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RESUMO 

 

O presente estudo busca realizar uma reflexão acerca da problemática da “denegação do 
reconhecimento” do povo de rua, em particular das pessoas que vivem em situação de rua 
na cidade de São Paulo. Para tanto, analisaremos as variáveis envolvidas nas dinâmicas de 
invisibilização e desrespeito social enfrentadas por esse segmento, considerando-se duas 
vertentes: a midiática massiva e a da mídia alternativa. Serão foco da análise dois vídeos: 
uma edição do Globo Repórter, realizado pela Rede Globo em 2013, sobre o tema dos 
“moradores” de rua; e um segundo, assinado pela Agência Democratize, intitulado Cidade 
Invisível: o drama da população de rua em São Paulo. Desse modo, pretendemos dar a ver 
as oportunidades e obstáculos oferecidos pelos media para a superação do problema em 
questão e em que medida eles dialogam com as políticas públicas voltadas para o povo de 
rua. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Reconhecimento. Mídia. População de rua. Invisibilidade. 

Reificação. 

 
ABSTRACT 
 
The present study seeks to reflect about the problem of the "denegation of recognition" of 
street people, particularly those living on the streets in the city of São Paulo. To do so, we 
will analyze the variables involved in the invisibility and social disrespect dynamics faced 
by this segment, considering two aspects: mass media and alternative media. Two videos 
will be the focus of the analysis: an edition of Globo Repórter, conducted by Rede Globo in 

                                                             
1 Trabalho apresentado no GT 1: Processos sociais e práticas comunicativas. 
2 Doutorando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Sociabilidade da Universidade Federal de 
Minas Gerais; e-mail: frederico.vieira.souza@gmail.com. 
3 Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Sociabilidade da Universidade Federal de 
Minas Gerais; e-mail: lanapi05@gmail.com. 
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2013, on the theme of the "dwellers" of the street; And a second, signed by the Agência 
Democratize, entitled “Cidade Invisível: o drama da população de rua em São Paulo”. In 
this way, we intend to see the opportunities and obstacles offered by the media to overcome 
the problem in question and the extent to which they dialogue with the public policies 
aimed at the street people. 
 

KEYWORDS: Recognition. Media. Population of streets. Invisibility. Reification. 
 

Introdução 

 

  As condições de vidas precárias das pessoas em situação de rua nas grandes cidades 

brasileiras passaram a ser problematizadas pelas políticas públicas4 do país de forma mais 

intensa nos últimos vinte anos. Com o crescimento das grandes cidades e o processo de 

acelerada urbanização ocorrido na segunda metade do século XX, assistiu-se a um amplo 

movimento migratório das zonas rurais para as metrópoles, sobretudo no sentido 

Norte/Nordeste-Sul/Sudeste. A cidade de São Paulo é exemplo máximo desse complexo 

processo social: contabiliza hoje mais de 16 mil pessoas em situação de rua5, cuja maioria 

(52,7%) está concentrada em sua região central, na Praça da Sé e imediações. A construção 

da capital paulista nasce, historicamente, da confluência de imigrações constantes, tanto 

internas, sobretudo de nordestinos; quanto externas: de italianos, árabes, judeus, japoneses, 

coreanos, e, mais recentemente, peruanos e haitianos. Essa dinâmica constituiu em grande 

medida o caldeirão cultural que alicerça as identidades dos cidadãos paulistanos. Hoje, boa 

parte desses sujeitos imigrantes terminam suas trajetórias nas ruas da cidade ou, de outro 

modo, se estabelecem em ocupações de imóveis abandonados no hipercentro, ou ainda, 

passam a residir em áreas favelizadas da periferia metropolitana.  

                                                             
4 Em dezembro de 2014, a Política Nacional para a População em Situação de Rua foi instituída e 
regulamentada pelo Decreto 7.053/2009 (Brasil, 2009), depois de ampla mobilização e pressão popular. Ela é 
reconhecida como um marco sobre o assistencialismo, em direção ao “sujeito coletivo de direitos”. Embora 
tenham sido implementadas desde então iniciativas exitosas pelo governo federal, há muito a ser feito, 
especialmente na revisão das frequentes estratégias assistenciais de programas pautados no isolacionismo, 
punitivismo, penalização e repressão contra essa população.  
5 15.905 pessoas, em 2015, de acordo com o último Censo da População em Situação de Rua da Cidade de 
São Paulo, realizado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas - Fipe. Disponível em: 
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/assistencia_social/observatorio_social/2015/censo/
FIPE_smads_CENSO_2015_coletivafinal.pdf 
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Para Shwafaty (2013), esse contexto paulistano tem sua matriz numa espécie de 

estranho vício de origem:  

 
De um lado, as promessas de riqueza e as oportunidades de uma cidade 
grande, de outro, a pobreza e a exploração dos que trabalhavam por quase 
nada. Acho que tais tensões estiveram presentes desde a formação da 
cidade, quando a população predominantemente mestiça e mameluca 
escravizava e vendia seus próximos (indígenas ou mestiços) ‘pegos no 
laço’ e já catequizados. Estranho começo para um projeto de cidade (e 
de civilidade) que só era esboçado pelas missões dos padres. Já havia 
ali o prenúncio da dimensão maligna da urbanidade moderna que, 
contra qualquer utopia tropical, resultou na megalópole global, 
financeira e industrial de agora (SHWAFATY, 2013, p. 10-11, grifo 
nosso). 

 
Para Rolnik (1997) é possível sintetizar o caleidoscópio da organização espacial de 

São Paulo em uma imagem: “a contraposição existente entre um espaço contido no interior 

da minuciosa moldura da legislação urbanística e outro, três vezes maior, eternamente 

situado numa zona intermediária entre o legal e o ilegal” (p.131). Essa distribuição produz a 

subalternização das periferias por aqueles que ocupam as áreas ditas nobres da cidade, 

sobretudo no eixo sudoeste. 

Nesse contexto, viver nas ruas, muitas vezes em itinerância, é um modo de vida que 

acompanha a evolução da cidade. Com a ascensão do sistema capitalista e o 

estabelecimento do mundo do trabalho, o processo de marginalização dos sujeitos sem 

emprego formal, ou atividade fixa remunerada, se constituiu sobretudo pelo 

estabelecimento de estigmas sociais coletivamente compartilhados. Desprovidas das 

referências trabalhistas (carteira assinada, vínculo empregatício, estabilidade funcional, 

entre outros), as pessoas em situação de rua, apesar de muitas vezes desenvolverem 

atividades informais, são frequentemente consideradas pela opinião pública como dignas de 

dó, improdutivas, preguiçosas e vagabundas. Esse repertório compartilhado desencadeia 

uma espécie de segundo nível no processo de marginalização, o da invisibilidade social. 

Incorporadas à paisagem urbana, as pessoas em situação de rua passam a ser 

solenemente ignoradas pelos transeuntes no cotidiano; “esquecidas” em suas precariedades, 

“perdem” a capacidade de se fazerem notar pelos passantes e, com isso, são varridas da 

condição de sujeitos a de objetos sobre as calçadas, agregadas à sarjeta e às paredes sujas 

de áreas abandonadas dos grandes centros. A imagem fusional da cidade e da negação dos 
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modos de vida marginais se constrói pela anulação da alteridade em função de valores 

consonantes ao progresso, ao mercado, ao lucro, à produtividade da metrópole. A Bela 

Paulista escamoteia seus vestígios violentos em função do novo e do grandioso. 

Outramente, as vidas que padecem nessas condições passam a ser percebidas pelos 

cidadãos que gozam de melhores condições de cidadania como ameaça em potencial, 

necessariamente vinculados ao mundo do crime e ao tráfico de drogas. “Outros uns dos 

outros”, os moradores de rua são estrangeiros paulistanos na sua própria cidade. Seja como 

for, tal invisibilidade socialmente construída redunda naquilo que Honneth (2003) nomeia 

como reificação. Uma dinâmica que tem início no espaço público cotidiano e que se 

desdobra em diferentes arenas discursivas, incluindo as político-institucionais e as 

midiáticas. Com efeito, grande parte das pessoas que vivem em situação de rua terminam 

completamente excluídas das possibilidades de exercício da cidadania. Os danos sofridos se 

acumulam nas três esferas honnethianas do reconhecimento (do amor, do direito e da 

estima social) e terminam por constituir uma verdadeira “morte social” dessas pessoas em 

vida. 

No presente estudo, fruto de um ensaio produzido para a disciplina de 

“Comunicação e interações sociais” do Programa de Pós-graduação em Comunicação da 

UFGM, procuramos refletir acerca da problemática dessa “denegação do reconhecimento” 

no caso do povo de rua, em particular das pessoas que vivem em situação de rua na cidade 

de São Paulo. Para tanto, analisaremos as variáveis envolvidas nas dinâmicas de 

invisibilização e desrespeito social enfrentadas por esse segmento, considerando-se duas 

vertentes: a midiática massiva e a da mídia alternativa. Serão foco da análise dois vídeos: 

uma edição do Globo Repórter, realizado pela Rede Globo em 2013, sobre o tema dos 

“moradores” de rua; e um segundo, assinado pela Agência Democratize, intitulado “Cidade 

Invisível: o drama da população de rua em São Paulo”. Desse modo, pretendemos dar a ver 

as oportunidades e obstáculos oferecidos pelos media para a superação do problema em 

questão e em que medida eles dialogam com as políticas públicas voltadas para o povo de 

rua.  

 

Denegação de reconhecimento e invisibilidade do povo de rua 
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Em seu livro “Luta por reconhecimento: a gramática moral dos conflitos sociais”, 

Axel Honneth (2003) trabalha as experiências de desrespeito que desencadeiam as lutas de 

grupos marginalizados, por meio de uma análise da construção social dos sujeitos em um 

contexto anterior ao das relações de reconhecimento. Para tal análise, o autor aborda três 

esferas: a esfera do amor (emotiva), a esfera do direito (jurídico-moral) e a esfera da estima 

social. Na esfera do amor, considerada a primeira etapa do reconhecimento recíproco por 

Hegel, os sujeitos se sabem unidos no fato de serem dependentes um dos outros, de “ser-si-

mesmo em um outro”. Entretanto, tal fato não diz de um estado intersubjetivo, e sim de 

tensões comunicativas que estão entre a experiência do poder-estar-só e do estar-fundido, 

que permite ao indivíduo uma autoconfiança indispensável para os projetos de 

autorrealização pessoal e para a participação autônoma na vida pública. 

No caso da esfera do direito, também pode ser observada uma circunstância em que 

os sujeitos só podem chegar a uma autocompreensão enquanto portadores de direitos 

quando conhecem quais as obrigações têm que ser observadas em face do outro. Tal 

aspecto relaciona-se com o conceito de um “outro generalizado” de George H. Mead 

(1967). Para Mead, o “outro generalizado” corresponde ao grupo social em que o indivíduo 

está inserido, e que há dentro dele uma série de símbolos, de significados que são 

compreendidos por todos os que o compõe, o que permite que o sujeito reconheça outros 

membros da coletividade como portadores de direitos. Para Honneth (2003, p.193, grifo 

nosso)  

 

Reconhecer-se mutuamente como pessoa de direito significa hoje, nesse 
aspecto, mais do que podia significar no começo do desenvolvimento do 
direito moderno: entrementes, um sujeito é respeitado se encontra 
reconhecimento jurídico não só na capacidade abstrata de poder orientar-se 
por normas morais, mas também na propriedade concreta de merecer o 
nível de vida necessário para isso. 

  

         Na experiência do reconhecimento jurídico, um sujeito é capaz de se perceber como 

uma pessoa que compartilha com os outros membros de sua coletividade os predicados que 

a capacitam para a participação numa formação discursiva da vontade. A capacidade de se 

referir positivamente a si mesmo faz surgir no sujeito a consciência de poder respeitar a si 

próprio, porque, como membro de igual valor em uma coletividade, ele merece o respeito 

de todos os outros. Ainda conforme Honneth (2003), em contrapartida ao reconhecimento 
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jurídico, a estima social se dedica às singularidades que caracterizam os seres humanos em 

suas diferenças pessoais, estando ligada a um pressuposto contexto de vida social, em que 

os membros formam uma comunidade de valores orientando-se por concepções de 

objetivos comuns. 

         Considerando o quadro acima apresentado, Honneth (2006) argumenta que 

reconhecer alguém significa compreender nele um valor que nos motiva intrinsecamente a 

nos comportarmos não de maneira egocêntrica, mas de forma adequada aos propósitos, 

desejos e necessidades dos demais. Assim, o comportamento de reconhecimento se orienta 

não segundo os próprios propósitos, mas, segundo as qualidades avaliativas dos demais. 

Para Maia (2013), Honneth sustenta que os indivíduos esperam das formas de 

reconhecimento condições para o seu bem-estar e autonomia, e quando acontece uma 

recusa desse reconhecimento intersubjetivo o sujeito rompe violentamente o 

relacionamento consigo mesmo, surgindo um sentimento de injustiça. Os sentimentos de 

injustiça, então, podem ser entendidos como um sinal de que as expectativas de 

reconhecimento foram violadas, o que torna claro que eles não são de algum tipo de 

justificação em si mesmos. 

Uma vez que as três formas de reconhecimento intersubjetivo asseguram uma 

autorrelação prática satisfatória dos sujeitos no interior de uma coletividade, a ausência de 

reconhecimento fere justamente os modos de autorrelação aprendidos intersubjetivamente 

(HONNETH, 2003). Por conseguinte, a ausência de reconhecimento jurídico lesa 

intensamente as pretensões normativas de reconhecimento do sujeito ou de grupos sociais, 

na medida em que eles se mantêm fora dos marcos jurídico-legais da sociedade. A 

denegação do reconhecimento conduz à exclusão social de sujeitos e grupos, o que constitui 

uma violência moral que afeta a capacidade das pessoas se referirem a si mesmas como 

parceiros em pé de igualdade na interação com seus próximos (HONNETH, 2003, p.217). 

Desse modo, fere-se o autorrespeito de sujeitos e grupos sociais que partilham o status de 

pessoas de menor valor no interior de uma coletividade, fato evidente na situação de 

marginalidade enfrentada pelo povo de rua. 

 Outra maneira de desrespeito que também é vivenciada fortemente pela população 

de rua é a degradação do valor social das suas formas de autorrealização, localizada na 

esfera social. O horizonte de autorrealizações pessoais, nesse contexto, encontra-se fechado 
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e hierarquizado, o que gera distinções, degradações de formas de vida e promove um modo 

de invisibilizar o sujeito, o que não tem relação com sua presença física, mas sim com sua 

existência em um sentido social. A ideia de “invisibilização” remete ao conceito de “morte 

social” (HONNETH, 2003), que indica a existência de meios agudos de desprezo e de 

completa ausência de reconhecimento da alteridade. 

Essa ausência de reconhecimento do outro como próximo, como semelhante, 

caracteriza o que Honneth (2008, p. 69-70, grifo nosso) denomina como reificação.  

 

[...] Diferente da ‘instrumentalização’, a reificação pressupõe que nós nem 
percebamos mais nas outras pessoas as suas características que as tornam 
propriamente exemplares do gênero humano: tratar alguém como uma 
‘coisa’ significa justamente torná-la(o) como ‘algo’, despido de 
quaisquer características ou habilidades humanas. Possivelmente a 
equiparação do conceito de ‘reificação’ ao de ‘instrumentalização’ só 
ocorra com tanta frequência porque com ‘instrumentos’ nós normalmente 
nos referimos a objetos materiais; mas isto leva a perder de vista que aquilo 
que torna pessoas adequadas a serem utilizadas como instrumentos para 
fins de terceiros geralmente são suas características especificamente 
humanas. 

 

Ainda para Honneth (2007), a principal causa social da reificação reside nas práticas 

institucionalizadas, que propõem um modelo de apresentação de si padronizado, em acordo 

com as imposições hegemônicas. Hodiernamente, diversas instituições requerem dos 

sujeitos formas públicas de apresentação que se adequem a uma grande variedade de 

expectativas. Isso faz com que cada vez mais os indivíduos sejam incitados a simular 

sensações ou a fixar determinadas características de forma conclusiva, como se as próprias 

qualidades fossem objetos manipuláveis. 

Desse modo, a reificação honnethiana configura uma postura que deturpa as 

perspectivas dos sujeitos, evidenciando a degradação da condição humana do outro e, por 

consequência, dos objetos com significados existenciais e/ou de si mesmo. Segundo o 

autor, o núcleo da reificação localiza-se no esquecimento do reconhecimento. Neste 

sentido o processo de reificação se refere à consolidação das práticas ou mecanismos 

sociais que, quando se convertem em hábitos, tornam-se tão cristalizados que obstruem o 

acesso original ao significado qualitativo que possa ter o próximo. Isso é perfeitamente 

observado no caso das pessoas em situação de rua, que, como dito anteriormente, passam a 

ser ignoradas pelos transeuntes no cotidiano. “Esquecidas” em suas mazelas, são 
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equiparadas a objetos sobre as calçadas, a seres inferiores recostados às paredes sujas de 

áreas abandonadas dos grandes centros. 

 

Clamores e representações dos “invisíveis” 

 

Como visto, muitas experiências de injustiça são normalmente submersas no 

contexto da vida diária, diversas vezes faltam a atenção do público ou mesmo o 

reconhecimento social. Nem sempre os indivíduos e grupos que sofrem a injustiça tem as 

motivações, recursos ou as habilidades comunicativas necessárias para expressar suas 

preocupações ou especificar danos sofridos, para apontarem o que é preciso para se obter 

justiça. Usualmente, esses sujeitos não são politicamente ativos e não tem acesso aos 

recursos mínimos necessários para exercício da autonomia individual e política, devido às 

condições de miséria extrema, vulnerabilidade, opressão e, até mesmo, falta de liberdade. 

Para suplantar essa marginalização e invisibilidade, que é fortemente vivida pela 

população de rua, muitos agentes sociais atuam como seus porta-vozes, grupos de defesa e 

agentes de advocacy desses sujeitos, representando seus interesses. Maia (2012) afirma que 

esses agentes procuram capturar sentimentos de injustiça e discursos que expressam as 

necessidades desses sujeitos – como experiências diárias de opressão, humilhação, 

exploração, entre outras – e articulá-las numa linguagem pública, isto é, capaz circular 

publicamente e de ser compreendida pelos outros. Além disso, a autora sublinha que os 

líderes de movimentos sociais e agentes de advocacy são atores particularmente capazes de 

sustentar debates públicos sobre esses problemas negligenciados. Isso acontece na medida 

em que eles buscam expressar publicamente, e de várias formas, o que consideram 

injustiça; ou propõem-se a lutar por aquilo que precisa ser reconhecido, isto é, uma 

alternativa preferível, mais justa em comparação com o estado de coisas existente (MAIA, 

2012). 

Nesse contexto, os meios de comunicação, na sua diversidade, se apresentam como 

um importante elemento para a visibilidade dessas demandas por reconhecimento. 

Conforme Garcêz e Maia (2016), os media funcionam como lócus de visibilidade que 

interconecta múltiplas arenas onde os atores políticos exercem o ato de representar. Para as 

autoras, se os media sempre estiveram presentes em processos de representação e 
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organização de coletivos, com o advento da internet e das redes sociais digitais esta prática 

está cada vez mais horizontalizada. Desse modo, não é mais preciso ter uma estrutura 

organizacional, recursos e expertise para difundir mensagens para amplos públicos 

(GARCÊZ E MAIA, 2016). 

Considerando essa importância dos media para a visibilidade das demandas de um 

grupo marginalizado e invisibilizado como a população de rua, bem como para a promoção 

da reflexão sobre o desrespeito social imputado a elas, trouxemos dois vídeos para elucidar 

tais questões: um Globo Repórter6, realizado pela Rede Globo em 2013, dedicado ao tema 

dos “moradores” de rua; e um segundo, assinado pela Agência Democratize, intitulado 

“Cidade Invisível: o drama da população de rua em São Paulo”7. Desse modo, pretendemos 

dar a ver as oportunidades e obstáculos oferecidos pelos media para a superação do 

problema em questão. 

(a) Globo repórter - A edição de 10 de maio de 2013 do Globo Repórter, 

programa jornalístico semanal brasileiro produzido e exibido pela Rede Globo nas noites de 

sextas-feiras, apresenta narrativas jornalísticas a respeito de pessoas que vivem nas ruas de 

diferentes capitais brasileiras (Rio de Janeiro, São Paulo, Goiânia, Curitiba e Recife). A 

capital paulista é, portanto, incluída em “pé de igualdade” nesse rol de metrópoles, embora 

o problema social enfrentado por São Paulo seja mais complexo e numericamente maior 

que nas demais cidades. A abordagem relativa às condições de vida dos personagens 

escolhidos pelos repórteres, embora varie de acordo com o contexto de cada uma delas, tem 

em comum ao menos dois elementos: (a) o enfoque sobre a trajetória individual e sobre os 

problemas familiares pretéritos em cada caso; (b) a exibição de um “atravessamento” 

dessas trajetórias por algum aspecto religioso positivo, cuja missão seria resgatar das ruas 

tais pessoas, apresentando-se uma espécie de caminho de salvação.  

Isso implica efeitos diretos na construção do discurso midiático em que o Globo 

Repórter se insere: primeiramente, uma sobrecarga de responsabilização sobre o indivíduo 

que está em situação de rua por sua condição de vida, diluindo-se a possibilidade de 

partilha social do problema em tela, sobretudo no que se refere aos aspectos do mudo do 

trabalho. As questões de moradia, segurança alimentar e educação decorrentes da não-

                                                             
6 Programa disponível no link: https://www.youtube.com/watch?v=jfEycj8TqS8 
7 Vídeo disponível no link:  https://www.youtube.com/watch?v=7HdHHYNiG5Y  
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empregabilidade, de natureza complexa e de interesse público, são simplificadas pelo 

discurso e devolvidas ao seio das famílias. Nesse aspecto, a descrição de um dos 

personagens paulistanos pelo repórter Alberto Gaspar é exemplar: “Homossexual, 

soropositivo e rejeitado pela família. Mesmo assim, João estava conseguindo seguir 

adiante.” (15’52’’). 

Em nenhum momento do programa são abordadas as condições históricas de 

marginalidade da população que vive nas ruas; a violência do processo de urbanização 

excludente típico das grandes metrópoles, como é, por exemplo, o fenômeno da 

gentrificação de áreas centrais, especialmente em São Paulo; a necessidade de políticas 

públicas com vistas ao empoderamento dessas pessoas para que, objetivamente, consigam 

enfrentar e superar tal precariedade social. Repetidamente os aspectos coletivos do 

problema são subsumidos por uma (i)lógica meritocrática-messiânica. Assim, todo aquele 

que desejar, com fé, uma mudança de vida e nisso se empenhar, conseguirá sair das ruas.  

Tal aspecto do discurso midiático abre campo para uma outra dimensão do enfoque: 

a valorização do trabalho de instituições filantrópicas da sociedade civil numa perspectiva 

assistencialista, sobretudo porque muitas delas atuam no socorro das demandas mais 

urgentes, como são o abrigamento e a alimentação. Embora a atuação desses apoiadores 

sociais seja louvável, a narrativa jornalística se restringe a enquadrá-los alheios à dimensão 

política do que fazem. 

Assim, percebe-se que o programa, embora aponte para alguns danos sofridos pelo 

povo de rua, claramente não contribui para a ampla contestação das injustiças sociais 

vividas pelo segmento. Ao contrário, a edição do Globo Repórter ajuda a reforçar estigmas 

atribuídos aos sujeitos marginalizados e, em nenhum momento, questiona diretamente 

quais ações governamentais têm sido tomadas para dirimir o problema. Há anos as 

administrações da Prefeitura de São Paulo vêm implementando ações de políticas públicas 

questionáveis, em seus méritos e deméritos, junto ao povo de rua da capital8. Mas a 

cobertura jornalística parece ignorar a existência do Poder Público como executor de uma 

agenda relevante como essa. Assim como também não dá voz à rede de advocacies 

                                                             
8 Atualmente o Comitê Intersetorial da Política Municipal para a População em Situação de Rua é uma das 
instâncias em que as políticas públicas destinadas ao segmento são planejadas e acompanhadas com a 
participação de representantes do povo de rua. 
Ver:http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/direitos_humanos/participacao_social/conselhos_e_or
gaos_colegiados/comitepoprua/index.php?p=165749 
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paulistanos do segmento que conta com representantes histórica e publicamente 

reconhecidos pela própria mídia, e politicamente engajados.  

E mesmo que a reportagem tenha aberto espaço de fala para as pessoas que vivem 

nas ruas, a exposição dos relatos não as tornam menos invisíveis do ponto de vista político. 

A denegação do reconhecimento, nesse sentido, operaria de forma reversa: a 

espetacularização do dano, por meio de enquadramentos exóticos e melodramáticos, 

termina por colmatar o sentido político do sofrimento gratuitamente exposto.  

(b) Cidade Invisível: o drama da população de rua em São Paulo - Esta vídeo-

reportagem foi publicada em 20 de junho de 2016 pela Agência Democratize9 e aborda o 

drama enfrentado pela população de rua na cidade de São Paulo. Apresenta o advocacy nas 

falas de Paulo Escobar, da Catso10; de Sabrina Duran, jornalista; de padre Julio Lancellotti, 

da pastoral do povo de rua da Igreja Católica11. Já os relatos de dois ex-moradores de rua 

apresentam os sofrimentos por eles vividos no passado, com destaque para o envolvimento 

com drogas e o afastamento das famílias de origem. E mostra-se também falas de pessoas 

em situação de rua similares àquelas apresentadas pelo Globo Repórter, mas enquadradas 

de forma mais complexa do ponto de vista do reconhecimento, apontando-se para as 

demandas subjetivas nas esferas da estima social, do direito e do amor. A estigmatização e 

as humilhações que as pessoas em situação de rua sofrem são problematizadas pela vídeo-

reportagem, com relevo para o fato de serem previamente julgadas por muitos como 

usuárias de drogas. Nesse sentido, há um contraponto bem articulado aos relatos dos dois 

ex-moradores primeiramente apresentados, o que equilibra a abordagem do tema e evita a 

reificação do olhar sobre as condições de vulnerabilidade e precariedade apresentadas.  
Diversamente do Globo Repórter, em que certo enquadre messiânico atravessa 

abordagem das práticas de instituições filantrópico-religiosas, a participação do padre Julio 

                                                             
9 A Agência Democratize se apresenta como uma terceira via ao jornalismo: fora dos padrões estabelecidos 
pela mídia tradicional, e buscando uma nova forma de construção e compartilhamento da informação dentro 
da mídia independente. Formada em São Paulo em 2015, o Democratize funciona como uma cooperativa de 
jornalistas e profissionais da comunicação, deixando de lado hierarquias e o modo tradicional de fazer 
jornalismo. 
10 Coletivo Autônomo Dos Trabalhadores Sociais - Catso. Formado por trabalhadores da área social (de 
organizações ou autônomos), apartidário e independente, que se organizam autonomamente e 
horizontalmente. Advoga pelas pautas sociais para o povo de rua e por uma política construída “de baixo para 
cima” e com participação popular, trabalhadores e pessoas interessadas. 
11 A Pastoral do Povo da Rua tem como missão ser “presença junto ao povo da rua e dos lixões, reconhecer os 
sinais de Deus presentes na sua história e desenvolver ações que transformem a situação de exclusão em 
projetos de Vida para todos”. Ver: http://www.arquisp.org.br/multimidia/videos/pastoral-do-povo-da-rua 
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em Cidade Invisível não evoca uma perspectiva religiosa do problema, mas posiciona a 

pastoral como questionadora das políticas públicas implementadas pela Prefeitura. O padre 

nomeia danos sofridos pelo povo de rua e advoga uma interlocução direta da administração 

municipal com o segmento; critica as ações higienistas do governo e a truculência da 

Guarda Civil Municipal. O vídeo também mostra, subsidiariamente, um ato de protesto 

realizado pela pastoral e movimentos sociais, que ocorreu na praça da Sé, em memória ao 

massacre ocorrido em 2004 e que ganhou repercussão internacional12. 
Nota-se que a Agência Democratiza oferece oportunidades para os ativistas de 

comunicar as suas próprias questões de interesse e desenvolver agendas que não são 

cumpridas pelos meios de comunicação social massivos. A mídia alternativa, que é dispersa 

e atinge um público pequeno se comparada à audiência da Rede Globo, principalmente um 

público já engajado ou sensíveis aos movimentos de luta pelo reconhecimento, geralmente 

tem uma reduzida capacidade de exercer influência na opinião pública. Mas, ainda assim, 

ajudam a aumentar a pluralidade no ambiente de mídia e reforçar os vínculos dos ativistas 

que exercem o advocacy. São vias de circulação para discursos mais progressistas e dão a 

ver saídas alternativas à superação dos danos, rompendo-se com a denegação do 

reconhecimento.  

 

Considerações finais  

 

A ideia de justiça em Honneth (2003) visa fundamentalmente alcançar a igualdade 

social para que uma sociedade seja de fato justa. Para isso, é preciso o reconhecimento da 

dignidade pessoal de todos os indivíduos. Na contemporaneidade, uma forma exemplar de 

desrespeito é a negação dos direitos e a exclusão social, situação da qual os sujeitos 

padecem em sua dignidade por não terem seus direitos efetivamente garantidos.  

Em particular, a integração ao mundo do trabalho com sua lógica capitalista, é uma 

das dimensões fundamentais ao reconhecimento na esfera da estima social dos cidadãos 

ditos excluídos. Nesse sentido, a tematização desse aspecto pelos media, sejam a massivos, 

                                                             
12 Os crimes ocorreram entre os dias 19 e 22 de agosto de 2004 e deixaram sete mortos naquela região. As 
vítimas foram assassinadas com golpes na cabeça enquanto dormiam na praça. Outras oito pessoas ficaram 
gravemente feridas. Depois disso, estabeleceu-se 19 de gosto como Dia Nacional de Luta da População em 
Situação de Rua. Nenhum dos suspeitos identificados como autores do crime foi preso. 
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sejam alternativos, ainda tem muito a caminhar. Numa rápida análise dos produtos que 

trouxemos, vê-se que as narrativas jornalísticas tendem a enquadrar timidamente as 

referências ao mundo do trabalho quando abordam as vidas das pessoas em situação de rua. 

Não convocam um olhar que valorize as práticas produtivas tipicamente desenvolvidas pelo 

povo de rua, as quais possuem relevante valor socioeconômico, mesmo que sejam 

informais, haja vista o desempenho ímpar das associações de catadores de papel e materiais 

recicláveis em várias cidades do Brasil13. O comum é a tematização pelo exótico – pessoas 

em situação de rua: Quem são? O que comem? O que fazem? Como sobrevivem? E os 

grandes centros urbanos como São Paulo são o palco privilegiado para tal tematização. 

Contudo, não se pode negar que, para o bem ou para o mal, a visibilidade do 

problema das pessoas em situação é alcançada de alguma forma por iniciativas como as que 

procuramos analisar. Em ambas, os dilemas que o processo de denegação do 

reconhecimento envolve são expostos por enquadramentos distintos, donde emergem os 

discursos ora reificadores, ora empoderadores do povo de rua. As políticas públicas 

destinadas ao segmento, embora contem com pouca visibilidade na mídia ou careçam de 

um debate que envolva de fato os concernidos, constitui uma centralidade nesse contexto, o 

que mereceria maior atenção das duas produções midiáticas. Elas poderiam auxiliar o 

acompanhamento das ações governamentais pelas audiências, favorecendo a divulgação e 

reflexão a respeito dos problemas enfrentados pelas pessoas em situação de rua; a 

problemática passaria, com isso, a ser encarada como questão de interesse público, passível 

de intervenção dos cidadãos, e não como um drama individual, ligado à esfera privada a 

priori. Com efeito, em lugar de se reforçar estigmas, seriam abertas novos quadros de 

sentido para superação dos danos e da denegação do reconhecimento.  

E do ponto de vista dos estudos em Comunicação e Política, as reflexões que aqui 

procuramos brevemente desenvolver apontam para um campo de pesquisa de grande valor. 

Sobretudo porque, mesmo que muitas análises já desenvolvidas por alguns autores da área 

venham considerando as dimensões do reconhecimento em suas obras, parece-nos que a 

abordagem da imbricada relação entre os discursos que circulam nas diferentes mídias e a 
                                                             
13 O Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis (MNCR), por exemplo, há cerca de 14 anos 
vem organizando os catadores e catadoras de materiais recicláveis no Brasil em busca do reconhecimento e 
valorização da categoria como trabalhadora. Muitas pessoas em situação de rua integram esse movimento nas 
grandes capitais. Ver: http://www.mncr.org.br/ 
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construção de políticas públicas para o povo da rua ainda carece de bibliografia de 

referência. Nesse sentido, esperamos contribuir para a ampliação científica do campo, 

levando em conta que o processo de invisibilização e de exclusão desse segmento pode se 

dar também no meio acadêmico. O papel do pesquisador assume, com isso, também uma 

dimensão política, abordando o processo de constituição da cidadania pela via 

comunicativa dando a ver em seu esforço reflexivo quais contribuições que os sujeitos e a 

mídia podem oferecer ao estabelecimento de uma sociedade mais justa e um Estado de 

Direito mais democrático.  
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