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Imprensa

A voz das ruas

Felipe Miianez | Publicações feitas ou vendidas por sem-teto alastram-se pelo
mundo e chegam a tiragens de centenas de milhares de exemplares semanais

NOVA YORK, fim dos anos 80. O inverno
cinza e particularmente frio varria a ci-
dade. Com a intenção de ajudar desfavore-
cidos que perambulam pelas ruas, uma si-
tuação ainda mais difícil nessa época do
ano, um senhor chamado Hutchington
Persons coloca em questão qual a melhor

que fosse a "voz", mas também, de certa
forma, um meio de renda e de vida dos
homeless - os "sem-teto" de lá. Assim sur-
giu o pioneiro Street News, em 1990, feito
e vendido por homeless.

Logo de saída, Street News foi um su-
cesso. Vendia como água, para deleite dos

Abrigo de homeless na Inglaterra: quem disse que os moradores de rua não lêem?

forma de agir: dar voz ou dar dinheiro a
quem nada tem? O futuro fundador da
primeira publicação de moradores de rua
dos Estados Unidos tinha claro o objetivo:
ajudar os que enfrentavam o inóspito am-
biente marginal da sociedade. Com alguma
renda para investir, decidiu criar um jornal

jornalistas-vendedores das ruas. E foi as-
sim, pela mão de um deles, que o Street
News chegou a um dos fundadores da
empresa de cosméticos britânica The Body
Shop, que se encontrava em viagem pela
Big Apple. Gordon Roddick se encantou
com a revista e com a história de vida do

vendedor de seu exemplar, já com um
pouco de dinheiro e em situação mais
confortável para enfrentar a baixa auto-es-
tima das ruas. Roddick levou a idéia na ba-
gagem para Londres e se lembrou de um
antigo companheiro de pub na Escócia.
Diferentemente dele, que virará um mi-
lionário executivo, John Bird, jornalista,
ainda se recompunha de experiências pas-
sadas corno garoto de orfanato, comunista
revolucionário, militante de Maio de 68,
bêbado, drogado e morador de rua.

O ano já era 1991, e Bird, alguém
bem mais flexível. Desse reencontro,
surgiu a revista The Big Issue, uma pu-
blicação bonita, pop, feita por profis-
sionais e que se propunha a tratar, de
forma leve e interessante, assuntos va-
riados. Aos moradores de rua, dariam
parte da renda da venda das revistas,
mas não a voz. Exceção era para Bird.

O sucesso foi ainda maior e abriu as
portas para as publicações de rua na Eu-
ropa. Atualmente, Big Issue vende cerca
de 160 mil exemplares a cada semana e
está presente em todo o Reino Unido, Ja-
pão, Austrália, África do Sul e Namíbia,
com algumas ramificações nos Estados
Unidos. Bird, por sua vez, virou persona-
gem notório e possível candidato à prefei-
tura londrina. Qualidade editorial, essa é a
sua fórmula. "O jornal de Nova York era
escrito por homeless e tinha muitas histó-
rias de homeless nele... nós mudamos
porque não queríamos um jornal que as
pessoas não gostariam de ler", diz Bird.

Orgulho e concorrência
Street News e Big Issue são as pioneiras
das ruas, mas até hoje não se bicam. Suas
diferenças representam a dicotomia pre-
sente em todas as publicações do gênero:
dar voz ou dar dinheiro, isto é, ser ou
não comercial, índio (ele prefere ser cha-
mado assim, sem sobrenome) é o atual
editor-chefe da Street News. A situação
de seu jornal é complicada, mas ele ga-
rante que não vai deixar a idéia morrer.
Cheio de orgulho, contou a Foco, por e-
mail, que a Big Issue já tentou comprar a
Street News e inclusive ofereceu a ele um
bom salário para vestir a camisa do mo-
delo mais soft. A Big Issue nega, mas se
comenta, nos Estados Unidos, que o jor-
nal já fez algumas tentativas frustradas de
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Dar expressão aos marginalizados, ou dar renda, é o conflito que distingue as publicações "pop", mais comerciais, das inteiramente autênticas

estender seus braços por lá (como em Los
Angeles, em 1998, junto a outra revista
das ruas, Making Change).

índio, um "native american indio", ex-
homeless que começou como vendedor da
revista, no início do projeto, presenciou to-
dos os altos e baixos pelos quais passou a
publicação nestes últimos l S anos. Viveu
desde escândalos envolvendo o uso de dro-
gas por vendedores e dirigentes que em-
bolsavam a grana de donativos, à proibição
da venda do jornal nas ruas imposta pelo
ex-prefeito nova-iorquino Rudolph Giu-
liani. Mas índio continua convicto de que o
caminho que segue é aquele, como ensina
o Dom Juan da obra do escritor Carlos Cas-
tañeda, que tem coração.

Qual é a fórmula correta, afinal, para
as publicações das ruas, que hoje se torna-
ram uma tendência em vários países? Pop
ou comercial? No Brasil, a discussão en-
contra uma polaridade perfeita. Dar voz a
quem não tem é o objetivo do jornal Boca
de Rua, de Porto Alegre, criado há quatro
anos e feito inteiramente por gente que
vive ao relento. Já a Ocas, revista vendida
no Rio de Janeiro e em São Paulo, tenta
atingir qualidade editorial, ser mais pop,
vendável, falar de tudo, proposta que se-
gue os passos da Big Issue.

Cada urna nasceu de um jeito, mas hoje
as duas são filiadas à International Network
of Street Papers (INSP), a rede européia de
publicações de rua, liderada pela Big Issue.
No mundo, são mais de 200 publicações,
em 50 países, lidas por 50 milhões de pes-
soas, segundo o espanhol Milhistorias.

"Nossa idéia é que o Boca seja um pro-
jeto de comunicação, não muito grande,
mas focado, e proporcione uma visão dife-
rente da população marginal", explica Ro-

sina Duarte, fundadora do Boca de Rua. Ro-
sina conta que o Boca tem sua individuali-
dade bem marcada e não se inspirou em
qualquer publicação específica. O jornal foi
criado a partir da ONG Alice, uma agência
de comunicação que visa a promover a dis-
cussão sobre a imprensa e incentivar proje-
tos sociais ligados à área.

"Começamos fazendo reuniões com
um grupo de adolescentes que moravam
numa praça, ex-infratores da Febem", lem-
bra Rosina. "São os moradores de rua que
fazem as fotos, as entrevistas, e nós, jornalis-
tas, fazemos a edição." Trimestral, o Boca é
impresso na gráfica da RBS, um dos maiores
conglomerados de mídia do País, que man-
tém, além de rádios e TVs, o jornal Zero
Hora. Cada exemplar é vendido por R$ l, e
o dinheiro fica todo para o vendedor.

Falta de recursos
Na Ocas, como em sua irmã inglesa, mora-
dor de rua também aparece, mas em pági-
nas reservadas para ele. O resto do conteúdo
é assinado por profissionais. É assim tam-
bém na argentina Hecho en Buenos Aires e
nas de formato mais pop, que seguem o
modelo da Big Issue. "A revista quer ser uma
oportunidade de trabalho para as pessoas
em situação de rua", explica Luciano Rocco,
diretor executivo da Ocas. A mesma pro-
posta de Bird, que desde o início da Big Is-
sue optou principalmente por dar emprego
aos moradores de rua, não expressão.

Para assumir essa postura, mais ou me-
nos comercial, as publicações brasileiras en-
frentam o problema dos recursos. Como o
Boca tem uma proposta muito mais limi-
tada, local e comunitária, construída sob as
bases e os limites de Porto Alegre, por en-
quanto o jornal cumpre seu papel. A Ocas,

porém, que não contou com um suporte
como o que a Big Issue teve da Body Shop
no início, está no limite de suas condições.
Apesar de acompanhar o modelo inglês, na
própria sobrevivência se parece mais com a
Street News, seguindo em frente graças à
força de vontade de seus integrantes.

Ocas já contou com a ajuda financeira
do Consulado britânico para custear a im-
pressão, mas hoje essa ajuda não existe mais.
Para não fechar, a gráfica onde a revista é im-
pressa aceitou fazer algumas edições gratui-
tamente. Só não se sabe até quando. "O pro-
blema é que nossos objetivos são maiores,
queremos fazer um produto de qualidade,
queremos crescer", explica Rocco.

Entre o pessoal do Boca, os valores são
distintos. O alvo maior é publicar "vozes de
uma gente invisível". Já é alguma coisa para
ajudá-los a restaurar a auto-estima perdida
na experiência radical das ruas. Mas o cami-
nho da recuperação, se ela for possível, é
longo. Mesmo parcialmente reintegrados ao
convívio social pelo trabalho com o a im-
prensa das ruas, os homeless de qualquer
perte do mundo não extirpam rapidamente
da carne os tempos de marginalidade total.
São pessoas que passaram por desastres pes-
soais às vezes tão fortes que tornam difícil
recompor até a própria identidade.

"A relação com a rua não se perde
apenas porque se tem uma casa", diz Ro-
sina, mesmo considerando quem se deu
"bem" atuando no Boca. Por isso, é difícil
estabelecer quantos sem-teto do Brasil ou
outros países já conseguiram mudar de
vida com a ajuda da "voz ou da renda".
Como diz um redator e vendedor do Boca,
"morar na rua é só um detalhe: eu sou
ex-presidiário, aidético, drogado...". Mas
sempre valerá a pena tentar.




