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RESUMO 

 

VIEIRA, Beatriz Trezzi. Direito à moradia, esfera pública e imprensa: O MTST na Folha 

de S. Paulo. 2019. 237 f. Tese (Doutorado em Direitos Humanos) – Faculdade de Direito, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019. 

 

Este estudo teve por objetivo analisar e compreender como o direito à moradia e um de seus 

principais postulantes no Brasil, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), foram 

representados nas páginas do jornal de maior circulação no país, a Folha de S. Paulo, a partir 

da colaboração do líder do movimento para o site do veículo, bem como de que forma este 

último procurou comunicar-se com o leitorado do jornal em suas colunas produzidas 

semanalmente para a Folha Digital. Para tanto, foram realizadas: análise quantitativa sobre o 

espaço dedicado a esse objeto pelo jornal e análises qualitativas do conteúdo da coluna 

semanal e de reportagens publicadas pela Folha, por meio da metodologia da Análise Crítica 

do Discurso. A abordagem interdisciplinar proposta incluiu o aprofundamento contextual do 

objeto de pesquisa em seus aspectos jurídicos, comunicacionais e sociais. Conclui-se que a 

inefetividade, ou a não-efetividade, do direito à moradia como um direito social é corroborada 

discursivamente em narrativas como a jornalística e a jurídica, atuando instituições como a 

imprensa tradicional e o Judiciário brasileiro, de forma geral, para manter a ordem 

estabelecida, portanto de maneira a obstacularizar o avanço na concretização desse direito. 

Conclui-se que a conquista da plena fruição dos direitos sociais no Brasil passa pela 

renovação de práticas discursivas presentes na esfera pública, por meio de mudanças 

paradigmáticas que permitam torná-las verdadeiramente emancipadoras. 

 

Palavras-chave: Direitos Sociais. Direito à Moradia.  Esfera Pública.  Jornalismo. MTST. 

Análise Crítica do Discurso.  
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ABSTRACT 

 

VIEIRA, B. T. The right to housing, public sphere and the press: MTST in Folha de S. 

Paulo. 2019. 237 f. Tese (Doutorado) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, 

São Paulo, 2019. 

 

The purpose of this study was to analyze understand how the right to housing and one of its 

main postulants in Brazil, the Movement of Homeless Workers (MTST), were represented in 

the pages of the newspaper with the largest circulation in the country, Folha de S. Paulo, from 

the collaboration of the movement leader to the vehicle's website, as well as how the latter 

sought to communicate with the newspaper's readership in its weekly columns produced for 

Folha Digital. To do so, a quantitative analysis was carried out on the space devoted to this 

object in the pages of the newspaper, as well as a qualitative analysis of the contents of the 

weekly column published by Folha, through the methodology of Critical Discourse Analysis. 

The proposed interdisciplinary approach included the contextual deepening of the research 

object in its legal, communicational and social aspects. It is concluded that ineffectiveness, or 

non-effectiveness, of the right to housing as a social right is corroborated discursively in 

narratives of journalism and law, the institutions of the traditional press and the Brazilian 

Judiciary acting, in general, to maintain the status quo, thus obstructing progress in the 

realization of this right. It is concluded that the conquest of the full fruition of social rights in 

Brazil involves the renewal of discursive practices present in the public sphere, through 

paradigmatic changes that allow them to become truly emancipatory. 

 

Keywords: Social Rights. Right to Housing. Public Sphere. Journalism. MTST. Critical 

Discourse Analysis. 
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RÉSUMÉ 

 

VIEIRA, Beatriz Trezzi. Droit au logement, la sphère publique et la presse: le MTST à 

Folha de S. Paulo. 2019. 237 f. Tese (Doutorado) – Faculdade de Direito, Universidade de 

São Paulo, São Paulo, 2019. 

 

Le but de cette étude était d’analyser et de comprendre comment le droit au logement et l'un 

de ses principaux postulants au Brésil, le Mouvement des Travailleurs Sans Abri (MTST), 

étaient représentés dans les pages du journal à plus grand tirage du pays, Folha de S. Paulo, de 

la collaboration du leader du mouvement au site Web du véhicule, en passant par la manière 

dont ce dernier a cherché à communiquer avec le lectorat du journal dans ses chroniques 

hebdomadaires produites pour Folha Digital. Pour cela, une analyse quantitative a été réalisée 

sur l'espace consacré à cet objet par le journal et des analyses qualitatives du contenu 

hebdomadaire des colonnes et des rapports publiés par Folha, à l'aide de la méthodologie de 

l'Analyse du Discours Critique. L'approche interdisciplinaire proposée incluait 

l'approfondissement contextuel de l'objet de recherche dans ses aspects juridiques, 

communicationnels et sociaux. Il est conclu que l'inefficacité du droit au logement en tant que 

droit social est corroborée de manière discursive dans des récits tels que le journalisme et le 

droit, agissant les institutions de la presse traditionnelle et du pouvoir judiciaire brésilien, en 

général, afin de maintenir l'ordre établi, de manière à entraver le progrès dans la réalisation de 

ce droit. En conséquence, la conquête de la pleine jouissance des droits sociaux au Brésil 

nécessite le renouvellement des pratiques discursives présentes dans la sphère publique, par le 

biais de changements paradigmatiques leur permettant de devenir vraiment émancipateurs. 

 

Mots-clés: Droits Sociaux. Droit au Logement. Sphère Publique. Journalisme. MTST. 

Analyse du Discours Critique. 
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INTRODUÇÃO 

 

Em junho de 2014, Guilherme Boulos, coordenador nacional do Movimento dos 

Trabalhadores Sem Teto (MTST), que tem como principal bandeira de luta o direito à 

moradia, iniciou colaboração semanal para a versão do jornal Folha de S. Paulo na internet, a 

Folha Digital. O fato chamava a atenção em virtude das posições políticas do representante 

dos sem-teto e de seu grupo: à esquerda do espectro político e adotando ações diretas de 

ocupação, habitualmente recebidas com rejeição ou desconfiança por parte da grande 

imprensa e do público, em geral. 

Para o representante dos sem-teto, aceitar a coluna representava um “esforço de 

dialogar com um público mais amplo do que aquele que está próximo dos movimentos 

sociais”, segundo ele mesmo justificaria mais tarde1. Para a Folha, aparentemente, trazia a 

possibilidade de ampliar a representatividade de seu time de colunistas, em consonância com 

o princípio editorial da pluralidade, que o jornal defende e que está expresso em seu Manual 

de Redação. 

Tal fato suscitou, de um lado, o interesse em compreender de que forma o 

colunista iria comunicar-se com o público leitor do jornal e, de outro, como se daria o 

“diálogo” entre as ideias do movimento, por meio de seu representante, e a cobertura do jornal 

sobre o MTST, suas reivindicações e ações, isto é, se esta cobertura ganharia mais espaço 

editorial e evidenciaria maior receptividade a essas demandas. 

De início, constatam-se algumas condições para compreender um objeto de 

pesquisa como o direito à moradia e a presença de um movimento que tem nas ocupações de 

propriedades abandonadas e sem destinação – a não ser a valorização especulativa, como 

tantas pelo Brasil – nas páginas do jornal de maior circulação no país.  

Para dar conta de tal proposta, seria necessário, de início, adotar uma abordagem 

interdisciplinar, que envolvesse os aspectos legais e jurídicos que cercam o direito à moradia e 

sua efetivação, assim como os complexos processos sociais e urbanísticos que dão origem a 

lutas como a de um ator social como os sem-teto, e a compreensão dos aspectos 

comunicacionais envolvidos, especialmente em torno das dinâmicas da esfera pública em 

tempos de globalização neoliberal.  

                                            
1BOULOS, G.  Última coluna.  

Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2017/03/1864959-ultima-coluna.shtml. 

Acesso em 20 dez. 2018. 
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A partir daí, surgiram indagações como: poderia a voz do MTST, ao assumir uma 

coluna semanal no jornal de maior circulação do país, abrir um novo canal de interlocução 

com o público leitor e internauta – uma parcela da população com poder aquisitivo suficiente 

para consumir jornais e ter acesso a portais, via de regra, não afetada pelo problema da falta 

de moradia – e poderia essa ação fazer avançar a aceitação e o reconhecimento da 

legitimidade do que reivindica?  

Em relação à Folha, as perguntas foram: ao abrir espaço para as ideias e demandas 

do movimento, em geral ignoradas e até mesmo rejeitadas por grande parte da população, o 

jornal de maior circulação do país demonstrava ir ao encontro de uma possível abertura por 

parte do público para essas questões e, concretamente, essa decisão teria o potencial de trazer 

maior visibilidade a suas causas, fazendo avançar as conquistas que os sem-teto almejam?  

Partindo de respostas afirmativas a essas questões, chegava-se à hipótese de que, 

ao apresentar suas demandas e reivindicações na Folha de S. Paulo, por meio de seu líder, o 

MTST, em sua luta pela efetividade do direito à moradia, ganharia uma nova plataforma de 

visibilidade, ao ser ampliada a cobertura de suas ações pelo jornal e expandida a 

compreensão, em meio a parcela de leitores, sobre as razões e a importância de sua luta. 

Dessa forma, em relação ao MTST, o principal objetivo da pesquisa proposta foi o 

de compreender as estratégias utilizadas por seu líder para comunicar-se com o público, por 

meio do espaço da coluna semanal, argumentando em favor de suas lutas e reivindicações. 

Quanto à Folha, objetivou-se verificar como se deu a cobertura do jornal sobre as 

ações do movimento a partir da presença de Boulos como articulista e se essa cobertura – 

como o jornal apresenta o movimento e suas causas em suas páginas – modificou-se em 

virtude de ter aberto espaço ao MTST e aos sem-teto, na coluna. 

Tendo em vista a multiplicidade de aspectos que envolvem tal objeto, decorrem 

outros objetivos, relacionados a sua contextualização em relação aos campos jurídico, 

comunicacional, jornalístico, urbanístico e social: refletir por que o direito à moradia, 

reconhecido internacionalmente e incorporado à Constituição brasileira, não se efetiva 

concretamente de forma ampla e universal, como deveria ser o caso de todos os direitos 

fundamentais;  compreender a condição territorial como expressão da crise urbana expressa 

na carência de moradias; analisar o papel do jornalismo, instituição por natureza formadora e 

fomentadora da esfera pública, na conquista e na concretização de direitos; e buscar 

compreender quais as características da atuação e estratégias utilizadas por um ator social 

contra-hegemônico como o MTST no espaço público brasileiro, a fim de fazer ecoar e ter 

atendidas suas reivindicações.     
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Partiu-se de um levantamento quantitativo na base de dados do jornal na internet, 

a partir das palavras-chave “direito à moradia”, “Movimento dos Trabalhadores Sem Teto” e 

“Guilherme Boulos”, para chegar aos registros encontrados em um período anterior, 

simultâneo e posterior àquele em que o líder do MTST colaborou para a Folha (26 de junho 

de 2014 a 9 de março de 2017), delimitando-se essa busca entre 1º de janeiro do primeiro ano 

de colaboração e 31 de dezembro do ano de término.  

A partir do resultado retornado, foram selecionados os registros dos artigos de 

Boulos, de um lado, e separadamente, os registros das diversas categorias encontradas que 

englobavam textos jornalísticos informativos (notas, notícias, entrevistas pingue-pongue e 

reportagens) e opinativos (editoriais, colunas de outros articulistas, colunas do ombudsman do 

jornal e mensagens de manifestação dos leitores), veiculados pela edição impressa e online do 

jornal no período, de outro lado. Esses resultados foram agrupados em gráficos, permitindo 

visualizar: 1) O total referente às ocorrências das palavras-chave no período de pesquisa; e 2) 

Os totais de cada uma das categorias informativas e opinativas resultantes da busca. Dessa 

forma, tornou-se possível verificar a trajetória do espaço que o jornal concedeu aos temas 

buscados, ao longo do período. 

Nesse levantamento, foram selecionados para análise qualitativa os artigos do 

primeiro ano de colaboração do líder dos sem-teto para o jornal e de reportagens sobre as 

ações e fatos envolvendo os temas relativos às palavras-chave no período pesquisado. O 

formato “reportagem” foi escolhido para esta segunda amostra, em virtude de apresentar 

textos mais amplos que as demais categorias informativas, permitindo, dessa forma, uma 

análise mais aprofundada sobre os diversos vieses da cobertura sobre os sem-teto. 

A metodologia utilizada para análise, uma vez que estamos falando de 

comunicação e linguagem, teria que mobilizar recursos linguísticos e estar alinhada a uma 

perspectiva que pudesse relacionar elementos presentes nos textos (nível micro) a outros mais 

amplos do ponto de vista discursivo (nível macro), tendo em vista as dimensões hegemônica e 

contra-hegemônica que constituem tal relação dialética. Dessa forma, os aportes teórico-

metodológicos escolhidos foram fornecidos pela Análise Crítica do Discurso, na abordagem 

concebida pelo linguista britânico Norman Fairclough, identificada como a mais adequada a 

esse propósito, em virtude de seu caráter interdisciplinar.    

A título de aprofundamento dos diversos contextos que envolvem o objeto 

escolhido – outra premissa dessa abordagem metodológica –, foram realizadas pesquisas nos 

campos do Direito, com enquadramento no reconhecimento e efetividade dos direitos sociais, 

destacando-se dentre eles o direito à moradia (Capítulo 1); do Urbanismo, especificamente 
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sobre as políticas públicas habitacionais brasileiras, seus resultados e impactos; e da 

Sociologia e da Ciência Política, na análise do ativismo do sujeito político sem-teto 

representado pelo MTST (Capítulo 2); da Comunicação, com destaque para as reflexões sobre 

a esfera pública na era globalizada e sobre o direito à comunicação, cujos princípios estão, em 

grande parte, incorporados à Constituição brasileira de 1988, mas que ainda não foram 

regulamentados (Capítulo 3); e do Jornalismo, com ênfase na relação entre essa atividade, a 

promoção da cidadania e a conquista de direitos, bem como nas possíveis mudanças 

paradigmáticas que envolvem o resgate do papel social dessa prática (Capítulo 4).  Seguem-se 

as análises quantitativas e qualitativas, tendo como base os estudos linguísticos, sobre as duas 

amostras selecionadas e as comprovações decorrentes (Capítulo 5). 

Por fim, chega-se ao entendimento de que somente a partir da renovação de ações 

discursivas presentes e determinantes para a ampliação da esfera pública, como é o caso do 

Jornalismo – por meio de uma transformação radical que permita tornar essa atividade 

verdadeiramente emancipadora –, será possível fazer avançar a conquista de direitos sociais 

como a moradia e que essa problematização pode ser evidenciada e dinamizada pela atuação 

contra-hegemônica de atores sociais como os sem-teto. 
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CAPÍTULO 1. O DIREITO À MORADIA COMO DIREITO SOCIAL: 

RECONHECIMENTO,  POSITIVAÇÃO E PROBLEMATIZAÇÕES    

 

Neste capítulo, abordaremos os marcos legais, no plano internacional e nacional, 

do reconhecimento do direito à moradia, destacando-se que, no Brasil, a positivação desse 

direito foi tardia em relação a tratados e outras cartas constitucionais. O direito à moradia foi 

incorporado ao ordenamento jurídico interno em 2000, passando a integrar o rol dos direitos 

sociais, ao lado de saúde, trabalho, lazer, segurança, previdência social, proteção à 

maternidade e à infância e assistência aos desamparados, no artigo 6º da Constituição 

Federal.2  

Conclui-se que, tanto internacional quanto internamente, o conceito e o conteúdo 

do direito fundamental à moradia encontram-se plenamente estabelecidos, porém esse direito 

ainda é limitado por obstáculos e restrições a sua plena concretização, assim como ocorre com 

outros direitos sociais no Brasil. Situação que se agrava, com a prevalência da ideologia 

neoliberal no mundo globalizado. 

 

1.1 Reconhecimento nacional e internacional do direito à moradia 

 

O direito à moradia foi incluído na Constituição de 1988 pela Emenda 

Contitucional nº 26, de 2000, passando a fazer parte dos direitos fundamentais sociais 

expressos no artigo 6º da Carta – Capítulo II – Dos Direitos Sociais, Título II – Dos Direitos e 

Garantias Fundamentais –, ao lado de outros direitos como educação, saúde, trabalho, lazer, 

segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância e assistência aos 

desamparados.3  

Apesar da recente positivação no Brasil, o direito à moradia não chega a ser 

propriamente novo, lembra Ingo Sarlet4, destacando o autor, entretanto, que sua inclusão na 

CF como direito social conferiu-lhe um significado especial, uma espécie de novo status, 

                                            
2BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, 1988. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 

90, de 2015). Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm Acesso em 20 

dez. 2017. 

3Os direitos à alimentação e ao transporte foram incorporados ao texto constitucional, respectivamente, pelas 

Emendas Constitucionais nº 64, de 2010, e 90, de 2015. 
4SARLET, I.W. O direito fundamental à moradia aos vinte anos da Constituição federal de 1988: notas a 

respeito da evolução em matéria jurisprudencial, com destaque para a atuação do Supremo Tribunal 

Federal. RBEC, ano 2, n. 8, out./dez. 2008, p. 55-92. 
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além de trazer à tona novas dimensões e perspectivas no que diz respeito a sua eficácia e 

efetividade.  

Referindo-se ao voto da relatora do Projeto de Emenda Constitucional que incluiu 

a moradia entre os demais direitos sociais5 – a deputada federal Almerinda Carvalho –, Sarlet 

lembra que a própria Constituição já fazia menção anteriormente a esse direito em outros 

artigos, como o 24º, inciso IX – que dispõe sobre a competência comum de União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios para promoverem programas de construção de moradia e a 

melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico –, e no artigo 7º, inciso IV, em 

que se define o salário mínimo como aquele capaz de atender às necessidades vitais do 

trabalhador e de sua família, entre outros elementos, com moradia. Além disso, o constituinte 

previu, ao menos implicitamente, esse direito fundamental, por meio da usucapião especial 

urbana (artigo 183) e rural (artigo 191), condicionando a declaração de posse à utilização do 

imóvel para moradia. 

Outra evidência de um direito fundamental à moradia em nosso texto 

constitucional antes mesmo de sua positivação, aponta Sarlet, decorre de sua associação ao 

princípio básico da defesa da dignidade da pessoa humana, consagrada no artigo 1º, inciso III, 

da Constituição Federal,  

 

[...] já que este reclama, na sua dimensão positiva, a satisfação das necessidades 

existenciais básicas para uma vida com dignidade, podendo servir até mesmo como 

fundamento direto e autônomo para o reconhecimento de direitos fundamentais não 

expressamente positivados, mas inequivocamente destinados à proteção da 

dignidade e do assim chamado mínimo existencial.6 

 

Esse direito também está implícito, previsto ou expresso em diversos diplomas 

infraconstitucionais7, com destaque para o Estatuto da Cidade (Lei 10.257/2001), que 

regulamenta o capítulo da política urbana na Constituição8, em que está estipulada a 

implementação obrigatória de planos diretores municipais – instrumentos básicos da política 

                                            
5Que viria a tornar-se a Emenda Constitucional nº 26, de 2000. 
6Ibid., p. 56. 
7Para citar legislação anterior e posterior ao Estatuto da Cidade, tem-se: a Lei 6.015/1973, sobre registros 

públicos; as Leis  6.766/1979 e 9.785/1999, que tratam do parcelamento do solo urbano;  a Lei 9636/1998 (Lei 

das Terras da União, dispondo sobre a gestão e regularização do imóveis de domínio da União); a Medida 

Provisória 2.220/2001 (concessão de uso especial para fins de moradia); a Lei 8.245/1991 (locações de imóveis 

urbanos e formas de proteção dos moradores de cortiços); o novo Código Civil (Lei 10.406/2002), ao tratar do 

direito de família, herança, posse e propriedade; a Lei 10.840/2005, que criou o Programa Especial de Habitação 

Popular – PEHP; e a Lei 11.124/2005, que dispôs sobre o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social – 

SNHIS e criou o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social – FNHIS. 
8Entre suas diretrizes, prevê a realização plena do instituto da função social da propriedade urbana, a 

regularização fundiária e a urbanização de áreas ocupadas por populações de baixa renda. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10257.htm. Acesso em 20 dez. 2017. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10257.htm
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de desenvolvimento e de expansão do espaço urbano –, para municípios com mais de 20 mil 

habitantes e integrantes de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas, dentre outras 

condições.  

Ressalta, ainda, o autor que, mesmo antes de introduzir a moradia no rol dos 

direitos sociais, o Brasil já havia assinado uma série de tratados internacionais em que esse 

direito era reconhecido.  

Com efeito, foi na Declaração Universal dos Direitos Humanos, da Organização 

dos Nações Unidas - ONU, de 1948, que, na esfera internacional, pela primeira vez, os 

denominados direitos econômicos, sociais e culturais, entre os quais se inclui a habitação9, 

foram objeto de previsão, na condição de direitos humanos fundamentais.  

No artigo XXV (1), da declaração, lê-se: 

 

Todos têm direito ao repouso e ao lazer, bem como a um padrão de vida capaz de 

assegurar a si e a sua família saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, 

habitação, cuidados médicos, e serviços sociais indispensáveis, o direito à segurança 

em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice, ou outros casos de perda 

dos meios de subsistência em circunstâncias fora de seu controle.10 

 

Em aperfeiçoamento aos direitos estabelecidos na Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, as Nações Unidas publicaram, 18 anos depois, em 1966, o Pacto 

Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. O pacto tinha como objetivo 

incorporar os dispositivos da Declaração Universal sob a forma de preceitos juridicamente 

obrigatórios e vinculantes, estabelecendo que os estados-parte tomassem medidas apropriadas 

para assegurar progressivamente o pleno exercício dos direitos previstos.  

Em seu artigo 11º, o documento previa que os estados signatários reconhecessem 

o direito de toda pessoa a um nível de vida adequado para si própria e para sua família – o que 

incluía alimentação, vestimenta e moradia –, assim como a uma contínua melhoria de suas 

condições de vida. O Brasil ratificou o pacto, mas somente em 1991, por meio do Decreto 

Legislativo nº 226, suas cláusulas passaram a ser incorporados ao direito interno. 

                                            
9PANSIERI, F. Eficácia e vinculação dos direitos sociais: reflexões a partir do direito à moradia. São Paulo: 

Saraiva, 2012. Pansieri ressalta que ambos os termos, habitação e moradia, têm sido usados, principalmente na 

doutrina constitucional, como sinônimos, esclarecendo, porém, que o direito à moradia passou a referir-se mais 

frequentemente aos direitos de personalidade, fundados na garantia da dignidade da pessoa humana, enquanto a 

habitação permaneceu um conceito mais utilizado quando se trata de questões de cunho patrimonial ligadas ao 

morar. 
10ONU. Declaração Universal dos Direitos Humanos, 1948. Disponível em: 

http://www.onu.org.br/img/2014/09/DUDH.pdf. Acesso em 20 dez. 2017. 

http://www.onu.org.br/img/2014/09/DUDH.pdf
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Especificando o conceito de moradia adequada previsto no artigo 11 do 

documento, em 1991, o Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais das Nações 

Unidas emitiu o Comentário Geral nº 4, que detalha os elementos definidores esse direito: 

a. Segurança legal de posse. Devem existir mecanismos que garantam a proteção 

legal contra despejos forçados, expropriação, deslocamentos e quaisquer outros tipos de 

ameaças a esse direito. 

b. Disponibilidade de serviços e infraestrutura. Deve ser assegurado o acesso a 

serviços de água potável, energia elétrica, saneamento básico, tratamento de resíduos, 

transporte e iluminação públicas. 

c. Custo acessível. Os custos financeiros associados à habitação devem ser de um 

nível tal que a obtenção e satisfação de outras necessidades básicas não sejam ameaçadas ou 

comprometidas. Os estados devem criar subsídios e financiamentos para grupos sociais de 

baixa renda, assim como proteger inquilinos de aumentos abusivos do aluguel. 

d. Habitabilidade. A moradia deve ser habitável, em termos de prover os 

habitantes com espaço adequado e protegê-los do frio, umidade, calor, chuva, vento ou outras 

ameaças à saúde, riscos estruturais e de doenças. A segurança física dos ocupantes deve ser 

garantida. 

e. Acessibilidade. As políticas públicas habitacionais devem contemplar grupos 

vulneráveis, como portadores de deficiências, idosos, crianças, doentes terminais, portadores 

de HIV, pessoas com problemas crônicos de saúde, doentes mentais, vítimas de desastres 

naturais e pessoas vivendo em áreas de risco. 

f. Localização. A habitação adequada deve estar em uma localização que permita 

acesso a opções de trabalho, serviços de saúde, escolas, creches e outras facilidades sociais. 

g. Adequação cultural. A maneira como a habitação é construída, os materiais de 

construção usados e as políticas em que se baseiam devem possibilitar apropriadamente a 

expressão da identidade e diversidade cultural da habitação11.  

Ainda no plano internacional, três conferências da ONU trataram especificamente 

da questão da moradia: a Conferência das Nações Unidas sobre Assentamentos Humanos 

realizada em Vancouver, no Canadá, em 1976 (Habitat I); a Conferência das Nações Unidas 

sobre Assentamentos Humanos, em Istambul, Turquia, em 1996 (Habitat II); e a Conferência 

                                            
11 PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. Secretaria de Direitos Humanos– SDH/PR. Por uma Cultura de Direitos 

Humanos: Direito à Moradia Adequada. Brasília – 2013. Disponível em: 

http://www.sdh.gov.br/assuntos/bibliotecavirtual/promocao-e-defesa/publicacoes-2013/pdfs/direito-a-moradia-

adequada. Acesso em 20 dez. 2017. 
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realizada em Quito, no Equador, em 2016 (Habitat III). Das três iniciativas, resultaram 

documentos dos quais o Brasil é também signatário. 

A Declaração sobre Assentamentos Humanos de Vancouver detalha a noção de 

moradia adequada, expressando a preocupação em relacionar o direito à moradia a uma 

concepção mais ampla de qualidade de vida, não restringindo esse princípio apenas a estar sob 

um teto.  

Na seção II (Princípios Gerais), parágrafo 1º, a declaração dispõe que: 

 

A melhoria da qualidade de vida dos seres humanos é o primeiro e mais importante 

objetivo de qualquer política de assentamento humano. Estas políticas devem 

facilitar a melhoria rápida e contínua da qualidade de vida de todas as pessoas, 

começando com a satisfação das necessidades básicas de alimentação, abrigo, água 

limpa, emprego, saúde, educação, formação, segurança social, sem qualquer 

discriminação no que se refere a raça, cor, sexo, língua, religião, ideologia, origem 

nacional ou social ou outras causas, no quadro da liberdade, dignidade e justiça 

social.12 

 

Na seção III (Diretrizes para Ação), parágrafo 8, a declaração exorta os governos 

a se mobilizarem no sentido de garantir esse direito a todos os cidadãos: 

 

Abrigo e serviços adequados são um direito humanos básico, que obriga os governos 

a garantir a sua realização para todas as pessoas, a começar pela assistência direta 

aos menos favorecidos, por meio de programas de autoempoderamento e ação 

comunitária. Os governos deveriam se esforçar para remover todos os obstáculos 

que impedem a realização desses objetivos. De especial importância é a eliminação 

da segregação social e racial, inter alia, por meio da criação de comunidades 

diversificadas, que misturem diferentes grupos sociais, ocupações, habitações e 

instalações.13  

 

Da segunda conferência da ONU sobre assentamentos, resultou a Declaração de 

Istambul, de 1996, da qual o Brasil foi relator e que, além de reafirmar o reconhecimento do 

direito à moradia como direito fundamental de realização progressiva, apregoou como 

elementos integrantes desse direito: a busca pela garantia legal de posse, a proteção contra 

discriminação e acesso igualitário a moradias adequadas, a custos acessíveis, para todas as 

pessoas e famílias. Os agentes privados e não-governamentais aparecem no documento como 

parceiros nessa tarefa, ao lado do Estado em seus diferentes níveis, citando expressamente a 

participação dos governos locais como essenciais para alcançar esses objetivos.  

                                            
12ONU. Declaração Sobre Assentamentos Humanos de Vancouver, 1976.  Disponível em: 

http://pfdc.pgr.mpf.mp.br/atuacao-e-conteudos-de-apoio/legislacao/moradia-adequada/declaracoes/declaracao-

sobre-assentamentos-humanos-de-vancouver. Livre tradução. Acesso em 20 dez. 2017. 
13 Loc. cit. 
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A declaração abriu espaço para reflexões sobre as consequências do processo de 

globalização, então alvo de críticas por estar relacionado, entre outros problemas, com o 

aumento da desigualdade social e econômica, desemprego e degradação do meio ambiente: 

 

(Parágrafo 4) Para melhorar a qualidade de vida dentro dos assentamentos humanos, 

é necessário que combatamos a deterioração das condições que, na maioria dos 

casos e sobretudo nos países em desenvolvimento, tomaram proporções de crise. 

Com esse objetivo, devemos abordar amplamente, inter alia, os padrões de produção 

e consumo insustentáveis, sobretudo nos países industrializados; mudanças 

populacionais insustentáveis, incluindo alterações  na sua estrutura e distribuição, 

com consideração prioritária à tendência a uma concentração excessiva; população 

sem-teto; aumento da pobreza; desemprego; exclusão social; instabilidade familiar; 

recursos inadequados; falta de infra-estrutura, de serviços básicos e de planejamento 

adequado; insegurança e violência crescentes; degradação ambiental e aumento da 

vulnerabilidade a desastres.14 

    

Outro documento decorrente da segunda Conferência da ONU sobre 

Assentamentos Humanos foi a Agenda Habitat, que traçou como objetivos principais a adoção 

de padrões de habitação adequada para todos e o desenvolvimento sustentável em um mundo 

em urbanização. A agenda estabelece uma série de princípios e metas que devem nortear esses 

dois objetivos, entre os quais garantias de desenvolvimento sustentável de assentamentos 

humanos, eficiência de mercados habitacionais, cooperação internacional e políticas de 

habitação.  

Nos termos da Agenda Habitat, os governos devem tomar medidas apropriadas 

para promover, proteger e assegurar a plena e progressiva realização do direito à moradia, 

com medidas como a adoção de instrumentos financeiros, legais e administrativos para a 

promoção de uma política habitacional e a constituição de um sistema nacional de habitação 

descentralizado, com mecanismos de participação popular como: revisão de legislações 

adoção de instrumentos para eliminar normas que acarretam restrição de discriminação sobre 

o exercício do direito à moradia e a destinação de recursos para a promoção de políticas 

habitacionais, entre outras.15 

Na Terceira Conferência das Nações Unidas sobre Moradia e Desenvolvimento 

Urbano Sustentável, realizada em Quito, no Equador, em 2016, as delegações participantes 

adotaram a Nova Agenda Urbana, documento que orientava a urbanização sustentável pelos 

20 anos seguintes. 

                                            
14ONU. Declaração de Istambul sobre Assentamentos Humanos, 1996. Disponível em: 

http://pfdc.pgr.mpf.mp.br/atuacao-e-conteudos-de-apoio/legislacao/moradia-adequada/declaracoes/declaracao-

de-istambul-sobre-assentamentos-humanos. Acesso em 20 dez. 2017. 
15 FERNANDES, Marlene. Agenda Habitat para Municípios. Rio de Janeiro: IBAM, 2003. Disponível em: 

http://www.participa.br/articles/public/0007/9445/Agenda_Habitat_para_Munic_pios_Brasil.pdf. Acesso em 20 

dez. 2017. 
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Na Nova Agenda Urbana, as cidades tornam-se pontos focais de grandes desafios 

que terão de ser superados em termos de habitação, infraestrutura, serviços básicos, 

alimentação, saúde, educação, emprego, segurança, recursos naturais e mobilidade, entre 

outros. 

Entre os princípios norteadores do documento estão: a igualdade de oportunidades 

para todos; o fim da discriminação; a importância das cidades mais limpas; a redução das 

emissões de carbono; o respeito pleno aos direitos dos refugiados e migrantes; a 

implementação de melhores iniciativas verdes e de conectividade. Destacam-se, ainda, 

disposições como a igualdade de oportunidades para todos, o fim da discriminação, a redução 

das emissões de carbono, o respeito pleno aos direitos de refugiados e migrantes e a 

implementação de melhores iniciativas verdes e de conectividade. 

O desenvolvimento de espaços públicos e áreas verdes, acompanhado da melhoria 

de calçadas e ciclovias, para a promoção da caminhada e do uso da bicicleta, é uma das 

medidas apontadas pelo documento como uma das oportunidades de estabelecer interação e 

inclusão social, saúde e bem-estar humano, intercâmbio econômico, expressão cultural e 

diálogo entre uma grande diversidade de pessoas, o que contribui, também, para que se 

alcance a paz nas comunidades. A pobreza e a desigualdade nas cidades são enfatizadas no 

texto como as responsáveis por afetar o crescimento de países em desenvolvimento e 

desenvolvidos:  

 

Reafirmamos o nosso compromisso de que ninguém será deixado para trás, e nos 

comprometemos a promover oportunidades e benefícios igualmente compartilhados, 

e possibilitar que todos os habitantes, vivendo em assentamentos formais ou 

informais, tenham uma vida decente, digna e gratificante e atinjam seu pleno 

potencial humano.16 

 

O documento prevê, ainda, que as cidades promovam a igualdade de gênero, 

garantindo a participação plena e efetiva das mulheres e a prevenção e eliminação de todas as 

formas de discriminação e violência em espaços públicos e privados. A valorização da 

diversidade nas cidades é um meio apontado pela Nova Agenda Urbana para alcançar a 

equidade e reforçar a coesão social, conclamando os governos e instituições locais a 

impulsionar "o pluralismo e a coexistência pacífica nas sociedades cada vez mais 

heterogêneas e multiculturais".17 

                                            
16 ONU/BR. Habitat III: países adotam nova agenda para urbanização sustentável, 2016. Disponível em: 

http://www.caubr.gov.br/habitat-iii-paises-adotam-nova-agenda-para-urbanizacao-sustentavel/. Acesso em 20  

dez. 2017. 
17 Loc. cit. 
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A agenda consiste de 175 parágrafos, em que são estabelecidos padrões globais 

para o desenvolvimento urbano sustentável. Uma das maiores inovações do documento é que 

o direito à cidade18 é mencionado pela primeira vez em um documento das Nações Unidas. 

No artigo 11º, declara-se: 

 

Compartilhamos a visão de cidade para todos, referente à fruição e ao uso 

igualitários de cidades e assentamentos humanos, almejando promover inclusão e 

assegurar que todos os habitantes, das gerações presentes e futuras, sem 

discriminações de qualquer ordem, possam habitar e produzir cidades e 

assentamentos humanos justos, seguros, saudáveis, acessíveis, resilientes e 

sustentáveis, fomentar prosperidade e qualidade de vida para todos. Salientamos os 

esforços envidados por governos nacionais e locais no sentido de consagrar esta 

visão, referida como direito à cidade, em suas legislações, declarações políticas e 

diplomas.19 

 

1.2 O direito à moradia no ordenamento jurídico interno  

        

Como visto, o Brasil assumiu diversos compromissos na esfera internacional no 

sentido de garantir o direito à moradia no seu ordenamento jurídico interno, assim como de 

adotar políticas públicas que o promovam. Isso equivale a dizer que, para o Estado brasileiro, 

não basta que o cidadão tenha um lugar para morar, mas que essa moradia deve ser digna e 

integrada ao espaço social, estendendo a todos a igualdade como cidadãos e a justiça social. 

No âmbito nacional, o avanço representado pela positivação desse direito, com a inclusão da 

moradia no rol dos direitos sociais expressos no artigo 6º da Constituição Federal, pela 

Emenda Constitucional nº 26, de 2000, consagrou a moradia como um direito fundamental 

social plenamente positivado no país20.  

Pode-se inferir a partir daí que a não-concretização desse direito incorre na 

violação de tratados internacionais com força vinculante e de outros preceitos e valores 

basilares de nossa Constituição, que visam assegurar a dignidade do ser humano, a igualdade 

e a justiça social, como o direito à identidade, à qualidade de vida, à segurança, às 

oportunidades de trabalho e à inclusão plena, entre outros. 

 O reconhecimento, entretanto, não afasta de todo a existência de uma série de 

controvérsias e dificuldades no campo concreto, envolvendo os direitos sociais, em geral, e o 

direito à moradia, em particular, incluindo a discussão em torno de sua própria 

                                            
18 Conceito estabelecido pelo sociólogo francês Henri Lefebvre nos anos 1960 e que tem inspirado movimentos 

urbanos em todo o mundo, em especial, os grupos que lutam por moradia e por mobilidade urbana. 
19 Tradução em português. Disponível em: http://conam.org.br/wp-content/uploads/2017/08/Habitat-III_Nova-

Agenda-Urbana_PT.pdf. Acesso em 20 dez. 2017. 
20 Na Constituição de 1988, os Direitos Fundamentais constam dos capítulos: Dos Direitos e Deveres Individuais 

e Coletivos; Dos Direitos Sociais; Da Nacionalidade; Dos Direitos Políticos; e Dos Partidos Políticos.  
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fundamentalidade21, de seu conteúdo e significado e, especialmente, do que diz respeito a sua 

eficácia e efetividade. 

O professor da Pontifícia Universidade Católica do Paraná Flávio Pansieri22 

empreende uma busca por delimitação tanto dogmática quanto positivada sobre o direito à 

moradia, a partir dos principais teóricos nacionais e internacionais que trataram da questão23. 

Após a identificação de diversos pontos de debate em torno desse direito, o autor apresenta 

uma série de visões convergentes sobre a questão, tendo em vista alguns dos principais 

questionamentos relacionados à interpretação e aplicação do direito à moradia no plano 

concreto:  

 

1) O direito à moradia deve sempre ser adjetivado com a dignidade, devendo 

obedecer às seguintes premissas para sua efetivação: a) Segurança jurídica para a 

posse; b) Disponibilidade de infraestrutura básica para a garantia da saúde, 

segurança, conforto e nutrição dos titulares do direito (aceso a água potável, energia 

para o preparo a alimentação, iluminação, saneamento básico etc.); c) As despesas 

com a manutenção da moradia não podem comprometer a satisfação de outras 

necessidades básicas; d) A moradia deve oferecer condições efetivas de 

habitabilidade, notadamente assegurando segurança física a seus ocupantes; e) 

Acesso em condições razoáveis para os portadores de deficiência; f) A moradia e o 

modo de sua construção devem respeitar e expressar a identidade e diversidade 

cultural da população. 

2) O Direito à Moradia, mesmo tendo sido elencado como Direito Fundamental 

Social com a Emenda Constitucional nº 26/00, desde a promulgação da Constituição 

de 1988 sempre teve status de Direito Fundamental, seja em decorrência de sua 

entrada no ordenamento jurídico pátrio por intermédio dos tratados internacionais, 

seja em decorrência de sua fundamentalidade material, como o próprio STJ registrou 

em diversas decisões anteriores à referida Emenda, reconhecendo, de certa forma, 

um Direito implícito à Moradia (habitação), com base no estreito vínculo com a 

dignidade da pessoa. 

3) É também esta fundamentalidade material que posiciona os Direitos 

Fundamentais Sociais como protegidos pelas cláusulas pétreas. [...] 

4) Os Direitos Fundamentais Sociais possuem tanto uma perspectiva objetiva como 

subjetiva; na perspectiva objetiva alcançam as seguintes consequências: a) Direitos 

como "programa", em relação às dimensões fundantes; b) Constitucionalização da 

ordem jurídica; c) Reforço das dimensões subjetivas dos direitos; d) Legitimação de 

prestações; e) Programa para política; f) Princípios de solução de conflitos. Na 

perspectiva subjetiva podem exigir: a) Direitos a qualquer coisa (que englobam 

direitos a ações negativas ou positivas do Estado e/ou particulares e, portanto, os 

clássicos diretos de defesa e os direitos a prestações; b) Liberdades (no sentido de 

negação de exigências de proibições); e c) Os poderes (competências e 

autorizações). 

5) Quanto à funcionalidade dos Direitos Fundamentais Sociais, estes podem tomar 

feição de direitos de defesa (negativos) ou prestacionais [...]. Podendo em qualquer 

                                            
21SARLET esclarece que, por muito tempo, foram considerados direitos fundamentais apenas aqueles que 

exigiam a abstenção do Estado, como os chamados direitos fundamentais característicos do pensamento liberal-

burguês: direito à vida, à liberdade e à propriedade privada. SARLET, I. W.  A Eficácia dos Direitos 

Fundamentais: uma teoria geral dos direitos fundamentais na perspectiva constitucional. 4ª ed. Porto 

Alegre: Livraria do Advogado, 2012.  
22 PANSIERI, F., 2012, passim. 
23 Entre os quais, destacam-se Alexy (1997) Barroso (2001, 2004), Canotilho (2001, 2002, 2004), Dworkin 

(2002), Miranda (1998, 2002), Sarlet (2002, 2003, 2004) e Silva (1999, 2003, 2004, 2005). 
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de suas funções tomar feição de direitos subjetivos, podendo ser postos contra o 

Estado ou terceiros junto ao Judiciário. 

 6) Todas as normas constitucionais possuem eficácia, inclusive os Direitos 

Fundamentais Sociais, o que pode variar é seu nível de efetividade ou de eficácia 

social, que não depende apenas de sua forma de positivação, mas de diversos 

condicionantes externos ao direito. [...] Em última análise, os Direitos Sociais, por 

serem verdadeiros direitos, podem ainda exigir uma prestação positiva por parte do 

Estado, quando necessária para garantir o núcleo existencial deste direito, que virá 

atrelado à dignidade humana, dentro de uma dimensão razoável. 

7) Quanto à vinculação dos Poderes Públicos aos Direitos Fundamentais, esta é 

garantida pelo art. 5º § 1º da CF/88 e determinará a estes a sua realização, 

trabalhando num sistema de freios, contrapesos e impulso, superando a visão do 

liberalismo, no qual os poderes exercem somente suas funções típicas. Esta 

vinculação tem seu caminho traçado pelo que se chama de dirigismo constitucional 

e, no caso da Constituição brasileira, pode ser traduzido como a construção de uma 

sociedade livre, justa e solidária; a garantia do desenvolvimento social; erradicação 

da pobreza e da marginalização e redução das desigualdades sociais e regionais, bem 

como a promoção do bem de todos (art. 3º, I,II, III, IV da CF/88), que tem como 

objetivo garantir a reprodução da vida humana com dignidade de forma progressiva. 

[...] 24 

 

Depreende-se que, como direito social, ou direito de igualdade material25, para a 

implementação e efetividade do direito à moradia, é necessário que o Estado brasileiro 

assuma uma postura ativa, isto é, para que esse direito de fato se concretize, torna-se 

imprescindível a ação do ente estatal por meio da adoção de políticas públicas urbanas e 

habitacionais.  

Por princípio constitucional, o Estado deve tomar medidas efetivas de promoção e 

proteção desse direito. Em seu artigo 5º, § 1º, a Constituição Federal confere a todos os 

direitos fundamentais aplicabilidade imediata, ou seja, sem depender de legislação 

infraconstitucional regulamentadora para serem efetivados. Dessa forma, pode-se inferir que 

esses direitos vinculam o poder público a sua efetivação. 

A argumentação de Lopes26 segue nesse sentido, destacando que, como direitos de 

segunda geração ou dimensão27, "os direitos sociais são aqueles que visam garantir condições 

materiais básicas e imprescindíveis para a vida", portanto "[...] exigem uma prestação positiva 

                                            
24PANSIERI, 2012, op. cit, p. 183-186, grifos do autor. 
25Segundo Silva (2004, p. 285), os direitos de igualdade material correspondem às "prestações positivas 

proporcionadas pelo Estado direta ou indiretamente [...] que possibilitam melhores condições de vida aos mais 

fracos [...]". SILVA, J. A. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Malheiros, 2004. 
26LOPES, R. C. A. A construção do direito à moradia no Brasil: da formação da norma à judicialização no 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 2014. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo) - Faculdade 

de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2014. 
27Em referência à Teoria Geracional dos direitos humanos desenvolvida por Karel Vasak (1ª geração: direito à 

liberdade, direitos civis e políticos; 2ª geração: direitos econômicos, sociais e culturais; e os direitos de 3ª 

geração, que tomam como valor supremo a solidariedade, envolvendo interesses da humanidade como um todo, 

de povos ou intergeracionais, como direito ao desenvolvimento, autodeterminação dos povos, meio ambiente, à 

paz, entre outros). Muitos autores, hoje, utilizam o termo "dimensões", em substituição a "gerações", uma vez 

que essas últimas podem conduzir ao entendimento de que os direitos fundamentais se superam ao longo do 

tempo, quando, na verdade, foram conquistados de forma cumulativa, sendo considerados indivisíveis, não 

substituindo uns aos outros. 
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do Estado com a finalidade de diminuição das desigualdades sociais e possuem um alto custo, 

sendo que sua prestação se prolonga por longos períodos de tempo".28 

 Dessa forma, ao exigirem do Estado determinadas prestações materiais, os 

direitos sociais envolvem, automaticamente, a implementação de políticas públicas e a 

mobilização de recursos para garantir sua efetiva aplicação, mesmo em vista do que dispõe o 

Artigo 5º, da CF, que determina que normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais 

têm aplicação imediata.  

Como se tratam de direitos prestacionais envolvendo recursos públicos, os direitos 

sociais ainda ensejam controvérsias no que tange às condições para que sejam aplicados ou 

mesmo quanto ao fato de serem exigíveis e gozarem de eficácia imediata. Autores como 

Barroso29 propõem que, como princípio, deve-se garantir a esses direitos a máxima 

efetividade possível, ainda que existam limitações orçamentárias por parte do Estado. Parte da 

doutrina atual invoca o conceito de "reserva do possível", a partir das limitações 

orçamentárias do Estado, o que pode representar princípio limitador de certas políticas 

públicas, uma vez que seria utópica a expectativa de que o Estado brasileiro possa assegurar a 

todos o pleno exercício dos direitos sociais30. 

Lopes recorre ao conceito de "mínimo existencial", para contrapor-se ao 

argumento de que o princípio da reserva do possível possa inviabilizar a implementação de 

políticas públicas previstas na própria Constituição, como é o caso daquelas que deveriam 

tornar o direito à moradia uma realidade no Brasil.   

 

A noção de "mínimo existencial" é extraída implicitamente de determinados 

preceitos constitucionais (CF, art. 1º, III, e art. 3, III), e compreende um complexo 

de prerrogativas cuja concretização revela-se capaz de garantir condições adequadas 

de existência digna, em ordem a assegurar, à pessoa, acesso efetivo ao direito geral 

de liberdade e, também, a prestações positivas originárias do Estado, viabilizadoras 

de plena fruição de direitos sociais básicos.  

 

Sendo assim, o Estado brasileiro tem a obrigação, no que diz respeito à moradia, de 

elaborar uma legislação, criar instrumentos, programas e planos de ação sobre 

política habitacional de modo a garantir esse direito para os seus cidadãos.31 

 

Ressalta, ainda, a autora que da obrigação de progressividade na implementação 

dos direitos sociais, econômicos e culturais decorre a chamada cláusula de proibição do 

                                            
28LOPES, op. cit., p. 51. 
29BARROSO, L. R. O Direito Constitucional e a efetividade de suas normas; limites e possibilidades da 

Constituição brasileira. Rio de Janeiro: Renovar, 1996 apud Lopes, 2014, p. 54. 
30C. SARLET, I. W. Direitos fundamentais a prestações sociais e crise: algumas aproximações. Espaço 

Jurídico: Journal of Law. Editora Unoesc, v. 16, n. 2, p. 459-488, Jul./Dez. 2015. Disponível em: 

http://editora.unoesc.edu.br/index.php/espacojuridico/article/view/6876. Acesso em 20 dez. 2017. 
31 LOPES, op. cit., p. 55 
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retrocesso social, na medida em que é vedado aos estados retrogradar no sentido da 

implementação desses direitos, ou seja, no retrocesso ou redução de políticas públicas 

voltadas à garantia de tais prestações.  

O próprio Supremo Tribunal Federal já se manifestou a respeito da tese da reserva 

do possível frente ao princípio do mínimo existencial previsto na Constituição, como neste 

caso: 

  

[...] A questão da reserva do possível: reconhecimento de sua inaplicabilidade, 

sempre que a invocação dessa cláusula puder comprometer o núcleo básico que 

qualifica o mínimo existencial (RTJ 200/191-197). O papel do Poder Judiciário na 

implementação de políticas públicas instituídas pela Constituição e não efetivadas 

pelo poder público. A fórmula da reserva do possível na perspectiva da teoria dos 

custos dos direitos: impossibilidade de sua invocação para legitimar o injusto 

inadimplemento de deveres estatais de prestação constitucionalmente impostos ao 

poder público. A teoria da "restrição das restrições” (ou da "limitação das 

limitações"). Caráter cogente e vinculante das normas constitucionais, inclusive 

daquelas de conteúdo programático, que veiculam diretrizes de políticas públicas, 

especialmente na área da saúde (CF, arts. 6º, 196 e 197)". [...]32 

 

1.3 Função social: mudança de concepção e restrições à propriedade  

 

Em paralelo ao reconhecimento e positivação dos direitos sociais em diversos 

países desde inícios do século 20, o princípio da função social da propriedade passou a ser 

introduzido no plano do direito internacional, tendo como pedras angulares as Constituições 

do México, de 1917, e da Alemanha (Constituição de Weimar), de 1919. Ambas as cartas 

representaram marcos na adoção do estado do bem-estar social e serviram como modelo para 

a incorporação de direitos sociais aos sistemas jurídicos de diversos países, no que se 

convencionou chamar de constitucionalismo social.  

A Constituição mexicana de 1917 previa, em seu artigo 27 (Título I, Seção I), que 

a nação poderia impor à propriedade privada as regras ditadas pelo interesse público, sob 

prévia indenização33. A Constituição de Weimar, por sua vez, consagrou os direitos sociais, 

impondo o cumprimento da função social à propriedade privada (artigo 153, parágrafo 1º) e 

incluindo o direito à habitação sadia (artigo 155)34. 

                                            
32STA 223 AgR, rel. min. Celso de Mello, j. 14-4-2008, P, DJE de 9-4-2014. Disponível em: 

http://www.stf.jus.br/portal/constituicao/artigobd.asp?item=%201814. Acesso em 20 dez. 2017. 
33Disponível em: 

http://constitucion1917.gob.mx/en/Constitucion1917/Constitucion_Politica_de_la_Republica_Mexicana1.  

Acesso em 20 dez. 2017. 
34PINHEIRO, M.C.B. A Constituição de Weimar e os direitos fundamentais sociais: a preponderância da 

Constituição da República Alemã de 1919 na inauguração do constitucionalismo social, à luz da 

Constituição mexicana de 1917. Disponível em: https://jus.com.br/artigos/9014/a-constituicao-de-weimar-e-os-

direitos-fundamentais-sociais/3. Acesso em 20 dez. 2017. 
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Na história constitucional brasileira, a Carta de 1934, refletindo tendências 

incorporadas pela constituição de Weimar, foi a primeira a efetivamente encampar os direitos 

sociais junto aos direitos e garantias individuais, estabelecendo um capítulo exclusivo para a 

ordem econômica e social, além de adotar como princípios a justiça e a existência dignas, 

prevendo como dever do Estado prover políticas assistencialistas. Foi nesta carta, destaca 

Pansieri35, que se trouxe pela primeira vez no ordenamento jurídico nacional a ideia da 

propriedade vinculada à busca por um benefício social coletivo. 

Após o Estado Novo, a Constituição de 1946 vinculou a garantia dos direitos 

sociais ao princípio da existência digna (artigo 145), afirmando no artigo 147 que o uso da 

propriedade estava condicionado ao bem-estar social. No parágrafo 16, artigo 141, atesta-se 

ser garantido o direito de propriedade, salvo em caso de desapropriação por necessidade ou 

utilidade pública, ou por interesse social.  No artigo 156, § 3, estabeleceu-se a usucapião pró-

labore e para fins de moradia, que seria assegurada a trabalhadores rurais que tornassem a 

terra produtiva36. 

Em 1964, já com os militares no poder, mas ainda sob a égide da Constituição de 

1946, tem-se um avanço quanto à questão da função social da propriedade, com a edição do 

Estatuto da Terra (Lei 4504/64), que determina que a propriedade rural desempenharia sua 

função social na medida em que, concomitantemente, durante o exercício da relação de 

domínio, fossem observadas questões como: a) o favorecimento ao bem-estar dos 

proprietários e dos trabalhadores da terra, assim como de suas famílias; b) a manutenção de 

níveis satisfatórios de produtividade; c) o asseguramento da conservação dos recursos 

naturais; d) imposição de disposições legais e reguladoras das justas relações de trabalho entre 

os possuidores e cultivadores da terra (art. 2, § 1º).37 

A mudança de concepção sobre a propriedade iniciada em 1964 influenciou o 

constituinte de 1988, "pois, a partir de então passaram a existir critérios objetivos para análise 

da função social da propriedade", destaca Pansieri38. O autor cita lei ordinária que, no mesmo 

ano, instituiu o Sistema Financeiro da Habitação de Interesse Social - SFHIS, com o objetivo 

de financiar moradias para famílias que não possuíam condições de adquiri-las, como mais 

um elemento a consolidar o princípio da função social da propriedade.    

                                            
35 PANSIERI, op. cit.  
36 BRASIL. Constituição de 1946. Disponível em: http: //www2.camara.leg.br/legin/fed/consti/1940-

1949/constituicao-1946-18-julho-1946-365199-publicacaooriginal-1-pl.html. Acesso em 20 dez. 2017. 
37 BRASIL. Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4504.htm. Acesso em 20 dez. 2017. 
38 PANSIERI, op. cit, p. 23 
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Com o fim do período da ditadura militar (1964-1985), marcado pelo retrocesso 

na conquista de direitos e garantias fundamentais, consagra-se o princípio do Estado 

Democrático de Direito, pela promulgação da Constituição de 1988, fundada na dignidade da 

pessoa humana.  

A constituição "cidadã", como foi batizada pelo então presidente do Congresso, 

senador Ulysses Guimarães, estabeleceu como objetivos fundamentais da República erradicar 

a pobreza e a marginalização, bem como reduzir as desigualdades regionais (artigo 3º, inciso 

III), metas que pressupõem a conquista de direitos sociais.  Pela adoção do princípio da 

função social da propriedade, o Estado "pode intervir na propriedade privada e nas atividades 

econômicas para propiciar o bem-estar, desde que obedeça aos limites constitucionais que 

amparam o interesse público e garantem direitos individuais".39  

Dentre as inovações estabelecidas pela nova carta está, ainda, a organização da 

Política Urbana, ou Política de Desenvolvimento Urbano, tratada no Capítulo II do Título VII 

– Da Ordem Econômica e Financeira. Lembram Libório e Saule Jr., que, no que tange às 

políticas públicas, tais inovações materializam-se na forma de um programa de ação 

governamental voltado à ordenação dos espaços habitáveis, abrangendo, dessa forma, tanto o 

planejamento quanto a gestão das cidades.40  

 

A execução da atividade urbanística, ora compreendida como a intervenção estatal 

voltada à ordenação dos espaços habitáveis, é uma típica função pública, a ser 

desempenhada pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em suas 

correspectivas esferas de competência, mediante a necessária participação da 

sociedade civil, em cooperação com a iniciativa privada e demais setores da 

sociedade e em condições isonômicas com os agentes privados na promoção de 

empreendimentos e atividades relativos ao processo de urbanização.41  

 

A Constituição de 1988, em seu artigo 5º, dispõe sobre os direitos e garantias 

individuais, entre eles o direito de propriedade (inciso XXII), e também o da necessidade da 

propriedade atender a sua função social (inciso XIII). No art. 170, trata-se também do  tema: 

                                            
39 LOPES, op cit, p.58.  

No texto constitucional: artigo 7º, XXIII - a propriedade atenderá a sua função social; XXIV - a lei estabelecerá 

o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa 

e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em 21 de dez. 2017. 
40 LIBÓRIO, Daniela Campos, SAULE JÚNIOR, Nelson. Princípios e instrumentos de política urbana. 

Enciclopédia jurídica da PUC-SP. Celso Fernandes Campilongo, Alvaro de Azevedo Gonzaga e André Luiz 

Freire (Coords.). Tomo: Direito Administrativo e Constitucional. Vidal Serrano Nunes Jr., Maurício Zockun, 

Carolina Zancaner Zockun, André Luiz Freire (Coord. de tomo). 1. ed. São Paulo: Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo, 2017. Disponível em: https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/76/edicao-

1/principios-e-instrumentos-de-politica-urbana. Acesso em 21 dez. 2017. 
41 Ibid. 
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Art. 170 - A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na 

livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames 

da justiça social, observados os seguintes princípios: 

[...] II - propriedade privada; III - função social da propriedade; [...]42 

 

 

A atual constituição também dispõe no seu art. 182 sobre os requisitos necessários 

ao atendimento da função da propriedade urbana: 

 

Art. 182 - A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público 

municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o 

pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus 

habitantes. 

§ 1º - O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades 

com mais de vinte mil habitantes, é o instrumento básico da política de 

desenvolvimento e de expansão urbana. 

 § 2º - A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências 

fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor.43 

 

Destaca-se que, no § 4º do artigo 182 da CF, concede-se ao município o direito de 

impor sanções quando verificado o uso inadequado da propriedade urbana, o que poderá 

acarretar até a desapropriação do imóvel. A usucapião prevista no artigo 183 é direito 

disponível para aquele que possuir como área urbana até 250 metros quadrados e habitar junto 

com sua família por cinco anos ou mais de modo ininterrupto, desde que não seja proprietário 

de outro imóvel urbano e rural, com a ressalva de que o benefício não será concedido mais de 

uma vez e que os bens públicos não poderão ser adquiridos por usucapião. 

A propriedade rural deve ter os requisitos dispostos no artigo 186, transcrito na 

íntegra: 

 

Art. 186 - A função social é cumprida quando a propriedade rural atende, 

simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos 

seguintes requisitos: 

I - aproveitamento racional e adequado; 

II - utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio 

ambiente; 

III - observância das disposições que regulam as relações de trabalho; 

IV - exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores.44 

 

Quanto à reforma agrária, o art.184 determina: 

 

                                            
42 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, 1988. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em 20 dez. 2017. 
43 BRASIL, loc. cit. 
44 BRASIL, loc cit. 
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Art. 184 - Compete à União desapropriar por interesse social, para fins de reforma 

agrária, o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social, mediante prévia 

e justa indenização em títulos da dívida agrária, com cláusula de preservação do 

valor real, resgatáveis no prazo de até vinte anos, a partir do segundo ano de sua 

emissão, e cuja utilização será definida em lei.45 

 

A intervenção por parte do Estado nos espaços rural e urbano só poderá ocorrer 

tendo em vista o interesse público em contraposição ao particular e mediante indenização: 

"As desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com prévia e justa indenização em 

dinheiro" (Art. 182, § 3). 

De forma expressa, a Constituição dispõe que: 

 

Art. 182, § 4. É facultado ao Poder Público municipal, mediante lei específica para a 

área incluída no plano diretor, exigir, nos termos da lei federal, do proprietário do 

solo urbano não-edificado, subutilizado ou não-utilizado, que promova seu 

adequado aproveitamento, sob pena, sucessivamente de: 

I - parcelamento ou edificação compulsórios; 

II - imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo; 

III - desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública de emissão 

previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até dez anos, 

em parcelas anuais, iguais e sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os 

juros legais.46   

 

O princípio da função social da propriedade foi, portanto, consolidado no país 

com a Constituição de 1988, que condiciona o exercício do direito à propriedade (urbana e 

rural) a seu aproveitamento racional e utilização adequada ao meio ambiente, e que atenda a 

uma função tanto social quanto ambiental. A partir dessa concepção, entende-se que ninguém 

pode dispor da propriedade de forma individualista e absoluta – caracterizada pela não-

utilização, subutilização do imóvel ou violação às leis ambientais –, uma vez que seu uso deve 

ser solidário com a comunidade ao entorno. 

 

1.4 Moradia e conflito entre direitos fundamentais 

 

Um dos pontos de controvérsia em torno dos direitos sociais e do direito à 

moradia, em particular, surge especialmente no âmbito de sua judicialização e diz respeito ao 

embate ou colisão entre direitos fundamentais previstos na Constituição, mais especificamente 

em relação à interpretação e efetivação do direito à moradia, em contraposição a outros 

direitos já positivados, como o direito à propriedade e o direito ambiental, bem como quando 

em confronto com a legislação urbanística.  

                                            
45 BRASIL, loc. cit. 
46 BRASIL, loc. cit. 
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Tendo sido incorporado ao texto constitucional no rol dos direitos fundamentais 

sociais, sendo, portanto, exigível como prestação por parte do Estado, mas, encontrando 

obstáculos no plano de sua plena implementação – ao implicar em ação positiva por meio de 

políticas públicas, que, por sua vez, requerem disponibilidade orçamentária para sua 

concretização –, o direito à moradia tende a sofrer minimização quando judicialmente 

confrontado com outros direitos, igualmente previstos na Constituição.  

Foi o que constatou Lopes47, ao realizar pesquisa enfocando a aplicação do direito 

à moradia em julgados no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, entre 2000 (ano da 

introdução do direito à moradia na Constituição) e 2012. A autora realizou análise 

jurisprudencial, objetivando localizar os pontos polêmicos envolvendo o direito à moradia 

judicializado, especificamente quando este entra em colisão com os direitos constitucionais do 

direito à propriedade e ao meio ambiente, bem como com a legislação urbanística.48  

A pesquisa mostrou uma prevalência das decisões em favor do direito à 

propriedade, do meio ambiente e da legislação urbanística sobre o direito à moradia nos 

acórdãos proferidos pelo tribunal, em ações de natureza possessória, ações demolitórias, ações 

possessórias cumuladas com demolitórias, ações civis públicas e ações de usucapião. 

A partir da leitura de acórdãos de decisões do tribunal, a autora sistematizou os 

argumentos recorrentes, utilizados como fundamentação pelos desembargadores como 

restrição ao direito à moradia, constituindo este, segundo constata, um padrão no pensamento 

do Poder Judiciário paulista sobre o tema.  

Os argumentos utilizados nos julgamentos das causas estudadas foram: o direito à 

moradia como norma constitucional programática; a reserva do possível e a questão 

orçamentária envolvida na implementação desse direito; o princípio da separação dos poderes, 

ou seja, da não-intervenção do Judiciário no Poder Executivo para garantir a implementação 

de políticas públicas; o direito à moradia como direito individual em contraponto ao direito ao 

meio ambiente, considerado direito difuso; e até mesmo a dignidade da pessoa humana como 

fundamento para remoção de população de baixa renda de áreas ocupadas.  

Para o Judiciário paulista, conclui autora, o direito à moradia é uma norma 

constitucional de eficácia limitada – uma vez que, ao depender de legislação futura para sua 

                                            
47 LOPES, op. cit. 
48O estudo não apresenta análise da temática no âmbito do Supremo Tribunal Federal, esclarece a autora, devido 

ao fato de não terem sido encontrados processos em quantidade significativa nessa instância à época, para efeito 

da análise proposta, o que foi atribuído ao tempo relativamente curto decorrido desde a constitucionalização do 

direito à moradia. 
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concretização, tais normas não teriam efeito imediato – e de princípios programáticos – que 

indicam dependência de lei regulamentadora e de políticas públicas para sua implementação.  

Outro eixo analisado na pesquisa mostrou que, em vários acórdãos do tribunal, 

quando se solicitou a condenação do município ao provimento de moradia à população 

desocupante da área em questão, invocou-se o preceito da reserva do possível – que estaria 

restringido pelas limitações orçamentárias do Estado na implementação de políticas públicas – 

como argumento para a negativa. 

Os desembargadores recorreram, ainda, ao princípio da separação dos poderes 

para a não-concessão do direito à moradia, tendo em vista que os entes federativos não 

poderiam ser compelidos pelo Poder Judiciário a implementarem políticas que dependam de 

recursos orçamentários e capacidade administrativa do Estado para sua concretização. 

Alguns acórdãos analisados foram proferidos pela Câmara Especial de Meio 

Ambiente do Tribunal, fundamentando a remoção de população das áreas ocupadas de forma 

irregular no princípio da dignidade da pessoa humana, sem apresentar solução para a carência 

de moradia por parte dos afetados, constata a autora, citando um dos acórdãos: 

 

Exatamente por onde passarão as vias expressas havia ocupação – regular ou 

irregular, pouco interessa a esta lide – com residências toscas, rústicas. 

Incompatíveis com o mínimo existencial, que é o núcleo irredutível do conceito 

norteador da dignidade da pessoa humana. 

 

A remoção dessa população da área e o amparo do serviço social municipal para que 

passe a residir melhor contribuirá para elevar o grau qualitativo de suas sacrificadas 

existências.49 

 

Outras decisões analisadas argumentam que o direito ao meio ambiente deve 

prevalecer, por ser um direito de todos (coletivo ou difuso) em contraponto à moradia, que 

seria um direito de cunho individual, acabando por conceder tanto retomadas de áreas 

ocupadas quanto demolições. 

Ao contrapor as normas de legislação urbanística ao direito à moradia, constatou a 

pesquisa, os desembargadores tenderam a considerar as primeiras como normas de direito 

administrativo, voltadas ao interesse público, enquanto o segundo seria um direito individual, 

devendo ser tratado como direito privado e estar submetido ao direito público, visto como 

defensor do bem comum.  

Segundo a análise empreendida, o tribunal paulista demonstrou tendência a não 

fixar jurisprudência quanto ao acolhimento do direito à moradia frente aos outros direitos 

                                            
49 LOPES, op. cit., p. 137, grifos da autora.   
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analisados, uma vez que, em sua visão, essa não constituiria uma questão a ser tratada pelo 

Poder Judiciário.  

Na prática, constatou-se que, quase duas décadas após a sua constitucionalização e 

após a entrada em vigor de marcos legais como o Estatuto da Cidade (Lei 10.257, de  2001) – 

que criou mecanismos de aplicação da função social à propriedade urbana e do direito à 

regularização fundiária de assentamentos informais –, assim como da lei que instituiu o 

programa Minha Casa Minha Vida (Lei 11.977, de 2009) – que prevê financiamento e 

construção de unidades de habitação populares –, o direito à moradia ainda se encontra em 

construção no Brasil, não se tendo firmado como categoria autônoma, e tendendo a ser 

minimizado quando em confronto com outros direitos, como a propriedade, o meio ambiente 

e até mesmo a legislação urbanística.  

Ainda na esfera da judicialização, as ações de reintegração de posse constituem a 

forma principal de enfrentamento, por parte de proprietários, à ação organizada de 

movimentos sociais que adotam como estratégia de reivindicação de moradia a ocupação de 

imóveis e terrenos urbanos subutilizados. Na luta pelo reconhecimento da moradia como 

direito, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) vem se constituindo como um dos 

grupos mais organizados e combativos no cenário nacional, tendo realizado sua primeira 

ocupação em 1997, na região de Campinas, no Estado de São Paulo.  

Buscando identificar as práticas decisórias de tribunais de primeira instância no 

Brasil, em ações de reintegração de posse contra o MTST em diversos estados, de 2001 – 

marco da publicação do Estatuto da Cidade – até 2014, Raphael de Acypreste50 procura 

identificar em pesquisa um padrão de atuação por parte dos tribunais em relação aos conflitos 

fundiários urbanos protagonizados pelo movimento, a partir da judicialização por parte dos 

proprietários das áreas ocupadas. 

Na proposta do autor51, a proteção à propriedade foi o principal elemento a ser 

identificado em decisões de ações localizadas nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, 

Minas Gerais e Pernambuco, onde o movimento atua. Dessa forma, a pesquisa buscou traçar, 

segundo o pesquisador, o padrão de atuação do Poder Judiciário em relação às ocupações de 

                                            
50ACYPRESTE, R. Direito à Moradia e o Poder Judiciário: decisões que envolvem o MTST. São Paulo: 

Lumens Juris, 2017. O autor dialoga com outros estudos sobre ações judiciais de reintegração de posse e temas 

correlatos (Abreu, 2011, 2014; Dantas, 2013; Frota, 2015; Saule Júnior; Libório; Aurelli, 2009, Schreiber, 2000).  
51As buscas foram realizadas nos sítios eletrônicos dos Tribunais de Justiça dos Estados onde o MTST 

desenvolvia suas ações até o final do ano de 2014, guiadas a partir da palavra-chave "Movimento dos 

Trabalhadores Sem Teto" e "Movimento dos Sem Teto", de nomes de líderes locais do MTST e de advogados do 

movimento nos processos, totalizando 32 processos.  
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imóveis urbanos por parte do movimento, tendo como eixo balizador a proteção à 

propriedade.  

O estudo permitiu inferir que “a linha de proteção da propriedade identificada nos 

casos em análise diz respeito à manutenção do paradigma absoluto do direito de propriedade”, 

ou seja, “a propriedade relacionada a uma fundamentação individualista, absoluta, sem a 

devida consideração no que tange a suas formas de uso ou pelos deveres que sua posse 

determina”.52 

 

Protegia-se a propriedade absoluta liberal ao lado da violação dos princípios 

constitucionais do direito à moradia e função social da propriedade. [...] Estavam 

fora do eixo cervical das decisões as questões sociais e, em seu cerne, estava a sólida 

garantia de um direito absolutizado à propriedade. [...] O que se depreende dos 

dados é que o Poder Judiciário trata de maneira coletiva apenas as questões 

socialmente negativas: a falta de moradia é questão do Poder Público e não do 

particular. Já os benefícios da propriedade, ainda que não cumpra mandamentos 

constitucionais, é questão individual que não compete ao Poder Judiciário 

fiscalizar.53  

 

O autor conclui que, na visão do Judiciário, as questões de moradia não podem ser 

consideradas responsabilidade do proprietário particular, residindo aí o argumento de defesa 

da propriedade. Dessa forma, no caso concreto, afirma o autor, protege-se apenas o sujeito de 

direito abstrato e formal, destituído de responsabilidades e ônus como proprietário. A única 

relativização do direito do proprietário encontrada seria "por meio de punição estatal 

(desapropriação e instrumentos do Estatuto da Cidade), que demanda processo específico com 

garantias desconectadas da ação de reintegração de posse".54  Entre outras conclusões do 

estudo, está a de que, na comparação com outros princípios fundamentais, a propriedade é 

considerada direito fundamental inviolável.  

 

Por se tratar de esbulho possessório, não há resposta jurídica válida diversa da 

reintegração de posse. O uso da propriedade é presumível ante o título cartorial. 

Esse uso também não precisa ser concreto, bastando a intencionalidade de ações 

futuras. Se essas ações não estiverem previstas, basta que se vigie o bem.55 

  

Quanto ao direito à moradia, este não apresentou a mesma relevância para os 

magistrados, de acordo com o autor, assim como o pleito do MTST em relação ao 

cumprimento da função social da propriedade, que, quando reivindicado, foi negado. Dessa 

forma, a pesquisa aponta que esses princípios não foram considerados como balizadores 

                                            
52ACYPRESTE, op. cit., p. 159 
53ACYPRESTE, op. cit, pp.161-162. 
54ACYPRESTE, op. cit, p. 163. 
55ACYPRESTE, loc. cit. 
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jurídicos das decisões analisadas e a função social da propriedade, em particular, não 

representou argumento suficiente para atender ao movimento, uma vez que não está 

relacionada à forma de aquisição de propriedade, elemento central a ser protegido.  

O estudo destaca, ainda, um padrão de seletividade na aplicação da lei por parte 

dos tribunais. 

 

Para o proprietário, a lei deve ser rigorosamente cumprida nos casos de 

desapropriação e intervenção na propriedade. Já para o preenchimento dos requisitos 

processuais da ação de reintegração de posse e para o cumprimento da função social 

da propriedade, flexibilizações são aceitáveis. Para o MTST, a aplicação seletiva da 

legislação é feita para obrigá-lo a desocupar o imóvel, porém não seguida para suas 

garantias de defesa processual, para o cumprimento do direito à moradia ou 

exercício da função social.56 

 

Com o objetivo de compreender qual o posicionamento e visão do Judiciário 

paulista especificamente em relação ao instituto da função social da propriedade urbana, 

Nogueira57 realizou pesquisa empírica sobre os julgados do tribunal proferidos entre 2010, 

quando se completaram 10 anos do direito à moradia como constitucionalmente positivado, e 

2016.  

De um total de 473 acórdãos selecionados entre os recursos de competência do 

Tribunal de Justiça de São Paulo que tratavam do tema – apelação, agravo de instrumento, 

embargos de declaração e agravo interno –, 155 resultaram de ações de usucapião e as demais 

318 decisões abordavam ações possessórias.58 A pesquisa adotou como filtro as Câmaras de 

Direito Privado, pela suposição de que haveria um número maior de resultados em conflitos 

de cunho essencialmente privatista por parte desse órgão julgador.59  

Após o exame das decisões, a autora apontou algumas tendências consideradas 

paradigmáticas no posicionamento do tribunal nos dois casos examinados. Entre elas, está a 

constatação de que, nas decisões de usucapião, embora houvesse exceções60, a 

funcionalização da propriedade foi a principal fonte legitimadora dessa concessão, com base 

                                            
56 ACYPRESTE, op. cit, p. 165.   
57 NOGUEIRA M. C. G., 2018. O Direito à propriedade e o Poder Judiciário brasileiro: um estudo à luz do 

direito à moradia. 2018. Dissertação (Mestrado em Direito) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, 

2018.  
58 As buscas foram feitas no endereço eletrônico esaj.tjsp.jus.br, no item consultas de jurisprudência, pelas 

palavras-chave "função social da propriedade", selecionando acórdãos com intervalos de seis meses. Separadas 

as ementas, foram analisados os trechos considerados mais relevantes para a análise proposta. 
59 A análise pautou-se pela relevância ou não conferida ao instituto da função social da propriedade pelos 

magistrados, fossem em decisões em defesa do direito de propriedade, fossem em favor da concessão de 

usucapião – tendo em vista que, nesse último caso, o instituto adquiriria um valor bem mais expressivo, em 

comparação ao primeiro.    
60Do corpus selecionado de 155 acórdãos de ações de usucapião, apenas duas decisões foram em sentido 

contrário a essa tendência. 
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na comprovação de que o bem não cumpre sua destinação social em face do abandono pelos 

proprietários. 

 "Há uma grande crítica aos proprietários que descuidam de seus bens, desligados 

do entorno social e da intensa demanda por moradia, dando azo a ocupações por terceiros de 

boa-fé", conclui a autora.61 Para ilustrar essa tendência, a de que não se deve "bonificar o 

proprietário leniente", o estudo destaca alguns trechos: 

 

Nestes termos, a propriedade urbana atualmente deve ser destinada à promoção dos 

direitos à moradia, à saúde, a um meio ambiente equilibrado, ao emprego, enfim, à 

dignidade da pessoa humana já há muito tempo consolidado como norte jurídico dos 

povos. A função social da propriedade é conceito que propõe uma alteração dos 

paradigmas postos pelo modelo "clássico" anteriormente vigente. Para que a 

propriedade seja socialmente adequada, não basta que seja legal no sentido 

jurídico-formal do termo, não basta que esteja de acordo como código de 

posturas do município, etc. Para tanto, é necessário que a mesma não seja 

destinada à especulação imobiliária, é necessário que ela arque proporcionalmente 

com os benefícios e valorização decorrentes da ação estatal, constituindo-se este um 

dos princípios do direito urbanístico.62 

 

Para fins de comprovação da adequada ocupação do solo ou edificação, os 

magistrados entenderam que essa de fato ocorreu, “se houve moradia habitual ou realização 

de obras ou serviços de caráter produtivo, desde que a atividade não fosse caracterizada 

como de grande porte”. 

 

Ao mesmo tempo em que o Estado Social e Democrático de Direito busca a garantia 

de direitos sociais aos indivíduos, dentre eles o da moradia, também tem por 

fundamento o valor social do trabalho e da livre iniciativa (art. 1º, IV, CF). Além 

disso, pelo que se observa [...], se trata de uma pequena gráfica, situada em uma sala 

comercial, e não um grande comércio. Não se pode confundir uma sala em que se 

vê uma única secretária, e uma máquina copiadora (fls. 404), com uma 

indústria gráfica dotada de capacidade econômica. Logo, não se poderia 

impedir o direito de usucapião ao autor, pelo fato de também utilizar o imóvel 

para o trabalho. 63 

  

Já nas ações possessórias (reintegração de posse, manutenção de posse e interdito 

proibitório), previstas a partir do artigo 554 do Código de Processo Civil, o discurso adotado 

nas decisões sobre a funcionalidade da propriedade diferiu de forma drástica do conjunto 

analisado anteriormente: "Foram encontradas decisões nas quais se defende o direito do 

proprietário à inércia e ao cabimento exclusivo do Poder Municipal de verificar o 

                                            
61 Ibid., p. 90 
62 [...] Apelação Cível: 0011884-51.2012.8.0278, julgamento em 19.05.2016. Relator Des. Alexandre Coelho, 8ª 

Câmara de Direito Privado apud NOGUEIRA, 2018, p. 90, grifos da autora. 
63 Apelação Cível:  0092142-87.2004.8.26.0000, julgamento em 27.01.2015, Relator Des. Alexandre Lazzarini, 

9ª Câmara de Direito Privado apud NOGUEIRA, 2018, p. 93, grifos e negritos da autora. 
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cumprimento da funcionalização da propriedade"64, não competindo ao Judiciário comprová-

lo65. Nesse mesmo sentido, seguem outras decisões, o que levou à conclusão de que, para o 

Judiciário paulista, a responsabilidade de aferição do cumprimento ou não da função social da 

propriedade é de responsabilidade do poder público. 

Da mesma forma, foram encontradas decisões que consideravam as ocupações de 

imóveis que alegadamente não cumpriam a função social como "ilegalidades travestidas de 

justiça social" ou entendendo o princípio da função da propriedade e o direito à moradia como 

"abstratos"66. Nesses casos, a tendência foi tratar o direito à propriedade privada como 

absoluto, ofuscando ou minimizando o instituto da função social, como se pode constatar no 

trecho abaixo:  

 

Não se está a discutir, aqui o direito à moradia e a necessidade de habitação. 

Também não é o caso de averiguar a legitimidade do direito da autora nem 

conferir se está sendo cumprida a função social da propriedade. O objeto da 

causa é simplesmente a violação do direito de posse, em razão da clandestina 

entrada de pessoas numa área particular. Ainda que seja justa a reclamação dos 

cidadãos e mesmo que os réus tenham razão ao questionar a inércia estatal na 

garantia da moradia, foi antijurídica a ocupação do terreno. Ainda que seja válido o 

inconformismo referente aos destinos do imóvel (e à falta de utilização 

produtiva), não podem as pessoas adentrar o espaço sem consentimento, seja 

qual for a intenção. A problemática habitacional não autoriza a realização de 

evento em imóvel privado.67 

 

E também nesta decisão: 

 

Assim posicionou-se o C. Superior Tribunal de Justiça: 'A invasão de terras é 

necessariamente clandestina e violenta, não podendo gerar posse justa' (REsp. nº 

219.579/DF, rei. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 26.09.2000). No mais, a seara 

da ação petitória não é a mais adequada para debater a ofensa ou abuso ao 

princípio da função social, especialmente quando não verificada de imediato a 

condição de abandono a justificar a ocupação. Como se decidiu: a invasão da 

propriedade urbana não encontra respaldo na ordem jurídica. A discussão sobre a 

função social da propriedade compete ao Poder Público Municipal, estabelecendo e 

verificando seu cumprimento. Qualquer desapropriação há de ser realizada mediante 

prévia e justa indenização' (RT 727/294). 68 

 

Ou, ainda, nesta: 

                                            
64 NOGUEIRA, op. cit, p. 96 
65 A aferição do cumprimento da função social de uma propriedade urbana é balizada pelos planos diretores dos 

municípios, conforme determina a Constituição. No caso do município de São Paulo, o plano diretor estabelece 

coeficientes mínimos de utilização do solo para a mensuração do seu cumprimento.   
66 NOGUEIRA, op. cit, p. 97 
67Apelação Cível: 4000505-84.2013.8.26.05577, julgamento em 20.07.2016, Relator Des. Eduardo Siqueira, 38ª 

Câmara de Direito Privado apud NOGUEIRA, 2018, p. 97, grifos da autora. 
68 Apelação Cível: 9172942-51.2001.8.26.0000, julgamento em 11.10.2011, Relator Des. Percival Nogueira, 6ª 

Câmara de Direito Privado apud NOGUEIRA, 2018, p. 97, grifos da autora. 
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No entanto, como é de até incontroverso no conjunto dos autores, de rigor que se 

reconheça que o réu adentrou no imóvel de propriedade dos autores sem que para 

isso contasse com qualquer autorização, ou mesmo título ou contrato que pudesse 

justificar sua conduta temerária e antijurídica, fato do qual estava ciente. Desta 

forma, inviável que se reconheça, nos moldes em que promovidos erroneamente 

pelo Juízo, que se constituía o recorrido em possuidor de boa-fé, diante da invasão 

por ele cometida, a qual não pode ser amparada em princípios abstratos como o 

direito à moradia ou a função social da propriedade (o primeiro que pode ser 

exigido do Estado, e não de particulares; e a segunda que, ao que conste, está sendo 

cumprida a contento no caso pelos recorrentes, os quais alugam o bem em debate.69 

    

Em casos específicos de ações possessórias, bastou a comprovação de que houve 

turbação ou esbulho, para que a liminar reintegratória fosse concedida: 

 

Em que pese a lamentável situação social que envolve o problema daqueles que não 

reúnem condições financeiras de obter moradia digna, sem prejuízo da própria 

subsistência, o fato é que a concessão da medida está atrelada à comprovação 

dos elementos descritos no art. 561 do Código de Processo Civil, quais sejam: a 

posse, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho e 

a continuação da posse, embora turbada na ação de manutenção, ou a perda da posse 

na ação de reintegração.70   

 

Dessa forma, a pesquisa concluiu que, embora já exista receptividade entre parte 

dos magistrados acerca da importância e aplicabilidade da função social da propriedade, não 

há consenso ou pacificação no tribunal sobre a questão. Enquanto o instituto mostra-se 

relevante nas ações de usucapião, tendo em vista que é modalidade de aquisição originária de 

propriedade, o mesmo não ocorre nas ações possessórias, em que grande parte dos 

magistrados se apega às disposições do Código Civil, no que tange ao direito de propriedade.  

Parte da corte alega, ainda, que cabe ao poder público comprovar se a propriedade está ou não 

cumprindo seu papel em prol do bem comum, bem como corrigir as disparidades sociais 

quanto ao acesso à moradia.   

 

1.5 Limites da judicialização do direito à moradia  

 

A questão da judicialização do direito à moradia por movimentos sociais no Brasil 

está relacionada ao próprio modelo de ocupação do solo nas grandes cidades do país. Tal 

modelo caracterizou-se pela segregação socioespacal, com a periferização das classes de 

                                            
69Apelação cível: 4001014-91.2013.8.260002, julgamento em 27.09.2016, Relator Des. Simões de Vergueiro, 

16ª Câmara de Direito Privado apud NOGUEIRA, 2018, p. 97, grifos da autora. 
70TJSP, Agravo de Instrumento nº 2064885-96.2017.8.260000, Relator Des. Jacob Valente, Julgado em 07 de 

julho de 2017, 12ª Câmara de Direito Privado apud NOGUEIRA, 2018, p. 53, grifos da autora. 

 



51 

 

menor poder aquisitivo, pela ausência de políticas habitacionais por parte do Estado e a 

subsequente atuação dos movimentos, em especial a partir da década de 1970, em torno de 

reivindicações básicas que garantam a habitação digna, processos que serão aprofundados no 

Capítulo 2.   

As transformações demográficas que o país viveu nos últimos 50 anos, em 

especial pelo fato de a população ter deixado de ser majoritariamente rural para tornar-se 

urbana, deu origem a um dos problemas estruturais das cidades brasileiras: a criação de 

cinturões de pobreza tanto em áreas mais centrais de ocupação irregular quanto nas periferias 

das grandes cidades. Essa situação expôs a carência de moradia adequada, em locais onde 

sequer existia uma infraestrutura mínima de serviços públicos, como saneamento básico, 

serviços de saúde, educação e lazer.  

Com a crescente especulação imobiliária, o processo de exclusão urbana agrava-se 

ainda mais, ao tornar inviável a permanência dos mais pobres nas regiões próximas ao centro 

da cidade, cada vez mais valorizadas. Dessa forma, parte expressiva da moradia nas maiores 

cidades brasileiras foi construída em loteamentos informais pelos próprios grupos sem 

moradia, em locais segregados e em movimentos de mutirão, nos dias de folga do trabalho.71 

Nesse processo, a atuação do poder público foi caracterizada pela omissão, 

desobrigando-se de investir nas periferias e deixando de canalizar recursos para investimentos 

em equipamentos públicos ou para a construção de moradias populares. Outro grupo de 

excluídos instalou-se em cortiços, que durante muitos anos foram a principal forma de 

moradia da classe trabalhadora, ou em assentamentos irregulares e informais (favelas) 

próximas às áreas centrais.  

Os movimentos sociais urbanos surgiram a partir da articulação por demandas nos 

próprios espaços isolados e irregulares das cidades e organizam-se ainda hoje em torno de 

reivindicações pela regularização de posse, pelo provimento de serviços públicos básicos, por 

políticas de habitação popular e pela criação e concretização de leis que garantam uma 

moradia digna. Diante da impossibilidade concreta de superação desses problemas, muitos 

desses movimentos optaram cada vez mais por judicializar as lutas como principal 

instrumento de reivindicação, buscando o cumprimento das leis como forma de garantir a 

segurança da posse e a regularização de áreas apartadas da cidade legal.  

                                            
71 OLIVEIRA, F. Crítica à razão dualista: o ornitorrinco. São Paulo: Boitempo, 1999. 
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É o que constata Corazza72, em pesquisa cujo objetivo foi o de compreender e 

analisar, numa perspectiva crítica, o processo de judicialização do direito à moradia a partir 

das lutas e reivindicações em favelas da região sul e extremo sul da cidade de São Paulo, com 

base em experiência vivenciada como socióloga atuando no Escritório Modelo Dom Paulo 

Evaristo Arns, do Núcleo de Práticas Jurídicas da Faculdade de Direito da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo (EM-PUCSP), entre 2008 e 2012.73  

Partindo do histórico de atuação jurídico-social do EM-PUCSP, a autora observa 

existir por parte dos movimentos uma crescente busca por judicializar as lutas por moradia 

como principal recurso para atendimento de suas reivindicações, em razão de limites impostos 

nos espaços institucionais de participação, ainda que sejam incorporadas formas participativas 

para as populações carentes, como as audiências públicas, e a partir da percepção da ausência 

do Estado na garantia de concretização do direito à moradia.  

 

Como vimos, o cansaço promovido pelas incansáveis lutas cotidianas, os limites 

impostos nos espaços institucionais de participação e uma sociedade pautada no 

Estado como único poder legitimado implicam em uma visão por parte dos 

moradores de que judicializar é a única forma de conquista do direito buscado.74  

 

Na prática, segundo constatado, existe, muitas vezes, uma série de contradições 

entre os avanços jurídicos conquistados na seara do direito à moradia e a aplicação das leis 

que poderiam garantir esse direito, quando, não raro, o Judiciário toma decisões 

conservadoras em relação a essa demanda.  

 

[...] não podemos ignorar os resquícios que muitas vezes podem ser hegemônicos na 

atuação de uma classe jurídica marcada por uma visão de mundo limitada aos 

interesses de uma parte da sociedade.75  

 

O Judiciário, sustenta a autora, de maneira geral, tem uma visão “tradicional” do 

conceito de propriedade privada, de modo que “se a aplicação do direito à moradia for 

realizada em sua essência, coloca-se em risco este direito [à propriedade] visto como absoluto 

pela classe jurídica, cria-se um nó difícil de ser desatado”.76  

                                            
72 CORAZZA, D. C. Os limites da cidade: direito à moradia e atuação do Estado em casos de remoção no 

município de São Paulo. 2014. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) - Faculdade de Arquitetura 

e Urbanismo, Universidade de São Paulo, 2014. 
73 O escritório realiza um trabalho interdisciplinar na formação, articulação e mobilização dos moradores de 

áreas social e economicamente vulneráveis, provendo assistência jurídica gratuita em ações coletivas e 

individuais, assim como na mediação de conflitos. 
74Ibid., p. 156. 
75 CORAZZA, op. cit.,  p. 154. 
76 CORAZZA, op. cit.,  p. 157 
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A pesquisadora problematiza, a partir de referencial marxista, as práticas de 

atuação por parte dos operadores do direito em busca de compreender até onde de fato vão as 

leis em uma democracia caracterizada pelas desigualdades, em que o espaço urbano é 

apropriado como "mercadoria"77, como é o caso brasileiro, em particular, e de outros países 

latinoamericanos, todos marcados pelo que foi batizado por alguns teóricos como 

"desenvolvimento periférico"78. 

Em perspectiva mais ampla, a autora investiga até que ponto os avanços jurídicos 

no que diz respeito à moradia têm "engessado" a luta dos moradores e dos próprios 

movimentos sociais, os quais tendem, segundo conclui, a desmobilizar-se no processo de 

demanda por garantias legais, acreditando "que os interesses da classe trabalhadora serão 

efetivados a partir dos escritos das leis".79  

 

[...] faz-se necessário pensar onde estamos e para onde iremos a partir da correlação 

de forças dentro da atual conjuntura. O caminho escolhido por defensores, 

advogados e movimentos sociais – a judicialização da política pública – foi o 

possível nos últimos anos; [...] foi o que de mais claro a conjuntura apresentou como 

possibilidade. No entanto, como vimos, esta escolha esbarrou nos inúmeros 

obstáculos culturais, econômicos e ideológicos de uma demanda no judiciário.80 

 

Nesse sentido, coloca-se para o Judiciário resolver um problema social que 

perpassa um contexto bem mais amplo que as decisões jurídicas, como compensação pela 

ausência de atuação do Estado, ocasionando fragmentação e desmobilização dos movimentos, 

"que não conseguem enxergar na luta do outro a própria luta, havendo uma disputa pelo 

espaço muitas vezes não entre as classes, mas entre os próprios movimentos".81 

Os limites encontrados na atuação dos movimentos sociais, argumenta ainda 

Corazza, está estreitamente ligado ao contexto neoliberalizante, que limitou a luta e bloqueou 

algumas conquistas dos trabalhadores: 

 

Agências multilaterais, como o Banco Mundial e FMI, ao tentar "salvar" os pobres 

dos países subdesenvolvidos por meio de "safety nets"82e financiamento de ONGs, 

                                            
77 CORAZZA, op. cit., p. 23, em referência ao processo de uso do solo gerido segundo as leis do mercado 

imobiliário e de políticas habitacionais que privilegiam interesses do setor da construção civil. 
78 CORAZZA, op. cit., p. 23  

A particularidade do desenvolvimento do capitalismo na América Latina, que assume uma forma dependente e 

os mecanismos de exploração daí decorrentes são a principal contribuição daqueles que ficaram conhecidos 

como teóricos da dependência – intelectuais que buscaram compreender a realidade latinoamericana a partir da 

teoria do valor desenvolvida por Marx, cuja figura principal foi Ruy Mauro Marini.  
79 CORAZZA, op. cit., p. 18. 
80 CORAZZA, op. cit., p. 158. 
81 CORAZZA, op. cit., p. 50. 

82 Redes de proteção social. 
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além de fragilizar e substituir o papel do Estado nacional, geram um processo de 

desarticulação da classe trabalhadora [...] agindo na manutenção e aprofundamento 

do sistema de exploração.83  

 

 

Defensor público atuando em São Paulo junto a populações vulneráveis, 

Menezes84 elabora, no mesmo sentido, reflexão crítica em relação às contradições e limites 

das lutas pelo direito à moradia por meio dos instrumentos jurídicos e das políticas 

habitacionais atuais, que, segundo argumenta, muitas vezes tendem a “capturar” os 

movimentos sociais, de forma a cooptá-los e provocar sua acomodação em torno de garantias 

"em que as necessidades habitacionais se enquadrem na ordem sociometabólica do capital"85 . 

Para o defensor, 

 

o enquadramento jurídico – e também o enquadramento político [...] – tem por efeito 

restringir as lutas destes movimentos a limites previsíveis e controláveis 

juridicamente. Os movimentos devem se amoldar aos modos juridicamente 

consagrados de efetivação das necessidades sociais. Com isso, estes movimentos 

sociais podem ser controlados e aplacados (muitas vezes com recurso ao poder 

punitivo, mas também por acomodação e cooptação jurídica).86 

 

Para o autor, apesar dos avanços legais e da estruturação de espaços participativos 

da população mais carente nas reivindicações por moradia, essas conquistas não alcançaram 

os resultados esperados, em face das necessidades de reprodução do capital, que, ditando as 

regras de políticas urbanas e das disputas jurídicas, sustentaria uma característica 

inefetividade do direito humano à moradia. 

 

O direito reflete, assim, as necessidades do próprio sociometabolismo do capital. 

Não se trata de uma forma neutra de resolução de conflitos, mas de um conjunto de 

mecanismos que seleciona os conflitos que devem ser solucionados e que impõe 

soluções que em seu conjunto devem ser, no limite, funcionais à base material e ao 

sociometabolismo do capital.87   

 

Dessa forma, no entender do autor, com o enquadramento das demandas sociais 

pela judicialização, as disputas passam a ser capturadas pelo direito e seu sistema de resolução 

de conflitos – no terreno jurídico e com as armas jurídicas –, abstratamente, pela forma de 

                                            

83 CORAZZA, op. cit., p. 176. 
84 MENEZES, R. S. Crítica do direito à moradia e das políticas habitacionais. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 

2017. 
85 Ibid. p. 3.  
86MENEZES, op. cit., p. 8. 
87 MENEZES, op. cit., p. 2. 
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equivalência, encobrindo o real embate entre classes. Daí não ser, nessa perspectiva, o escopo 

do direito satisfazer amplamente essa que é a necessidade humana básica da moradia.  

Os limites à judicialização de direitos no capitalismo, seriam, dessa forma, a 

incolumidade do processo de acumulação e reprodução do capital, a preservação da 

propriedade privada, da segurança jurídica e do cumprimento dos contratos.  

 

 1.6 A crise dos direitos sociais no contexto da globalização  

 

O contexto de crise do modelo do estado do bem-estar social e a defasada 

implementação de direitos sociais guarda profunda relação com o processo de globalização 

econômica e política consolidada nas últimas décadas. Sob os efeitos das instabilidades 

cíclicas do capital financeiro e produtivo, reduz-se a capacidade do Estado em promover 

ações de justiça social. E, sob o véu do ideário neoliberal, que apregoa um estado mínimo, as 

desigualdades sociais intensificam-se.  

Muito embora não se questione a limitação material por parte dos poderes 

públicos, até mesmo por responsabilidades impostas por determinação legal, as opções por 

políticas que não contemplem a efetividade dos direitos sociais põem em risco o princípio do 

próprio Estado Democrático de Direito. É o que conjecturam autores como Sarlet, 

argumentando que "a crise do Estado é também uma crise da sociedade e de cidadania, aqui 

compreendida como direito a ter direitos humanos e fundamentais efetivos".88   

 

A redução dos níveis de prestação social em tempos de crise, a "flexibilização", e 

mesmo supressão dos direitos e garantias dos trabalhadores, o agravamento do 

desemprego e, portanto, das condições de acesso à fruição dos demais direitos 

desafiam os mecanismos de superação desse quadro e colocam em xeque a 

capacidade do Direito e das instituições e procedimentos do Estado Democrático de 

Direito de atenderem de modo adequado as dificuldades e bloquearem o déficit de 

efetividade dos direitos fundamentais em geral e dos direitos sociais em particular.89 

 

Para o autor, uma crise envolvendo os direitos sociais tende a afetar a todos os 

direitos fundamentais: 

 

Com efeito, sob determinada perspectiva, a falta de efetividade dos direitos conduz a 

uma crescente desvalorização de sua força normativa e na falta de confiança no 

discurso dos direitos fundamentais, mas é também perceptível uma espécie de 

                                            
88 SARLET, I. W. Direitos fundamentais a prestações sociais e crise: algumas aproximações. Espaço 

Jurídico: Journal of Law. Editora Unoesc, v. 16, n. 2, p. 459-488, jul./dez. 2015. Disponível em: 

http://editora.unoesc.edu.br/index.php/espacojuridico/article/view/6876. Acesso em 21 de dez. de 2017. 
89 Ibid., p. 455, aspas do autor. 
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polarização entre o segmento populacional que ainda exerce plenamente sua 

cidadania e goza de direitos efetivos e aqueles que estão praticamente alijados de 

acesso à fruição dos direitos [...].90    

 

 

Menciona-se, a título de ilustração, como consequência desse processo, o 

fenômeno da crescente criminalidade, que eleva a tensão social e acaba por estimular o apoio, 

por parte da opinião pública, ao aumento de penas na esfera criminal, incluindo a adoção da 

pena de morte, e mesmo a tolerância em relação a práticas como tortura e métodos de 

investigação e repressão incompatíveis com o Estado Democrático de Direito. 

Para Sarlet, mesmo que se discuta o quanto os órgãos estatais se encontram 

vinculados em respeitar, proteger e implementar os direitos a prestações, como é o caso dos 

direitos sociais, é perceptível na doutrina a tendência de considerar que, pelo menos, as 

prestações dos direitos vinculados ao mínimo existencial sejam de efetivação prioritária, de tal 

maneira que sua violação, por ação ou omissão, ainda que parcial, "ofende, não apenas grande 

parte das constituições, mas entra em rota de colisão com obrigações oriundas do sistema 

internacional dos direitos humanos".91  

Embora entenda-se que a simples inclusão dos direitos sociais nos textos 

constitucionais não seja suficiente para assegurar sua efetiva fruição, acredita o autor que o 

direito pode assumir um papel de prevenção ou redução do impacto da crise, "notadamente 

quando se cuida de assegurar níveis mínimos de igualdade de oportunidades e impor ao 

estado obrigações do controle do desperdício, transparência, informações, entre outras".92  

 

Além disso, é perceptível que a proteção jurídico-constitucional dos direitos sociais, 

inclusive e em especial na sua condição de direito a prestações, tem sido um fato 

relevante tanto como pauta permanente de reivindicações na esfera das políticas 

públicas quanto como poderoso instrumento para, na ausência ou insuficiência 

daquelas ou mesmo pela falta de cumprimento das próprias políticas públicas, 

propiciar o próprio "empoderamento" do cidadão individual ou coletivamente 

considerado para uma ação concreta, ainda que nem sempre idealmente efetiva e, 

muitas vezes, mais simbólica.93 

 

Nessa perspectiva, o fato de os direitos sociais serem considerados direitos 

humanos e fundamentais e, como tais, reconhecidos na sua condição de direitos subjetivos, 

tem contribuído para "imprimir à noção de cidadania um novo contorno e conteúdo, 

                                            
90 SARLET, 2015, op. cit., p. 456. 
91 SARLET, op. cit., p. 483. 
92 SARLET, op. cit., p. 483. 
93 SARLET, op. cit., p. 484, aspas do autor. 
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potencialmente mais inclusivo e solidário, o que por si só já justificaria todo o esforço em prol 

dos direitos sociais".94 

 

O que há de ser discutido e melhor equacionado é a forma pela qual há de atuar o 

Poder Judiciário, visto que este – bem como seus órgãos e agentes – também se acha 

vinculado diretamente pelos deveres de proteção dos direitos fundamentais.95 

 

Adotando a terminologia direitos de igualdade material para designar os direitos 

sociais, Martinelli96 focaliza o processo de deterioração desses direitos sob os efeitos dos 

processos que levaram à globalização econômica de ideologia neoliberal que tomaram corpo a 

partir dos anos 1980.  

O autor destaca que, ao constituírem situações que precisam ser criadas, os 

direitos de igualdade material requerem, por parte dos poderes públicos, um conjunto 

complexo de medidas que envolvem planejamento e execução de políticas de prestação de 

serviços essenciais, políticas públicas de reforma estrutural, políticas compensatórias e de 

crescimento econômico, entre outras. Entretanto, observa que, sob os efeitos da globalização, 

ao se priorizarem políticas de caráter neoliberal, como o corte drástico de receitas públicas, 

mantém-se baixo o nível de execução desses direitos no Brasil, assim como em grande parte 

da América Latina, permanecendo a desigualdade que o Estado Social deveria combater.  

 

[...] no capitalismo latinoamericano atual, sob os efeitos deletérios da globalização 

neoliberal, principalmente o desemprego estrutural, prolifera-se uma massa humana 

depauperada à qual se nega o acesso aos direitos fundamentais de igualdade 

material, inclusive ao mínimo existencial, sendo composta pelos homens 

supérfluos97 em estado de pobreza, vítimas do desemprego permanente ou de longa 

duração, excluídas da sociedade de consumo.98 

   

                                            
94 SARLET, op. cit., p. 484. 
95 SARLET, op. cit., p. 484. 
96 MARTINELLI, M.E. A deterioração dos direitos de igualdade material no neoliberalismo. Campinas: 

Millennium Editora, 2009. 

A opção se dá por considerar imprecisa e imprópria a expressão direitos sociais, tendo em vista haver direitos 

civis que são exercidos em sociedade, cujo exercício não é individual, mas coletivo, como o direito de 

associação, de reunião e de participar de culto religiosos. De outro lado, existem direitos de origem social, cujo 

exercício é individual, como o exemplo do direto à previdência. MARTINELLI, 2009, p. 3. 
97 Expressão inspirada em Ianni  (2004, p. 138). 

O homem supérfluo é aquele excluído do mercado de trabalho formal e da sociedade de consumo. Privado do 

gozo dos direitos fundamentais de igualdade material e, consequentemente, do gozo dos direitos fundamentais de 

liberdade e das faculdades jurídicas [...] mantém-se marginalizado da esfera dos direitos fundamentais. 

MARTINELLI, op. cit. p. 119. 
98 MARTINELLI, op. cit, p. 13. 



58 

 

Martinelli lembra que, embora a desigualdade social no Brasil seja um problema 

histórico, verifica-se um agravamento decorrente da inserção da economia brasileira no 

capitalismo globalizado.  

 

Desde a época do domínio dos postos estratégicos do poder político pela burguesia 

exportadora de matéria-prima e, posteriormente, pela burguesia industrial – ambas 

sem compromisso com o desenvolvimento autêntico – [...] verifica-se no Brasil 

enorme concentração de renda e desigualdade social. A estrutura política 

historicamente oligárquica e tardia industrialização – somente a partir da "depressão 

dos produtos primários nos mercados internacionais"99 em 1929, condenando o 

Brasil ao atraso tecnológico e mantendo-o dependente dos avanços tecnológicos 

desenvolvidos nas economias centrais – favoreceram a concentração de renda e a 

desigualdade social. Atualmente, no entanto, a globalização neoliberal acentua ainda 

mais o problema da injustiça distributiva, não só piorando o nível de consumo das 

classes médias, como contribuindo para a proliferação dos homens supérfluos em 

estado de pobreza – vítimas do desemprego estrutural causado pelas inovações 

tecnológicas no setor produtivo.100 

 

Sustenta o autor que o centro e a periferia do capitalismo diferenciam-se pelo 

nível de abrangência da penetração do progresso técnico no sistema produtivo. De início 

atrasada do ponto de vista tecnológico em relação aos centros do sistema econômico mundial, 

a periferia do capitalismo somente incorpora novas técnicas nos "setores exportadores de 

produtos primários e em algumas atividades econômicas diretamente relacionadas à 

exportação".101 

A dicotomia centro-periferia estaria estruturada nas diversas funções que a cada 

uma cabem no capitalismo. À economia periférica, estruturada em função das necessidades 

dos mercados norte-americano e europeu, cabe produzir e exportar para as economias centrais 

matérias-primas e alimentos, ao passo que, aos centros, a função de produzir com alta 

tecnologia e exportar bens industriais para todo o sistema econômico mundial. A tendência é 

que os desdobramentos de tal modelo econômico a longo prazo, ressalta o autor, acentuem 

ainda mais a disparidade entre os pólos.  

No comércio mundial, as economias periféricas perdem "parte dos frutos de seu 

próprio progresso técnico, transferindo-os parcialmente para os grandes centros"102 e tal 

transferência produz um "sensível efeito negativo sobre o desenvolvimento daquelas que 

compõem a periferia do sistema econômico mundial".103 O desequilíbrio dos termos de 

                                            
99 Cf. FURTADO, C. Raízes do Subdesenvolvimento. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003.   
100 MARTINELLI, op. cit, p. 124. 
101 RODRIGUEZ, O.  Teoria do Subdesenvolvimento da CEPAL. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1981 

apud MARTINELLI, 2009, p. 132. 
102 Ibid apud MARTINELLI, 2009, p. 133. 
103 Ibid apud MARTINELLI, 2009, p. 133. 
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intercâmbio entre centro e periferia reduz, nessa última, o capital disponível para investimento 

em infraestrutura e políticas de promoção social.   

 

A industrialização tardia, a estrutura econômica heterogênea e especializada, o 

desemprego tecnológico, o endividamento decorrente da eterna corrida pela 

tecnologia [...], a perda de parcela dos frutos do progresso técnico pela deterioração 

dos termos de intercâmbio com o centro e a insuficiência de capital disponível para 

investimentos em infra-estrutura e em políticas de expansão da efetividade dos 

direitos de igualdade material impossibilitam uma significativa reversão da 

proliferação do homem supérfluo e o desenvolvimento autêntico das economias 

periféricas.104  

 

Nas economias periféricas, acrescenta Martinelli, a industrialização e a 

incorporação de novas tecnologias serviram mais à modernização do estilo de vida e à 

diversificação do consumo de uma minoria que reproduz o estilo de vida gerado no centro. 

 

A acumulação de capital na periferia não produz as 'transformações nas estruturas 

sociais capazes de modificar significativamente a distribuição da renda e a 

destinação do novo excedente (para investimentos produtivos)’.105 Nas economias 

periféricas, os recursos excedentes do processo produtivo – já descontados os fluxos 

em direção às multinacionais exportadoras de tecnologia – são utilizados para o 

financiamento da aquisição dos bens de consumo duráveis importados, em imitação 

do sofisticado padrão de vida estimulado pelas empresas globais, implicando 

aumento da concentração de renda. O aumento do nível de poupança interna na 

economia periférica não se traduz, portanto, em ampliação da capacidade de 

investimento produtivo – em inovações técnicas da estrutura produtiva periférica 

úteis a toda a coletividade.106  

 

Para o autor, a persistente incapacidade de expansão da efetividade dos direitos de 

igualdade material verificada nas economias periféricas condena ao desamparo jurídico, 

material e institucional milhões de pessoas, privadas da fruição dos mais básicos direitos de 

igualdade material e, por consequência, das liberdades individuais. Do ponto de vista jurídico, 

a proliferação do homem supérfluo "significa a decadência da concepção moderna de pessoa, 

caracterizada pela afirmação da subjetividade jurídica do indivíduo perante o Estado"107, pois 

"o homem supérfluo é materialmente incapaz de exercer os direitos subjetivos de liberdade e 

as faculdades jurídicas individuais"108, embora tenha tal capacidade do ponto de vista 

jurídico-formal. Dessa forma, priva-se um enorme contingente de pessoas da "conquista 

político-jurídica da modernidade", isto é, da "capacidade jurídica individual da subjetividade", 

                                            
104 MARTINELLI, op. cit, p. 136. 
105FURTADO, C. Prefácio a Nova Economia Política. São Paulo: Paz e Terra, 1976, p. 100 apud 

MARTINELLI, 2009, p. 139. 
106 MARTINELLI, op. cit, p. 139. 
107 MARTINELLI, op. cit, p. 126, aspas do autor. 
108 MARTINELLI, op. cit, p. 126. 
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comprometendo-se até mesmo a viabilidade do regime democrático em países como o 

Brasil.109  

Do ponto de vista espacial-urbano,  

 

o homem supérfluo miserável vive nas ruas, em parques públicos, debaixo de 

pontes, viadutos, passarelas etc. [...], integra as populações localizadas "na periferia 

ou nas áreas decadentes das grandes metrópoles, dando origem aos bairros 

marginais"110. A precariedade da habitação do homem supérfluo em estado de 

pobreza – favela – realça a ausência ou inefetividade de políticas públicas 

habitacionais, de saneamento básico e de criação e valorização do trabalho humano. 

Estas concentrações humanas nas áreas decadentes das cidades, completamente 

desprovidas de adequadas políticas habitacionais e de saneamento básico, são o 

fenômeno urbano mais saliente de demonstração da falência das políticas públicas 

de expansão da efetividade dos direitos de igualdade material na periferia.111 

 

Dentre as implicações políticas desse modelo, Martinelli destaca que os grupos 

econômicos que controlam o processo de formação de capital também ocupam posições 

estratégicas de poder. Dessa forma, o desenvolvimento por meio da transformação estrutural 

da sociedade com o objetivo de reduzir a concentração de renda e as desigualdades sociais e a 

implementação de um desenvolvimento autêntico só é possível "se tais aspirações da 

coletividade puderem ser levadas à prática por forças políticas capazes de exercer um papel 

hegemônico no sistema de poder"112, o que leva a concluir que  "o crescimento econômico 

acompanhado da expansão da efetivação dos direitos de igualdade material é um problema 

político".113  

 

A garantia do desenvolvimento nacional, por meio do crescimento econômico e de 

políticas públicas de alternativas ao desemprego estrutural, com a redução das 

desigualdades sociais e regionais, depende da possibilidade democrática de 

ocupação das posições estratégicas no sistema de poder por forças políticas que 

representem os interesses da maioria da coletividade – classes médias, homem 

proletário e a legião de homens supérfluos.114 

 

Entretanto, detecta-se que, no Brasil, a representatividade política, embora esteja 

assentada em garantias constitucionais da democracia eleitoral e nos direitos fundamentais 

civis e políticos, mascara uma "pseudodemocracia em que a elite político-econômica 

                                            
109 MARTINELLI, op. cit, p. 127, aspas do autor. 
110 KOWARICK, L. Capitalismo e Marginalidade na América Latina. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1975, p. 

13. 
111 MARTINELLI, op. cit, pp. 127-128. 
112 MARTINELLI, op. cit, p. 141. 
113 MARTINELLI, op. cit, p. 141. 
114 MARTINELLI, op. cit, p. 141. 
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perpetua-se nos postos estratégicos de poder"115, em grande parte dominando diretamente os 

meios de comunicação de massa ou contando como apoio de uma classe oligárquica que 

domina esses meios, em detrimento do que dispõe a Constituição.116   

  

Ao consenso neoliberal interessa a farsa democrática, baseada nas eleições 

periódicas e nas liberdades políticas constitucionais, desde que dominada a 

exploração dos meios de comunicação de massa por uma classe empresarial 

oligárquica. Nesse regime oligárquico de exploração privada da imprensa impressa, 

imprensa eletrônica, rádio e televisão, toda e qualquer manifestação de oposição 

direta ao neoliberalismo é ocultada e marginalizada. Só se admite a oposição dentro 

dos limites do neoliberalismo. A oposição anti-sistêmica não aparece ou não é 

levada a sério nos espaços de debate criados pelos meios de comunicação de massa. 

A liberdade de oposição é ilusória, não havendo, pois, pluralismo político e, 

consequentemente, democracia autêntica. A massacrante transmissão impositiva do 

pensamento único pelos veículos de comunicação social inviabiliza o exercício 

efetivo da liberdade de informar e da liberdade de oposição. Ou seja, o 

neoliberalismo contenta-se, ou melhor, beneficia-se destas pseudodemocracias 

eleitorais, considerando-as, por isso, suficientemente legítimas para receber 

financiamentos internacionais.117  

 

Passamos ao Capítulo 2, em que serão abordadas as políticas habitacionais e os 

movimentos sociais de luta por moradia, com destaque para o ativismo do Movimento dos 

Trabalhadores Sem Teto (MTST), um dos mais expressivos grupos de luta por moradia hoje 

no Brasil. 

 

 

 

 

                                            
115 MARTINELLI, op. cit, p. 145. 
116 Artigo 220, § 5º, que determina a proibição do monopólio ou oligopólio dos meios de comunicação, 

independentemente de licença de autoridade.   
117 MARTINELLI, op. cit, p. 145. 
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CAPÍTULO 2. POLÍTICAS HABITACIONAIS E MOVIMENTOS DE MORADIA NO 

BRASIL 

 

No início de 2018, um confronto de interesses eclodiu no bairro de Vila 

Leopoldina, na zona oeste de São Paulo.118 O bairro vem sofrendo uma grande modificação 

nos últimos 20 anos, uma vez que a indústria imobiliária encontrou ali amplos terrenos antes 

ocupados por grandes galpões, antigas indústrias ou depósitos diversos e dada a proximidade 

com a Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp), o maior 

entreposto de abastecimento da América Latina. Nessas áreas, têm sido construídos centenas 

de edifícios de alto padrão e, em tal processo, paralelamente ao crescimento urbano, muitas 

famílias de baixa renda que gravitam em torno das atividades da Ceagesp, vêm se fixando em 

duas favelas na região. 

Na avenida Imperatriz Leopoldina, uma das principais do bairro, em uma ampla 

área da prefeitura, um projeto prevê a construção de moradia popular a cerca de 500 famílias 

que hoje habitam a favela da Linha e do Nove. As construtoras envolvidas na iniciativa 

comprometem-se a fazer as habitações populares e, em troca, a prefeitura lhes concede 

permissão para construir prédios mais altos em outras regiões da cidade.  

O projeto dessas construções populares provocou forte reação dos moradores dos 

empreendimentos de alto padrão, que realizaram um abaixo-assinado, com várias vias 

distribuídas em condomínios e em estabelecimentos comerciais na região, além da 

contratação de um grande escritório de advocacia para a defesa de seus interesses.  

Os ingredientes que compõem esse impasse são recorrentes. De um lado, há os 

habitantes das favelas, famílias, crianças, trabalhadores, cidadãos que buscam conquistar uma 

moradia digna. De outro, habitantes dos condomínios de luxo que consideram que a 

construção de moradias populares próximas traria desvalorização a seus imóveis, degradação 

ambiental, riscos de segurança, dentre as principais razões elencadas para tal rejeição. Em 

meio a isso, há o poder público e a indústria imobiliária. O município busca a aplicação da lei 

com fins sociais e de inclusão, e as construtoras, meios de dar continuidade e liquidez a novas 

plantas.  

                                            
118 Cf. PRADO, P. P. Moradores de condomínios de alto padrão da Vila Leopoldina pressionam prefeitura 

contra moradias populares no bairro. Portal G1, 4/6/18. Disponível em: https://g1.globo.com/sp/sao-

paulo/noticia/moradores-de-condominios-de-alto-padrao-da-vila-leopoldina-pressionam-prefeitura-contra-

moradias-populares-no-bairro.ghtml. Acesso em: 28 dez. 2018. 
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O impasse ainda aguarda desfecho, mas essa situação pontual não difere de tantas 

outras ocorridas no passado, bem como de outras inúmeras que virão no futuro, caso o Estado 

e a Justiça continuem a desconsiderar a Constituição Federal no que diz respeito à moradia 

como direito fundamental do cidadão e as leis urbanísticas. O Capítulo 6º da Constituição 

prevê que todo brasileiro tem direito à saúde, educação, segurança e moradia, entre outros. 

Entretanto, a distância entre o que está nas páginas constitucionais e nas leis posteriores e o 

que ocorre na vida real ainda é dramaticamente ampla, conforme se pode depreender do 

episódio relatado.  

As transgressões à Constituição e às leis urbanísticas permanecem recorrentes e 

acabam por atingir os demais direitos. Pois, como lembra Prudente, “mais do que a 

necessidade de uma moradia (casa), o homem precisa de um lugar para expressar sua 

intimidade, para recolher-se, proteger-se, comer, dormir, conviver com seus familiares e 

amigos – um lar, o domicílio inviolável para estar”.119  

 

2.1 Políticas habitacionais e movimentos por moradia 

 

A partir da década de 1930, o processo de industrialização brasileiro ganha 

impulso e o Estado passa a intervir na regulação e na produção habitacional, voltando-se, pela 

primeira vez, para a população de baixa renda.  

A produção habitacional urbana existente até então ficara a cargo da iniciativa 

privada, numa época em que a economia estava baseada no setor agrário-exportador. Ao 

longo da República Velha (1889-1930), as iniciativas dos governos federais para produção 

habitacional ou regulamentação do mercado de locação para a garantia do direito à moradia 

no Brasil foram praticamente inexistentes.120    

Durante o primeiro governo Vargas (1930-1945), com o aumento expressivo da 

população urbana, foram construídos os primeiros conjuntos habitacionais para algumas 

categorias profissionais, utilizando-se recursos dos recém-criados Institutos de Aposentadoria 

e Pensões e rompendo-se com o padrão de moradia dos trabalhadores urbanos até então 

predominante, que eram os aluguéis121 ou os cortiços.  

 Em 1946, é criada a Fundação da Casa Popular para a construção de moradias 

que, “vinculada ideologicamente à casa própria como meio de desmobilizar politicamente os 

                                            
119 PRUDENTE, E. A. J. Direito à personalidade integral – cidadania plena. 1996. Tese (Doutorado em 

Direito) - Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, p. 46, 1996. 
120 CASTILHO, R.A.L., op. cit. 
121 Em 1942 é aprovada a primeira Lei do Inquilinato que congelou o valor dos alugueis até 1964. 
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trabalhadores urbanos, não conseguiu articular nacionalmente um programa de 

desenvolvimento habitacional”.122   

Nos anos 50, o processo brasileiro de industrialização entra em nova etapa, 

mediante a produção de bens duráveis e de produção, com as empresas multinacionais 

instalando-se no país, atraídas principalmente pela provisão de infraestrutura e incentivos 

fiscais por parte do governo, que, a fim de “viabilizar a implantação e o funcionamento do 

setor transnacionalizado de consumo durável, investiu pesado em energia, transportes e 

insumos básicos, concentrando esses recursos nas grandes capitais”123 , como foi o caso de 

São Paulo.   

Nesse processo, a metrópole industrializada expandiu-se do ponto de vista 

geográfico, passando a ocupar cada vez mais novos espaços, enquanto a população crescia 

exponencialmente, fixando-se a parcela mais carente nas regiões mais longínquas da cidade, 

desprovidas de serviços urbanos, ou instalando-se em cortiços ou favelas, devido aos altos 

custos das moradias nas áreas dotadas de infraestrutura. Em São Paulo, o avanço do 

desenvolvimento industrial e a vinda de levas de migrantes fazem com que a cidade 

ultrapassasse os, 3,5 milhões de habitantes nos anos 1950.124  

Os cortiços tornaram-se insuficientes para os moradores, que não tinham 

condições de arcar com o elevado preço dos aluguéis do centro da cidade, indo ocupar lotes 

mais baratos na periferia, onde passam a construir suas casas com as próprias mãos. O sistema 

de transportes vai, paulatinamente, expandindo-se e levando à abertura de ruas e avenidas por 

toda a cidade, chegando até as regiões periféricas. Tal movimento torna possível que os 

trabalhadores cheguem a seus locais de trabalho, mantendo-se, dessa forma, a dinâmica da 

produção econômica.  

Dessa forma, dá-se a consolidação do padrão periférico de crescimento urbano 

desordenado que se constituiu na principal opção para a classe trabalhadora sem condições de 

habitar as regiões centrais da metrópole brasileira. Diante da construção de uma cidade 

paralela, informal, irregular, que legou à exclusão grande parte da população, o poder público 

                                            
122 CASTILHO, R.A.L., op. cit., p. 85. Desde sua criação até 1964, quando foi extinta, a fundação não chegou a 

produzir 17 mil unidades.   
123 KOWARICK, L.; CAMPANARIO, M A. São Paulo: metrópole do subdesenvolvimento industrializado. 

In: KOWARICK, L. (Org.). As lutas sociais e a cidade. São Paulo: passado e presente. São Paulo: Paz e Terra, 

1998, p. 33. 
124PREFEITURA DE SÃO PAULO. Histórico Demográfico. Disponível em: 

http://smul.prefeitura.sp.gov.br/historico_demografico/1950.php. Acesso em: 2 jan. 2018. 
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se viu isento de investir em equipamentos urbanos básicos, fechando os olhos para a questão 

da moradia.125   

Uma política habitacional pública só viria a ser viabilizada no governo militar, 

que cria, em 1964, o Sistema Financeiro de Habitação (SFH) e o Banco Nacional de 

Habitação – BNH. Essa política dinamizou o mercado imobiliário, com base na concessão de 

crédito habitacional, porém, segmentou-se em dois vetores: um dirigido às classes de renda 

média e alta, operado pelos agentes privados do sistema (instituições financeiras e 

construtores imobiliários) e outro dirigido aos setores de baixa renda, operado por agências 

estatais.  Com relação ao mercado de baixa renda, o estado constituiu como agentes 

promotores públicos as Companhias Estaduais e Municipais de Habitação (Cohabs) para a 

produção e comercialização das habitações em parceria com a iniciativa privada. 

Porém, a segmentação do acesso ao sistema, baseada na renda do adquirente, isto 

é, na comprovação da sua capacidade de pagamento das prestações, implicou também a 

segregação espacial daqueles com menor capacidade econômica.  Assim, a atuação do sistema 

não foi capaz de enfrentar a magnitude do problema habitacional das populações de baixa 

renda. 

 

O SFH também contribuiu para a recuperação da economia pela indução de 

investimentos maciços no setor da construção civil, alimentando a extensão das 

obras de saneamento e abastecimento de água. A partir da década de 70, a 

aceleração da acumulação agudizou a concentração da riqueza, excluindo amplas 

camadas da população dos benefícios da produtividade.126  

 

A crise econômica dos anos 80 e 90, que levou à adoção de políticas de arrocho 

salarial e à queda do poder aquisitivo tiveram como consequência a inadimplência, que 

atingiu o SFH, culminando com a extinção do BNH, em 1986.127 Dessa forma, diante da 

rígida política monetária, de escassos recursos orçamentários e, ainda, por prevalecer a lógica 

dos programas habitacionais voltados ao mercado da construção, a proposta de priorizar a 

população de baixa renda seguiu encontrando grande dificuldade em ser concretizada. Some-

se a isso o agravamento da segregação representado pela inserção do país na tendência das 

chamadas “cidades globais”, voltadas para o investimento e servindo mais ao mercado 

imobiliário que à população. 

 

                                            
125OLIVEIRA, op. cit. 
126OSÓRIO, L. Direito à Moradia no Brasil. Fórum Nacional da Reforma Urbana. Disponível em: 

http://www.fna.org.br/2004/09/09/direito-a-moradia-no-brasil/. Acesso em: 2 jan. 2018. 
127 OSÓRIO, L., loc. cit. 
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Assim chegou ao Brasil o termo “globalização”, abundantemente empregado na 

década de 90 pelas classes dominantes brasileiras, pelos setores empresariais e pela 

grande mídia, e transformado em sinônimo de “modernidade”. Na verdade, esse 

fenômeno nada tem de novo, e nem representa modernidade, muito menos para os 

países do sul. Por trás desse mito, o que aparece é apenas um termo cunhado para 

“manipular o imaginário social e pesar nos debates”, associando a um processo de 

hegemonização da ideologia liberal, a ideia de “modernização e integração da 

economia global”, com o objetivo verdadeiro de escamotear um ajuste” necessário 

face à crise estrutural da chamada “economia-mundo capitalista”. Trata-se, pois, de 

um conceito essencialmente ideológico.128 

   

Entretanto, tais fatores contribuíram também para consolidar e expandir a base 

dos movimentos de luta por moradia e reforma urbana – que, desde a década de 70, vinham se 

mobilizando e articulando em torno de reivindicações por infraestrutura básica e regularização 

de loteamentos clandestinos, entre outras pautas. No período, destaca-se a  criação de quatro 

movimentos de luta por moradia de alcance nacional: a Confederação Nacional das 

Associações de Moradores (Conam), em 1982, a União Nacional por Moradia Popular 

(UNMP), em 1989, o Movimento Nacional de Luta por Moradia (MNLM), em 1990, e a 

Central de Movimentos Populares (CMP), em 1993.  

Os movimentos por moradia combinavam ações de mobilização social (caravanas, 

marchas, jornadas, atos em espaços públicos, ocupações, encontros e cursos de formação) 

com ações no campo institucional (participação em conferências, audiências públicas e 

atuação nas esferas participativas de gestão, como os conselhos de políticas públicas). Dessa 

mobilização, novas ações políticas surgiram, com a noção do direito internalizada na 

sociedade, especialmente nas classes populares. Este passa a ser entendido como instrumento 

potencial de realizações da democracia e da justiça social, ao passo que o campo institucional 

começa a se configurar como um espaço importante de conquistas sociais. Esse novo 

entendimento marcaria a participação popular na Assembleia Nacional Constituinte, na 

segunda metade dos anos 80.129  

O Movimento Nacional pela Reforma Urbana, que havia sido criado em 1985, 

capitaneou as reivindicações por cidades mais juntas no processo da Constituinte. Formada 

por um grupo heterogêneo, cujos participantes atuavam em diferentes e complementares 

temáticas do campo urbano, a articulação em torno da reforma representada pelo movimento 

urbano reuniu uma série de organizações da sociedade civil, movimentos por moradia, 

entidades de profissionais, organizações não-governamentais, sindicatos, entre outros. 

 

                                            
128 FERREIRA, J.S.W. O mito da cidade-global: o papel da ideologia na produção do espaço urbano. Rio de 

Janeiro: Vozes; São Paulo: Editora Unesp, 2007, p. 94. 
129 MARICATO, E. O impasse da política urbana no Brasil. Petrópolis: Vozes, 2011, pp. 94-95.  
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Essas entidades assumiram a tarefa de elaborar uma proposta de lei a ser incorporada 

na Constituição Federal, com o objetivo de modificar o perfil excludente das cidades 

brasileiras, marcadas pela precariedade das políticas públicas de saneamento, 

habitação, transporte e ocupação do solo urbano, assim configuradas pela omissão e 

descaso dos poderes públicos.130  

 

 A partir da Constituição de 1988, um conjunto significativo de marcos 

regulatórios foi viabilizado, em função da pressão dos movimentos populares: os artigos 182 e 

183 da CF, a aprovação da usucapião urbana, o Estatuto da Cidade, em 2001, a Medida 

Provisória 2.220 – que garantia a concessão especial para fins de moradia, considerado uma 

espécie de usucapião de áreas públicas – e o marco regulatório previsto na lei do Programa 

Minha Casa Minha Vida, dentre outros. 

 

Podemos afirmar que, a partir da Constituição de 1988, estabeleceu-se um conjunto 

de legislações importantes para se criar as bases, viabilizar e alavancar a política 

urbana. Porém, em que pesem todos os avanços na legislação brasileira, que se 

tornou referência mundial, não se conseguiu frear, muito menos superar o processo 

de concentração da terra urbana, a mercantilização das cidades e a especulação 

imobiliária.131 

 

Em 2003, no governo Lula, cria-se o Ministério das Cidades, com mudanças na 

política habitacional brasileira. Com a instituição do ministério, argumentam Mattoso e 

Muniz, “foi possível articular as reivindicações históricas dos movimentos sociais com 

aquelas do setor da construção, definir prioridades e dotar o país de uma efetiva Política 

Nacional de Habitação”.132   

Dentre as inovações citadas pelos pesquisadores estão: a criação do Fundo 

Nacional de Habitação de Interesse Social e a aprovação da Resolução 460 pelo conselho 

curador do FGTS, que favoreceram o direcionamento dos recursos para a população de menor 

renda. 

Foram, ainda, implementadas políticas voltadas à elaboração de planos diretores – 

conforme determina o Estatuto da Cidade –, à regularização fundiária e ao atendimento das 

necessidades básicas da população que vive em assentamentos precários, visando à inclusão e 

                                            
130 SAULE JÚNIOR N; UZZO, K. A trajetória da reforma urbana no Brasil. Disponível em: http://base.d-p-

h.info/pt/fiches/dph/fiche-dph-8583.html. Acesso em: 2 jan. 2018. 
131 BARBOSA, B.R. Protagonismo dos movimentos de moradia no centro de São Paulo: trajetória, lutas e 

influencias nas políticas habitacionais. 2014. Dissertação (Mestrado Planejamento e Gestão do Território) –  

Universidade Federal do ABC, Santo André, p. 47, 2014. 
132 MATTOSO, J.; MUNIZ, S. A Habitação no Governo Lula. Fundação Perseu Abramo, 23/08/2006. 

Disponível em: https://fpabramo.org.br/2006/08/23/habitacao-a-habitacao-no-governo-lula-1-por-jorge-mattoso-

e-suely-muniz/.Acesso em: 2 jan. 2018. 
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a integração dos assentamentos à malha urbana. Também foram direcionados mais recursos 

da poupança para o financiamento privado. 

 Entretanto, em meio a uma crise política, a substituição do então ministro Olívio 

Dutra (PT) por um nome indicado pelo Partido Popular (PP), Márcio Fortes, em julho de 

2005, marcou o início do processo de desarticulação de um ministério que ainda buscava 

estruturar-se em seu papel de formulador da política urbana no país.   

No início de 2009, em um quadro de estagnação econômica após a crise global de 

2008, o governo brasileiro lançou o Programa Minha Casa Minha Vida. Apesar de trazer 

inovações como a inclusão de subsídios diferenciados, conforme a faixa de renda, o 

programa, segundo Castilho, retomou, “do ponto de vista econômico, o que fora feito com a 

criação do BNH, em 1964. Trata-se de recorrer ao setor da indústria da construção civil – de 

baixa composição orgânica de capital, como rápido ativador da economia, com reduzido 

investimento”.133 

Ainda que o programa tenha atingido uma camada da população que 

historicamente não era atendida pelas iniciativas federais na área habitacional, não chegou a 

interferir no lugar tradicionalmente ocupado por ela nas grandes cidades, reproduzindo o 

padrão periférico de ocupação do solo urbano, de acordo com Rolnik.134 

Uma das principais razões, explica a pesquisadora, é que o programa atribui o 

poder de decisão sobre a localização e o desenho do projeto aos agentes privados. O critério 

para orientar as decisões, naturalmente, é o da rentabilidade e o lucro do empreendedor se 

baseia na economia de custos obtida tanto na localização dos terrenos quanto no processo de 

produção (rapidez, tamanho das unidades e escala). “O resultado dessa equação é a construção 

de megaempreendimentos padronizados inseridos nas piores localizações das cidades, isto é, 

onde o solo urbano é mais barato”, conclui.135   

Dessa forma, o problema estrutural da moradia, inserido na chamada “crise 

urbana”, materializada na segregação territorial e na exclusão de uma parcela de cidadãos aos 

direitos mínimos à cidade136, ainda aguarda um encaminhamento eficaz. 

 

 

 

                                            
133 CASTILHO, op. cit., p. 92. 
134 ROLNIK, R. Guerra dos Lugares: a colonização da terra e da moradia na era das finanças. São Paulo: 

Boitempo, 2015. 
135 Ibid., p. 310. 
136 MARICATO, op. cit.; KOWARICK, L. Viver em risco: sobre a vulnerabilidade socioeconômica e civil. São 

Paulo: Ed. 34, 2009; CARLOS, A.F.A. A crise urbana: uma perspectiva geográfica. São Paulo: Contexto, 2015.   
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2.2 O ativismo do MTST 

 

Em pesquisa de observação participante sobre a atuação do Movimentos dos 

Trabalhadores Sem Teto (MTST), Elias137 resgata fatos representativos de 2014 ocorridos em 

São Paulo. No dia 22 de maio daquele ano, o MTST reuniu, em um protesto contra a 

realização da Copa do Mundo no país, entre 15 e 20 mil pessoas sobre a ponte Octavio Frias 

de Oliveira, conhecida como Ponte Estaiada, em São Paulo, construída ao lado da sede 

paulista da Rede Globo de Televisão. A emissora tinha os direitos de transmissão da Copa de 

2014 e seria uma das maiores beneficiárias daquele megaevento, cuja realização, segundo 

seus críticos, interessava a alguns poucos grupos em detrimento da grande maioria da 

população e faria disparar a especulação imobiliária nas áreas próximas aos estádios 

milionários que seriam construídos ou reformados. 

Poucos dias antes, no dia 8 de maio, o movimento ocupara, ao lado do Movimento 

dos Trabalhadores Sem Terra (MST), a sede de três das maiores empreiteiras do país, a OAS, 

a Odebrecht e a Andrade Gutierrez, como uma forma de protesto contra o fato de que essas 

seriam, segundo o movimento, as empresas que mais ganhariam com a realização da Copa do 

Mundo no Brasil. 

Durante o ato em frente à sede da Globo, Guilherme Boulos, coordenador 

nacional do movimento, afirmou: “Hoje quem é dono da bola e entrou em campo foi o 

povo”138, em referência à manifestação contra a realização da Copa do Mundo no Brasil, o 

que já havia motivado grandes mobilizações desde a Copa das Confederações, evento que 

antecedeu a realização do mundial, entre junho e julho do ano anterior.  

Nas semanas anteriores à realização da Copa do Mundo, o movimento realizaria 

passeatas e ocupações de grande repercussão política e midiática. No dia 3 de julho, os sem-

teto ocuparam um terreno localizado há menos de quatro quilômetros do Itaquerão, estádio 

onde ocorreria o evento de abertura da copa. Em poucos dias, a ocupação, chamada Copa do 

Povo, reuniu 4 mil famílias, de acordo com estimativas do próprio MTST.  

Em virtude da visibilidade das ações, que tiveram repercussão internacional, o 

movimento foi recebido pela presidente Dilma Rousseff, com o objetivo de negociar a 

desocupação das áreas e edifícios tomados. Durante a reunião, o movimento apresentou 

                                            
137 ELIAS, G.S. Criar poder popular: As relações entre o MTST e o Estado no Distrito Federal. 2014. 

Dissertação (Mestrado em Ciência Política) - Instituto de Ciência Política, Universidade de Brasília. Brasília, 

2014. 
138FOLHA DE S. PAULO, Sem Teto prometem 'junho vermelho' se reivindicações não forem atendidas. 

Dia 22/05/2014. Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/poder/2014/05/1458637-sem-teto-

prometemjunho- vermelho-se-reivindicacoes-nao-forem-atendidas.shtml. Acesso em 5 jan. 2018. 
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demandas pela desapropriação da área ocupada próximo ao estádio e pela alocação das 

famílias no Programa Minha Casa Minha Vida.  

Cerca de um mês depois, o MTST anunciou que havia chegado a um acordo com 

o governo, que se comprometia em adquirir o terreno ocupado e construir duas mil unidades 

habitacionais para as famílias integrantes do movimento, além de concordar com alterações 

no Programa Minha Casa Minha Vida Entidades139, que favorecessem a construção de 

moradias sob gestão do MTST. O movimento, por sua vez, deixaria de convocar atos de 

protesto em dias de copa perto dos estádios, ameaçando a realização dos jogos. 

Esses episódios ilustram as táticas de atuação do Movimento dos Trabalhadores 

Sem Teto, um dos grupos que ganharam destaque no ativismo popular no Brasil a partir das 

manifestações de junho e 2013 e dos fatos narrados acima. Entre outros aspectos, a forma de 

atuação do movimento é uma de suas singularidades. Posicionado-se com autonomia frente ao 

Estado e às representações partidárias e sindicais, o MTST empreende uma luta que vai além 

das demandas pelo direito à moradia, ampliando o rol de reivindicações no sentido de 

enfrentar todo o conjunto de dificuldades que afetam as massas urbanas excluídas, alijadas da 

infraestrutura básica de serviços urbanos a que está relegada a maioria dos moradores das 

periferias das grandes cidades brasileiras.  

Nesse esforço, além da ação direta por meio de ocupações, marchas e atos 

públicos, os sem-teto, em sua trajetória de mais de 20 anos, já realizaram acampamentos em 

áreas públicas, entre as quais praças e regiões centrais das cidades e em frente a prefeituras, 

secretarias e câmaras municipais, a fim de exercer pressão sobre as autoridades para o 

atendimento a suas reivindicações. Outra forma de atuar foi fazendo greve de fome em locais 

de grande visibilidade140, acorrentamento de militantes e promovendo a interrupção do 

transporte em rodovias ou grandes avenidas, ações conhecidas como “travamentos” ou 

“trancamentos”.  

                                            
139Segundo informa a Caixa Econômica Federal, em seu portal: 

O Programa Minha Casa, Minha Vida - Entidades (PMCMV-E) destina-se à concessão de financiamentos a 

pessoas físicas, contratados sob a forma associativa, para execução das seguintes modalidades: 

a) construção de unidades habitacionais urbanas; ou 

b) requalificação de imóveis urbanos. 

[...] Para participar do programa, as Entidades, que podem ser cooperativas, associações ou entidades da 

sociedade civil sem fins lucrativos, devem estar previamente habilitadas pelo Ministério das Cidades e ficam 

responsáveis pela execução do empreendimento, juntamente com os beneficiários, a Comissão de 

Acompanhamento de Obras (CAO) e a Comissão de Representantes (CRE). Disponível em: 

http://www.caixa.gov.br/poder-publico/programas-uniao/habitacao/minha-casa-minha-vida-

entidades/Paginas/default.aspx. Acesso em 5 jan. 2018. 
140 Como a que foi feita em 2005, em frente ao apartamento do ex-presidente Lula, em São Bernardo do Campo, 

contra a reintegração de posse de um terreno ocupado em Taboão da Serra, região metropolitana de São Paulo. 
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Além da ocupação como estratégia principal, as reivindicações principais do 

movimento estão centradas na criação de uma política habitacional baseada na desapropriação 

de imóveis segundo a constatação de sua função social, bem como a implementação de 

políticas públicas de serviços básicos, como transporte, educação, saúde e lazer que atendam 

às áreas metropolitanas mais carentes. Nas palavras do próprio MTST: 

  

Somos um movimento de trabalhadores. Operários, informais, subempregados, 

desempregados que, como mais de 50 milhões de brasileiros, não têm sequer 

moradia digna. Vivemos de aluguel, de favor ou moramos em áreas de risco pelas 

periferias urbanas do Brasil.141  

 

O MTST não se considera apenas um movimento de moradia, mas se apresenta 

como uma organização de trabalhadores que, a partir da luta pela moradia, se organiza para o 

enfrentamento das dificuldades que penalizam as massas excluídas das periferias, com o 

objetivo de alcançar uma reforma urbana. Partindo de uma necessidade que atinge grandes 

parcelas povo brasileiro, o movimento busca a conquista de um direito constitucional, o 

direito à moradia, porém, entende essa demanda não como uma batalha isolada, mas "como 

uma mobilização catalizadora para a conquista de uma Reforma Urbana que, em última 

instância, atinja todas as esferas da cidade, redimensionando as formas de convivência 

social"142.  

Essas reivindicações dão ideia da dimensão e do alcance das propostas do 

movimento. Mas seus objetivos vão além. Em sua luta por moradia e combate à especulação 

imobiliária, o MTST procurou encampar outras demandas de grupos e associações das 

periferias, entre os quais os coletivos de cultura, na busca por uma base social consistente e 

organizada que possa, efetivamente, ampliar a participação popular nas decisões das esferas 

de governo e chamar a atenção para suas reivindicações. É o que o movimento chama de 

"poder popular".  

  

“Criar poder popular” é mais do que um grito de ordem, é nosso grande 

objetivo. Somos a maioria, mas o poder não está com a gente e sim com os 

capitalistas. Construir o poder popular, que é o nosso poder, é a forma de 

transformar isso. Como? Com muita organização e luta. Precisamos nos 

organizar nos bairros, nas ocupações, no trabalho, em todos os lugares. 

Levando adiante a ideia de que só precisamos da nossa força para mudar a 

realidade.143 

 

                                            
141 MTST. Quem Somos, 2010. Disponível em: http://mtst.org/index.php/o-mtst/quem-somos. Acesso em 5 jan. 

2018. 
142 MTST, loc. cit. 
143 MTST, loc. cit. 
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Goulart define a composição do MTST como uma massa de "subproletariados". 

Os sem-teto, como categoria social, existem de maneira concreta representados pelo déficit 

habitacional, que em 2015, correspondia a 6,3 milhões de domicílios, segundo os dados mais 

atualizados da Fundação João Pinheiro, estudo oficial utilizado pelo governo federal como 

referência. Ao mesmo tempo, segundo o IBGE (Pesquisa Nacional por Amostragem de 

Domicílios - Pnad 2015), existem no país pelo menos 7,9 milhões de propriedades vagas ou 

subutilizadas, sendo 6,9 milhões em condições de serem ocupadas, 80,3% das quais 

localizadas em áreas urbanas e 19,7% em áreas rurais.144  

Como categoria política, os sem-teto, segundo a autora, "só existem a partir de sua 

ação organizada, tornando possível sua análise como movimento coletivo, dotado de 

identidade, objetivos, métodos de ação etc., e portanto como resultado das relações sociais em 

uma determinada formação social”.145  

Para Goulart, o surgimento e o rápido crescimento do MTST se explicam pela 

organização desses trabalhadores para uma luta anticapitalista. Além da herança contra-

hegemônica herdada do MST, movimento do qual provém, o MTST retoma e supera, segundo 

Goulart, a concepção de luta por cidadania dos movimentos sociais nos anos 80, buscando, no 

contexto atual, organizar os trabalhadores sob uma perspectiva de luta de classes, ou seja, de 

enfrentamento ao capital e ao Estado, reconhecidos como agentes da classe burguesa. 

Apesar de ter ganhado relevância nacional quando integrou e protagonizou 

algumas das principais manifestações populares que tomaram o país, como as que ocorreram 

em junho de 2013 e por ocasião da Copa do Mundo, o MTST é um movimento  que atua 

desde 1997, tendo surgido como uma espécie de braço urbano do Movimento dos 

Trabalhadores Sem Terra, o MST.  

Dos sem-terra, foram herdadas concepções, princípios e a própria forma de 

atuação coletiva organizada. Entretanto, ao longo do tempo, o MTST foi adquirindo 

características e estratégias próprias, tanto na forma de atuar quanto no posicionamento 

político e, já em 2001, o movimento adquire autonomia em relação ao MST.  

                                            
144 FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO. Centro de Estudos Políticos e Sociais. Déficit Habitacional no Brasil, 2015. 

Belo Horizonte, 2018.  Disponível em: http://www.fjp.mg.gov.br/index.php/docman/direi-2018/estatistica-e-

informacoes/797-6-serie-estatistica-e-informacoes-deficit-habitacional-no-brasil-2015/file. Acesso em 5 jan.  

2018. 

O déficit habitacional é medido pelo número de famílias sem moradia, pelas que moram em condições precárias 

de habitação e sem serviços básicos, como serviços de água, energia, saneamento ou coleta de lixo, pelos que 

vivem em situação de coabitação familiar e pelas famílias pobres (renda domiciliar até três salários mínimos) 

que comprometem 30% ou mais da sua renda para aluguel. 
145 GOULART, D.C. O anticapitalismo do Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto - MTST. 2011. Tese 

(Doutorado em Ciências Sociais) - Faculdade de Filosofia e Ciências, Universidade Estadual Paulista, Marília, p. 

161, 2011. 

http://www.fjp.mg.gov.br/index.php/docman/direi-2018/estatistica-e-informacoes/797-6-serie-estatistica-e-informacoes-deficit-habitacional-no-brasil-2015/file
http://www.fjp.mg.gov.br/index.php/docman/direi-2018/estatistica-e-informacoes/797-6-serie-estatistica-e-informacoes-deficit-habitacional-no-brasil-2015/file
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A partir de então, o MTST passou a se organizar de forma própria não só nas 

ocupações e lutas pelo direito à moradia e reforma urbana, mas incorporando também outras 

bandeiras, como o poder popular, que se traduz na mobilização e articulação com os mais 

diversos grupos que atuam nas periferias, para engajamento e fortalecimento das lutas 

conjuntas. 

Elias destaca uma outra dimensão de atuação do movimento, que vê o espaço 

urbano como o local contemporâneo de associação dos trabalhadores, o qual, além de 

aglutinar, é estratégico para a circulação do capital e, consequentemente, também para os 

trabalhadores em sua atitude de pressão sobre o poder instituído. A cidade torna-se, assim, um 

local revolucionário em potencial. O próprio MTST explica: "[...] o espaço em que milhões de 

trabalhadores no Brasil e em outros países têm se organizado e lutado é o território. É aí que o 

MTST se localiza: Somos um movimento territorial dos trabalhadores".146  

A ocupação de terrenos ou prédios públicos ou privados, o bloqueio a rodovias e 

avenidas, assim como outras ações recorrentes do MTST são, portanto, táticas que contestam 

a noção do espaço como concebido e apropriado pelo capital. Essas ações teriam ainda, na 

concepção do autor, o potencial de gerar o que o filósofo marxista e sociólogo francês Henri 

Lefebvre, em 1968, chamou de "espaço vivido", capaz de fomentar, não só diferentes formas 

de apropriação do território, mas também de gerar novas formas de poder, por meio dessas 

experiências. Tais processos, dessa forma, seriam capazes de criar um "espaço utópico", 

gerando emancipação política e social, por meio do poder popular.147  

O conceito visionário do direito à cidade, preconizado pelo francês pouco antes 

das manifestações que tomaram as ruas de Paris em maio de 1968, voltou à ordem do dia, 

tendo sido retomado e atualizado por pensadores como o geógrafo britânico David Harvey, 

entre outros tantos autores: 

 

O direito à cidade é muito mais que a liberdade individual de ter acesso aos recursos 

urbanos: é um direito de mudar a nós mesmos, mudando a cidade. Além disso, é um 

direito coletivo, e não individual, já que essa transformação depende do exercício de 

um poder coletivo para remodelar os processos de urbanização. A liberdade de fazer 

e refazer as nossas cidades, e a nós mesmos, é, ao meu ver, um dos nossos direitos 

humanos mais preciosos e ao mesmo tempo mais negligenciados.148 

 

                                            
146 MTST, loc. cit. 
147 LEFEBVRE, H. A revolução urbana. Belo Horizonte: Editora UFMG, 1999; O direito à cidade. São Paulo: 

Centauro, 2008. 
148 HARVEY, D. A liberdade da cidade. In: Cidades Rebeldes: Passe Livre e as manifestações que tomaram as 

ruas do Brasil. São Paulo: Boitempo, 2013, p. 32.     
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Uma particularidade sobre a atuação do MTST, em especial, é a relação de 

autonomia do movimento em relação ao Estado, traduzida no seu aspecto de confronto e 

conflito, uma vez que residiria aí uma de suas facetas mais inovadoras e de maior potencial 

revolucionário, segundo diversos autores. 

O próprio movimento esclarece essa posição:  

 

O MTST tem como seu maior objetivo a luta contra o capital e o Estado que 

representa os interesses capitalistas. Sabemos que na atual forma de organização 

social não há espaço para a realização dos interesses da maioria, os trabalhadores. 

Tudo é transformado em mercadoria, inclusive nós próprios e nossos direitos. 

Apenas uma minoria tem acesso a condições dignas de vida. E o Estado atende 

exatamente a esta minoria. Por isso nossa luta é muito mais ampla do que a 

conquista de um pedaço de terra. [...]149 

    

Pinheiro150 vislumbra nessa "interpelação" do Estado por parte do MTST 

justamente um dos maiores potenciais de pressão do movimento, uma vez que essa ação 

coloca em evidência, segundo o autor, as próprias contradições da ordem estabelecida 

representadas no espaço urbano. 

Para Elias, a concepção de autonomia do movimento frente ao Estado não 

significa ausência de relação, mas "uma relação marcada fundamentalmente pela interação 

conflitiva”151. O fato do "poder popular" no qual se baseia o MTST depender das ações 

"transgressivas" em desafio ao governo, lembra, não significa que o movimento afaste 

totalmente a possibilidade de diálogo com o Estado para atingir seus objetivos.   

 

A prática do movimento é pressionar para que as instituições estatais atendam às 

suas demandas para cumprir seus objetivos. Mas o movimento busca influenciar o 

Estado através do poder criado por suas próprias ações, não por um poder concedido 

pelo Estado, como o voto ou a participação em um fórum participativo de decisão de 

políticas públicas. A estratégia do MTST depende da negociação com o Estado da 

mesma forma que a negociação com o Estado para ser efetiva depende da ação 

transgressiva.152 

 

Na concepção do autor, o poder da ação coletiva contenciosa do MTST está no 

desafio aos detentores do poder, identificados pelo movimento como autoridades ou elites na 

forma de Estado instituído. Desse modo, o movimento, ao combinar o enfrentamento e a 

                                            
149MTST, 2013. Cartilha de Princípios: Nossos Objetivos. Disponível em: http://www.mtst.org/index.php/o-

mtst/cartilha-de-principios. Acesso em 5 jan. 2018. 

150PINHEIRO, J. De frente para o Estado. Revista Lutas Sociais 19/20 (2008). Núcleo de Estudos de Ideologia 

e Lutas Sociais (Neils), da PUC-SP. 

151 ELIAS, op. cit. p. 39. 
152 Ibid. 
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negociação institucional, ao mesmo tempo em que conserva seu caráter autônomo, poderia 

fazer avançar as suas conquistas. 

É no conflito entre os movimentos sociais e o sistema político que Pereira enxerga 

um dos possíveis caminhos para o aperfeiçoamento democrático. Para o autor, "as ações de 

protesto têm se tornado um meio de expressão política tão fundamental quanto a participação 

em partidos políticos, associações voluntárias e organizações comunitárias"153. A principal 

diferença entre as ações coletivas de conflito e outras formas de ação coletiva, como a ação 

política institucional e o lobby, segundo ele, é a capacidade que as primeiras têm em trazer 

para o centro da arena política atores que a princípio não teriam acesso aos canais 

institucionais para alcançarem seus objetivos, e que, por isso, entram em confronto com as 

autoridades e as elites para consegui-los. 

 

Através de ações na esfera pública, os movimentos sociais podem chamar a atenção 

da sociedade para determinadas temáticas, pressionando, desta forma, o sistema 

político a promover as mudanças ou manutenções de políticas que os primeiros 

considerem relevantes.154 

 

Reconhecendo no conflito um elemento fundamental nos processos políticos, o 

autor enfatiza que "os movimentos sociais são influenciados e influenciam os contextos 

políticos nos quais estão inseridos"155. Ao demandar mudanças, podem também questionar a 

forma pela qual as decisões políticas são tomadas, exigindo uma maior participação popular 

nas esferas decisórias.  

A conclusão é que, ao explicitarem a tensão inerente à ordem estabelecida, os 

movimentos sociais podem também fazer avançar a democracia.  

 

[...] devemos reconhecer também o papel fundamental dos movimentos sociais na 

promoção de mudanças em certos aspectos da sociedade, através da tematização de 

novas demandas, do reconhecimento de desigualdades e pela manutenção de uma 

tensão contínua dentro das democracias; ao mesmo tempo em que colocam em 

xeque determinados processos e/ou decisões políticas, também colaboram no 

processo de canalização de tensões e expectativas em relação ao sistema político.156 

 

Entre as inspirações teóricas e práticas do MST herdadas pelos sem-teto, revela 

Elias, está o pensamento de Rosa Luxemburgo,157 para quem a consciência de classe resultaria 

                                            
153 PEREIRA, M.A. Movimentos sociais e democracia: a tensão necessária. Opinião Pública,  Campinas,  v. 

18, n. 1, p. 68-87, Junho  2012 . 
154 PEREIRA, op. cit, p. 83. 
155 PEREIRA, op. cit., p. 75. 
156 PEREIRA, op. cit., p. 77. 
157 ELIAS, op. cit. p. 49. 



77 

 

da ação revolucionária, da prática política autônoma, não podendo ser “introduzida” na classe 

operária por meio de uma vanguarda intelectual, ou de revolucionários profissionais. Em 

outras palavras, para a filósofa polonesa, os sujeitos políticos se formam na luta, na ação 

política.158  

Tais inspirações estão especificadas em documentos como as cartilhas do 

movimento e pelo próprio Boulos na publicação Por que ocupamos? Uma introdução à luta 

dos sem-teto: 

   

[...] a participação numa ocupação pode representar um despertar para muitos 

trabalhadores. É bastante frequente, entre os ocupantes, aqueles que relatam que sua 

vida se divide entre o antes e o depois da ocupação. [...] ao tornarem-se parte ativa, 

unidos a outros companheiros pelo mesmo interesse coletivo, muitos sem-teto 

desenvolvem uma nova visão das relações sociais e políticas em que estão inseridos, 

passando a atuar de modo mais crítico e ativo no conjunto de sua vida.159 

 

Para o movimento, explica o líder do MTST, a vivência coletiva numa ocupação 

organizada e as mobilizações necessárias à conquista de moradia representam uma nova 

forma de ocupação do território, “um espaço de enfrentamento à lógica da Cidade do Capital” 

e “constroem uma referência de organização coletiva e poder popular”.160 

 

O nome que damos a isso é fazer reforma urbana com as próprias mãos: apropriar-se 

do espaço urbano de acordo com os interesses coletivos, colhendo os frutos da 

organização autônoma dos trabalhadores, sem deixar, por outro lado, de enfrentar o 

Estado para exigir a conquista de nossos direitos.161 

 

Para Giaquinto, especificamente no caso do MTST, a organização do movimento 

é a forma pela qual este constrói sua legitimidade perante os acampados e simpatizantes. 

Buscando compreender como os sem-teto, por meio de suas experiências e relações, 

vivenciam a luta por moradia dentro MTST, a pesquisadora realizou trabalho de campo 

acompanhando o processo de ocupação em um terreno na região do Morumbi, zona sul de 

São Paulo, batizada de Chico Mendes II, entre 2014/2015. 

 

[...] no intercâmbio existente entre agregar a classe trabalhadora e se mobilizar em 

torno da luta por moradia e, posteriormente, por reforma urbana, o “núcleo 

organizativo” do movimento vem traçando suas estratégias de ação e ganhando uma 

                                            
158 LOUREIRO, I. M. Rosa Luxemburg e os movimentos sociais contemporâneos: O caso do MST. Revista 

Crítica Marxista. São Paulo, n. 35, 2005; LOUREIRO, I. M., Rosa Luxemburg: Os Dilemas da Ação 

Revolucionária, São Paulo: Editora UNESP, 1995, p. 71. 
159 BOULOS, G. Por que ocupamos? Uma introdução à luta dos sem-teto. São Paulo: Autonomia Literária, 

2014, p. 110. 
160 Ibid, p. 103. 
161 BOULOS, op. cit., p. 106. 
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ampla expressão no cenário nacional das lutas sociais. Longe de se tratar de uma 

“fórmula mágica” utilizada por este, a dimensão que o MTST ganha se deve, de um 

lado, a um contingente de estratégias de ação muito bem definidas e, de outro, a uma 

ampla gama de famílias que decidem atuar junto a este na luta pela moradia.162   

 

O próprio MTST explica essa forma de organização:  

 

O MTST é uma organização coletiva. A forma de organizar o movimento e suas 

lutas tem como alicerce diferentes tipos de coletivo. No geral, devemos buscar 

construir 3 tipos de coletivos, cada qual com sua função: 

 

– Coletivos Políticos (Coordenações Estaduais e Coordenação Nacional) – tem a 

função de tomar as decisões políticas gerais do movimento, no estado ou no país. 

 

– Coletivos Organizativos (Setores) – tem a função de tomar decisões e executar 

tarefas em relação a diversas questões necessárias para a construção do MTST. 

 

– Coletivos Territoriais (Coordenações de Acampamento, de Núcleos e 

Coordenações Regionais) – tem a função de tomar decisões e organizar o trabalho 

territorial do MTST, na relação com a base, decidindo e realizando as tarefas 

referentes ao seu espaço de atuação, seja a ocupação, o núcleo ou uma região mais 

ampla. 

Cada militante que está em um coletivo representa determinada tarefa, seja esta 

territorial ou organizativa-setorial. E o cumprimento da tarefa deve ser submetido à 

avaliação coletiva de tempos em tempos (no máximo 1 ano), podendo modificar o 

militante responsável. Assim, garantimos uma avaliação constante e a possibilidade 

de rotatividade dos militantes nos coletivos.163 

 

Quanto aos setores, atualmente, o movimento tem os seguintes: 

 

• Formação Política – responsável pela formação de militantes. 

• Negociação – responsável pela relação com o Estado. 

• Organização – responsável em garantir o funcionamento coletivo. 

• Autodefesa – responsável pela segurança da organização. 

•Autossustentação e Finanças – responsável por desenvolver iniciativas de 

financiamento, pela organização dos recursos e prestação de contas. 

• Comunicação e Simbolismo – responsável pelos canais de divulgação do   MTST e 

pelo fortalecimento de identidades simbólicas próprias. 

• Trabalho Comunitário – responsável pela relação com as comunidades. 

 

É claro que o conjunto destas formas de organização (coletivos políticos, territoriais 

e setores) é parte de um processo de construção. Nem todos os estados conseguiram 

desenvolvê-las, os ritmos são diferenciados. Mas, respeitando as dificuldades e 

ritmos de construção do MTST em cada estado, devemos ter esta proposta como 

uma referência organizativa unitária.164 

 

                                            
162GIAQUINTO, M. F. Tornando-se um “acampado” a experiência das famílias organizadas pelo 

Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST). 2016. Dissertação (Mestrado em Sociologia) –  

Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, p. 3, 2016. 
163MTST. A organização do MTST. Disponível em: https://www.mtst.org/quem-somos/a-organizacao-do-

mtst/.e. Acesso em 6 jan. 2018 
164 Loc. cit. 

https://www.mtst.org/quem-somos/a-organizacao-do-mtst/.e
https://www.mtst.org/quem-somos/a-organizacao-do-mtst/.e
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Conforme explicitado, a ocupação de terrenos urbanos é a principal estratégia de 

ação do MTST. Cumprindo um papel decisivo na estrutura organizativa do movimento e em 

sua proposta política, as ocupações são um vetor de construção não apenas de resistência 

territorializada, mas representam também espaços de exercício de coletivização e de formação 

política, segundo Goulart165, que ressalta que a ocupação centraliza as atenções e expande a 

potencialidade da luta do movimento, servindo como ferramenta para o acúmulo de forças do 

MTST rumo a seus objetivos.  

A organização e realização do trabalho político nas ocupações têm como metas 

principais: a) a formação de novos militantes; b) a organização e mobilização coletivas (nas 

ocupações, devem ser priorizadas as soluções coletivas sobre as individuais); c) a 

territorialização (o local escolhido para as ocupações deve ser estratégico para conferir 

visibilidade à mobilização, como é o caso de regiões próximas a sedes de poderes públicos, 

rodovias, portos ou aeroportos); e d) ser referência para as comunidades do entorno, operando 

como centros de organização da base social do movimento nas regiões onde são realizadas.166 

Quanto à metodologia organizativa, o processo de preparação para uma ocupação 

começa por uma fase preliminar, em que membros da coordenação do movimento planejam 

qual terreno ocupar e como fazê-lo, sempre com base em estudos que indicam áreas 

irregulares abandonadas não-edificadas ou subutilizadas e que, dessa forma, oferecem tanto 

condições de permanência por um determinado período quanto podem vir a ser alvo 

desapropriação por parte do poder público.  

O terreno escolhido deve atender a alguns critérios, como estar localizado em 

áreas de grande demanda habitacional e, portanto, com possibilidade de atração de pessoas 

que necessitem de moradia e que vivam no entorno, para o acampamento.  Dessa forma, fica 

garantida a agregação de ocupantes, principalmente nos primeiros dias, fase que o movimento 

chama de “consolidação” da ocupação. A divulgação na comunidade ao redor, por meio do 

diálogo com moradores de residências próximas e a distribuição de panfletos, fica a cargo dos 

próprios acampados e de militantes, reunidos em duplas ou trios, revela Amanda Souza, que 

realizou pesquisa de observação participante em espaços organizativos do MTST e atuou 

como voluntária na brigada jurídica do movimento.167 

 

                                            
165 GOULART, op. cit., p. 75.  
166 MTST, loc. cit. 
167 SOUZA, A.P. O Direito nas lutas urbanas: uma análise do uso do Direito pelos movimentos sociais 

desde 1988. 2017. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, 

Universidade de São Paulo, 2017. 
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A ideia é que as ocupações se tornem epicentros de processos de resistência e 

politização nos bairros, a partir da sua abertura aos moradores do entorno em 

atividades de formação política, de atrações culturais, de atendimentos de saúde e de 

mutirões jurídicos realizados pelas Brigadas de Apoio ao MTST.168 

 

Articulada por coordenadores de grupos eleitos pelos próprios integrantes, a rotina 

na ocupação inclui o trabalho de abertura de ruas, montagem de barracas, coleta de lixo, 

cozinha, segurança e abastecimento. Em reuniões e assembleias periódicas, os ocupantes 

decidem o encaminhamento das ações necessárias para o acampamento, buscando soluções 

para os problemas comuns. Com essas iniciativas, afirma Boulos, cria-se um vínculo sólido de 

identidade coletiva e tira-se os ocupantes da passividade e da lógica do “cada um por si”, que 

marca a ideologia dominante: 

 

[...] esse exercício de decisão coletiva produz um resultado duradouro, ao formar 

novos militantes para a luta dos trabalhadores no Brasil. São aqueles que, com esta 

experiência, perceberam que podem lutar para decidir também os rumos da 

sociedade em que vivem. [...] Nessas ações, os trabalhadores sem-teto vão 

aprendendo a valiosa e antiga lição de que não dependem de ninguém, a não ser de 

sua própria luta, para mudar a vida e conquistar seus direitos.169  

 

Em todas as esferas de atuação do MTST, os integrantes são guiados por 

princípios de organização, que devem estar presentes nas ações individuais e coletivas do 

movimento, no intuito de fortalecer sua base social. Os princípios gerais de organização que 

estão expressos em documentos do MTST são:  

 

– Unidade na ação e liberdade na discussão – Os militantes devem ter o direito de se 

posicionar e debater suas propostas nos coletivos em que fazem parte. Mas, uma vez 

definida a posição coletiva (por consenso ou voto), têm que atual de acordo com ela. 

 

– Decisão coletiva e responsabilidade individual – As decisões no MTST são 

tomadas coletivamente: os militantes de cada coletivo devem participar da definição 

das linhas, posições políticas e dos planejamentos e avaliações. Mas, dividida a 

tarefa, o companheiro ou companheira que assumi-la tem a responsabilidade de 

realizá-la e prestar contas ao coletivo. 

 

– Só decide quem atua – Todo militante do MTST tem que participar de algum 

coletivo e assumir alguma tarefa. Só há espaço no movimento para aquele que 

estiver comprometido com a execução das decisões tomadas, isto é, com alguma 

tarefa de construção. 

 

– Disciplina militante e valores socialistas – O militante do MTST precisa ser 

coerente em sua conduta com a proposta do movimento. Deve ser exemplo para o 

conjunto. Isso significa, também, não reproduzir as ideologias que combatemos: 

opressões, discriminações (machismo, racismo, homofobia etc.) e valores 

individualistas. 

 

                                            
168 Ibid, p. 80. 
169 BOULOS, op. cit, pp. 108-109. 
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– Transparência nas relações – É fundamental no MTST que as posições e 

diferenças sejam tratadas de forma clara e transparente. Assim também deve ser 

nossa relação com a base social do movimento. Entendemos que a transparência, ao 

lado do respeito às diferenças, é a melhor maneira de evitar os divisionismos tão 

frequentes nos movimentos. 

 

– Construção de poder popular – Este princípio se expressa em duas questões 

fundamentais: autonomia e formação política. Autonomia significa que as decisões 

do MTST são tomadas pelo MTST — sem interferência de qualquer outra 

organização ou do Estado. A formação política, como princípio, significa a proposta 

de formar continuamente militantes na base do movimento para assumir 

responsabilidades políticas e participar das decisões. Ou seja, o MTST deve ser 

conduzido pelos trabalhadores e trabalhadoras, e deve haver um esforço organizativo 

para preparar cada vez mais trabalhadores para dirigir a organização.170 

´ 

Outra singularidade do movimento apontada por Souza, são as formas de uso do 

direito em sua atuação. Diferentemente dos movimentos por moradia aglutinados em torno da 

reforma urbana nas décadas anteriores, que tinham como estratégia principal as disputas no 

campo jurídico-institucional, o MTST traz uma nova prática nessa luta, a partir de um projeto 

político centrado em sua capacidade de organização e mobilização das camadas populares.171  

Se anteriormente os movimentos focaram as reivindicações em torno do 

reconhecimento e posterior positivação de seus direitos de cidadania, tendo como figura 

central o Estado como condutor da questão urbana, a atuação jurídica agora passa a ser 

circunstancial na luta direta massificada contra os interesses do capital na cidade cada vez 

mais segregada e precarizada da globalização. O MTST não reivindica a cidadania nos 

marcos anteriores, no direito a ter direitos, mas no contexto de uma transformação estrutural 

da sociedade, baseada em uma concepção anticapitalista e classista. 

Nesse sentido, o direito é utilizado pelo movimento como uma prática voltada ao 

apoio de suas ações diretas – com destaque para as ocupações –, como um elemento de 

esclarecimento no trabalho político junto aos acampados e junto aos grupos sem moradia do 

entorno das ocupações, assim como na defesa a processos judiciais de que é alvo e nas 

reintegrações de posse.  

 

O Direito parece ser identificado pelo MTST como um dado da realidade que 

precisa ser considerado e utilizado quando adequado, porém não é entendido como 

um dado primordial que deve ser mobilizado de maneira isolada dentro do espectro 

das lutas. Por isso, ele é invariavelmente utilizado com outras ações, cujos objetivos 

se direcionam ao apoio das ocupações [...].   

 

A atuação jurídica é, portanto, circunstancial, na medida em que, não raro, ajuda o 

movimento a ganhar tempo em processos judiciais, a selar acordos com os 

proprietários e com as instâncias de governo, a minimizar pontualmente os 

                                            
170 MTST, loc. cit. 
171 SOUZA, op. cit., p. 14. 
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processos de criminalização e violência que o movimento sofre nas ações do Estado, 

entre outros.172       

 

A autora atribui essa ressignificação do direito a uma leitura crítica por parte do 

movimento, em convergência com diversos especialistas173, sobre as limitações da aposta que 

privilegiava as lutas jurídicas e institucionais do período anterior, a qual levou os movimentos 

por reforma urbana a perderem grande parte de sua capacidade ofensiva e de pressão nos anos 

posteriores. Ao serem atraídos para os espaços oficiais – passando por processos de cooptação 

e abrandamento de tensões –, os movimentos por reforma urbana obtiveram avanços 

importantes, a exemplo dos marcos legais dos últimos anos, sem, contudo, terem logrado 

conquistar mudanças estruturais nas políticas públicas referentes às cidades ou a 

concretização dos direitos reconhecidos pela Constituição.  

No próximo capítulo, abordaremos os conceitos e reflexões em torno da esfera 

pública, partindo das categorizações formuladas por Jürgen Habermas, seguindo pelo diálogo 

com diversos de seus interlocutores. Destacam-se, ainda, as reflexões sobre o papel que os 

meios de comunicação desempenham no espaço público – com uma discussão sobre as 

possibilidades de atuação dos movimentos sociais numa perspectiva contra-hegemônica –, 

assim como as forças que nele atuam e as transformações que as estruturas globalizadas lhe 

impõem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
172 SOUZA, op. cit., pp. 93-94, grifo da autora. 
173 Cf.: MARICATO, op. cit. 
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CAPÍTULO 3. ESFERA PÚBLICA, MOVIMENTOS SOCIAIS E COMUNICAÇÃO  

 

Neste capítulo será realizada uma reflexão inicial sobre a categorização da esfera 

pública burguesa feita por Jürgen Habermas, seus desdobramentos teóricos e a interlocução 

com diversos autores, destacando-se as perspectivas comunicacionais trazidas por Thompson 

e de contraesferas públicas, por Negt/Kluge e Fraser.  

Segue uma exposição sobre diagnósticos da esfera pública brasileira e suas 

particularidades, entre as quais destaca-se a concentração dos meios de comunicação em 

poucas mãos e o embate que se trava entre defensores da democratização da mídia, com base 

no direito à comunicação, e os que são contrários a essa iniciativa, invocando o direito à 

liberdade de expressão e de iniciativa. 

Conclui-se com análises sobre os impactos da colonização da esfera pública no 

mundo globalizado por forças detentoras do poder econômico e simbólico, bem como sobre o 

papel dos meios de comunicação nesse contexto.  

 

3.1 Esfera pública habermasiana e interlocuções 

  

Passados mais de 50 anos desde sua publicação, em 1962, a obra do filósofo 

alemão Jürgen Habermas Mudança Estrutural da Esfera Pública: investigações sobre uma 

categoria da sociedade burguesa permanece uma referência obrigatória quando se trata de 

reflexões em torno das origens e das perspectivas da democracia moderna, das relações entre 

Estado e sociedade civil e da influência dos meios de comunicação no mundo atual.  

A categorização do conceito de esfera pública burguesa empreendida pelo filósofo 

alemão exerceu influência em diversos campos do conhecimento, sendo reiteradamente 

retomada e discutida por pesquisadores de diferentes áreas, na tentativa de compreender e 

explicar as relações sociais, sua dinâmica e desdobramentos na atualidade. Desde sua 

formulação, em Mudança Estrutural, o conceito enfocado por Habermas na obra foi 

posteriormente retomado pelo próprio filósofo174 e vem passando por críticas e reformulações 

ao longo das últimas décadas, em diferentes perspectivas. 

                                            
174 Cf.  HABERMAS, J.  Prefácio à nova edição (1990). Mudança estrutural da esfera pública: investigações 

sobre uma categoria da sociedade burguesa. São Paulo, Editora Unesp, 2014 , pp. 35-87 e, em edição norte-

americana,  Further Reflections on the Public Sphere. In. CALHOUN, G.  (Org.) Habermas and the Public 

Sphere. Cambridge: MIT, 1992; HABERMAS, J. Direito e Democracia: entre a Facticidade e a Validade, 

vol.1. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997a; HABERMAS, J. Direito e Democracia: entre a Facticidade e a 

Validade, vol.2. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997b;  HABERMAS, J. Teoria do Agir Comunicativo, 

vol.1. São Paulo: Martins Fontes, 2012a; HABERMAS, J. Teoria do Agir Comunicativo, vol.2. São Paulo: 
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Segundo Habermas, o desenvolvimento do capitalismo mercantil no século 16, 

juntamente com as simultâneas transformações institucionais ocorridas na dimensão do poder 

político, criaram as condições para o surgimento de um espaço público não-estatal, em que 

cidadãos comuns, não-nobres, passaram a ter protagonismo, nas origens da Europa moderna. 

Nesse período, a essência do que se reconhecia como autoridade pública foi-se modificando, 

ao deixar de representar o domínio de reis e soberanos e passando ao controle de um estado 

apoiado em esferas jurisdicionais e no monopólio da força, ao mesmo tempo em que uma 

sociedade civil emergiu, em grande medida, a partir da expansão de relações comerciais que 

se incrementavam nos países da Europa Ocidental, desde o fim da Idade Média.  

Entre o domínio da autoridade pública ou o estado, de um lado, e o domínio 

privado de uma emergente sociedade civil, de outro, surgiu a esfera pública burguesa175, 

formada por cidadãos instruídos que se reuniam em locais públicos urbanos, como cafés, 

salões de chá e clubes, para debater as normas e a condução dos governos, adquirindo esses 

espaços uma função política, na medida em que se constituíram numa dimensão mediadora 

entre sociedade civil e estado.  

Nessa nova esfera pública, de natureza independente da estatal, as decisões da 

autoridade instituída podiam ser confrontadas e analisadas criticamente. Os cidadãos, 

representados por uma elite instruída, passam a discutir publicamente as questões de interesse 

público, por meio do debate racional, do uso da razão esclarecedora, nesses espaços de 

discussão. Naquele contexto, o estado passava a ter que se legitimar perante um foro crítico 

racional, capaz de formular o que se convencionou chamar de opinião pública. O 

desenvolvimento da esfera pública, dessa forma, permitiu a consolidação de uma nova 

instância de legitimidade, motivada pela defesa do interesse geral.  

 Segundo Habermas, tais discussões e debates foram possibilitados, entre outros 

fatores, em grande parte pelo desenvolvimento de uma imprensa periódica, inicialmente de 

cunho estético e literário, posteriormente, transformada em veículos de disseminação de 

pontos de vista políticos.  

Entretanto, para Habermas, na forma específica em que existiu no século 18, essa 

esfera pública teve curta duração. Ele identifica que a esfera pública é modificada já a partir 

século 19, quando os jornais tornam-se negócios privados voltados para o lucro, sendo 

                                                                                                                                        
Martins Fontes, 2012b; HABERMAS, J. Political communication in media society: does democracy still enjoy 

an epistemic dimension? The impact of normative theory on empirical research. Communication Theory, v.16, 

2006, p. 411-426. 
175 A expressão “esfera pública” vem sendo utilizada como tradução para o português de Öfftenlichkeit, termo 

também empregado por Habermas, cujo correspondente mais próximo em português seria “publicidade”. 
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paulatinamente colonizados pela perspectiva comercial. Somando-se a isso, a separação entre 

estado e sociedade civil começa a sucumbir à medida que os governos assumem um caráter 

intervencionista crescente na administração do bem comum e grupos de interesse organizados 

passam a adquirir um papel cada vez mais preponderante e influente na ascendência sobre a 

opinião pública e a sociedade. 

Com o passar dos anos, haverá, de acordo com o filósofo alemão, sobretudo na 

segunda metade do século 20, um processo de degeneração da esfera pública, que conduzirá à 

transformação do cidadão em cliente, ou consumidor de serviços. Ocorre o que Habermas 

identifica como uma progressiva refeudalização dessa esfera, com o desaparecimento da 

divisão entre as dimensões privada e pública, devido tanto ao fato das instituições privadas 

assumirem os espaços antes pertencentes ao poder público, quanto do Estado em infiltrar-se 

com maior intensidade no domínio privado, assim como pelo fato de os meios de 

comunicação de massa passarem a guiar-se pela perspectiva mercadológica. 

  

Quando as leis do mercado que governam a esfera da circulação de mercadorias e do 

trabalho social penetram também na esfera reservada às pessoas privadas como um 

público, a discussão mediante razões tende a se transformar em  consumo, e o 

contexto da comunicação pública desmorona nos atos, sempre de cunho uniforme, 

da recepção isolada.176 

 

O sociólogo britânico John B. Thompson, em obras177 nas quais busca teorizar a 

centralidade da comunicação de massa nas sociedades modernas, ressalta o mérito de 

Habermas em atribuir aos jornais e ao jornalismo emergente um papel-chave na formação e 

no fomento da esfera pública burguesa.   

 

Ao explicar a emergência da esfera pública burguesa, Habermas atribui particular 

importância ao surgimento da imprensa periódica. Os jornais críticos e os 

semanários morais que começaram a aparecer na Europa em fins do século XVII e 

ao longo do século XVIII produziram um novo fórum de debate público. Embora 

estas publicações muitas vezes tenham surgido como jornais dedicados à crítica 

literária e cultural, elas logo se interessaram por questões de importância mais social 

e política [...] Muitos dos novos periódicos se interligavam estreitamente com a vida 

dos cafés, uma vez que eram lidos e debatidos por indivíduos que lá se juntavam 

para discutir questões do dia.178 

 

                                            
176 HABERMAS, J. Mudança estrutural da esfera pública: investigações sobre uma categoria da sociedade 

burguesa. São Paulo: Editora Unesp, 2014, p. 360. 
177 THOMPSON, J. B. A mídia e a modernidade: uma teoria social da mídia. Petrópolis: Vozes, 1998; 

THOMPSON, J. B. Ideologia e cultura moderna. Petrópolis: Editora Vozes, 2000.  
178 THOMPSON, 1998, p. 68. 
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Apesar de concordar com a importância do papel atribuído por Habermas a esses 

veículos e considerar o desenvolvimento desses novos meios como um dos processos 

fundamentais na formação da sociedade moderna, Thompson aponta fragilidades nas teses 

defendidas por Habermas. Em primeiro lugar, quanto ao fato do filósofo alemão 

desconsiderar a existência anterior de publicações que circulavam por diversos centros 

europeus desde o século 16, segundo relatos históricos. Muitos desses impressos, em forma de 

folhas volantes e panfletos, estavam vinculados a procedimentos e interesses comerciais da 

burguesia nascente ou veiculavam, em grande parte, conteúdo de interesse geral de cunho 

político e sensacionalista, e poderiam ser considerados espécies primitivas de jornais.179 

Thompson atribui à própria forma de organização da burguesia – cidadãos que 

vivem nos burgos, ou cidades –, cujas atividades estão voltadas para interesses comerciais, 

como fomentadora das condições que possibilitariam a circulação de mercadorias e a 

disseminação de informações na sociedade da época. Dessa forma, na emergente sociedade 

moderna, desenvolvem-se as condições para a difusão de informações de utilidade pública. As 

publicações periódicas ou jornais impressos na forma em que conhecemos surgem a partir 

dessa nova lógica ou arquitetura social. 

A propósito dessas afirmações, observa-se que a primeira tese acadêmica a 

estudar o jornalismo, De relationibus novellis, foi defendida em 1690 na Universidade de 

Leipzig, por Tobias Peucer180. Na obra, constituída por 29 parágrafos, Peucer conclui que o 

cidadão nascido na sociedade moderna precisava estar em conexão com o processo histórico 

imediato que estava sendo constituído a seu redor. Dessa forma, a difusão de notícias atendia 

a uma necessidade típica do ser humano à época, que era a demanda por novidades. Conforme 

Peucer infere no parágrafo 24 da tese: 

 

Eu diria que a finalidade dos novos periódicos é mais própria para o conhecimento 

de coisas novas acompanhadas de uma certa utilidade e atualidade. Foi por esta 

causa que começaram a ser escritos e divulgados os periódicos [...]. Com efeito, o 

afã de saber coisas novas é tão grande que cada vez que os cidadãos se encontram 

em encruzilhadas e nas vias públicas perguntam: "O que há de novo?" A fim de 

satisfazer esta curiosidade humana tem-se imprimido de todo modo novos relatos 

jornalísticos em diversos idiomas. E os que os leem podem satisfazer assim a sede 

de novidade dos companheiros e dos grupos de amigos.181  

                                            
179 Ibid., p. 63-67. 
180 Na Alemanha, onde Gutenberg desenvolvera suas técnicas de impressão na primeira metade do século 15, 

surgiu também o que é considerado por muitos historiadores o primeiro jornal a ser publicado, em 1605, quando 

o editor e impressor Johan Carolus, pediu permissão ao conselho municipal de Estrasburgo para publicar sua 

"relação de histórias nobres e memoráveis", batizada de Leipziger Zeitung. Disponível em: 

http://www.dw.com/pt-br/alemanha-comemora-400-anos-de-imprensa-escrita/a-1644269. Acesso 2 fev. 2018. 
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Outra ressalva apresentada por Thompson diz respeito ao fato de Habermas 

desconsiderar a importância de diversas formas de atividades públicas em curso antes, durante 

e depois do período em foco em Mudança Estrutural, não vinculadas à esfera pública 

burguesa teorizada por Habermas. Dessa esfera pública, por definição elitista, somente 

cidadãos homens, proprietários e letrados podiam participar, o que, naturalmente,  tornava 

esse um espaço excludente, não representativo da sociedade de forma geral, embora seus 

protagonistas tivessem a pretensão de falar por todos. Como lembra Thompson, tais processos 

negligenciados por Habermas não fizeram parte da sociabilidade burguesa e, em alguns casos, 

foram por ela excluídos ou a ela se opuseram.  

 

A obra de E.P. Thompson, Cristopher Hill e outros focalizaram a importância da 

variedade dos movimentos sociais e políticos plebeus nas origens da era moderna, e 

não se pode presumir que estes movimentos derivaram de atividades realizadas na 

esfera pública burguesa e ou se organizaram similarmente. Pelo contrário, a relação 

entre a esfera pública burguesa e os movimentos sociopopulares era quase sempre 

conflituosa. Da mesma forma que a esfera pública burguesa emergente se definiu em 

oposição à autoridade tradicional do poder real, assim também se confrontou com os 

levantes dos movimentos populares que ela procurou conter.182 

 

Em sua análise do conceito de esfera pública proposta originalmente por 

Habermas, Thompson aponta também limitações quanto à tese de refeudalização dessa esfera. 

Embora concorde que ao longo do século 20, em especial, desde o advento da televisão, a 

orientação da política tenha-se tornado inseparável da administração das relações públicas – 

como sugere o autor alemão –, o pesquisador inglês aponta que Habermas "tende a presumir 

que os receptores dos produtos da mídia são consumidores relativamente passivos que se 

deixam encantar pelo espetáculo e facilmente manipular pelas técnicas da mídia"183, algo que 

Thompson considera um argumento ainda carregado da tradição de pensamento ligada às 

concepções da teoria da cultura de massa e da indústria cultural formuladas por Horkheimer e 

Adorno, na primeira geração da Escola de Frankfurt.   

Baseando-se na tradição hermenêutica, conforme atesta184, Thompson vê como 

exagerada a ênfase dada por Habermas à passividade dos indivíduos frente ao poder absoluto 

                                                                                                                                        
181 PEUCER, T. Os relatos jornalísticos. Estudos em Jornalismo e Mídia, Vol.I nº2 - 2º Semestre de 2004. 

Revista Acadêmica Semestral - Programa de Pós-Graduação em Jornalismo e Mídia da Universidade Federal de 

Santa Catarina. Disponível em: https://periodicos.ufsc.br/index.php/jornalismo/article/view/2070/1812. Acesso 

em 2 fev. 2018. 
182 THOMPSON, op. cit, p. 69 
183 THOMPSON, op. cit, p. 72 
184 A hermenêutica, diz Thompson, é uma tradição que diz respeito, genericamente falando, à interpretação 

contextualizada das formas simbólicas. Entre as mais recentes contribuições a esta tradição, cita o trabalho de 

Gadamer e Ricouer, mas também os escritos de Clifford Geertz, de tendências mais etnográficas. THOMPSON, 

op. cit,  p. 17. 
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dos meios de comunicação de massa. O autor explica que a hermenêutica ensina que a 

recepção das formas simbólicas – incluindo os produtos da mídia – sempre implica um 

processo contextualizado e criativo de interpretação, no qual os indivíduos se servem dos 

recursos de que dispõem, para dar sentido às mensagens que recebem. Argumenta que tais 

suposições de Habermas "devem ser recolocadas dentro de explicações mais contextualizadas 

e hermeneuticamente sensíveis à recepção individualizada dos produtos da mídia: como eles 

as recebem, usam e incorporam em suas vidas".185 

Para o autor inglês, o desenvolvimento dos meios de comunicação criou novas 

formas de interação, novos tipos de visibilidade, novas redes de difusão de informação e de 

material simbólico no mundo moderno, que teriam alterado estruturalmente as bases da vida 

social. Dessa forma, ele propõe  

 

repensar o significado de 'caráter público' hoje, num mundo permeado por novas 

formas de comunicação e de difusão de informações, onde os indivíduos são capazes 

de interagir com outros e observar pessoas e eventos sem sequer os encontrar no 

mesmo ambiente espaço-temporal.186  

 

Thompson procura estabelecer as bases de uma teoria social da mídia, em que 

essa é analisada sob a ótica das formas de interação que cria entre os indivíduos, ao incorporar 

o que ele chamou de poder simbólico187. Para ele, com o advento da mídia escrita, a conexão 

entre a percepção direta de um evento e a sua publicização foi alterada.  Uma ação ou evento 

deixou de ter de ser presenciada ou presenciado pelos indivíduos para os quais adquirem um 

significado. Da mesma forma, o desenvolvimento dos meios eletrônicos de massa, em 

particular a televisão, teria modificado a própria ideia de experiência no espaço público. A 

experiência, nas sociedades contemporâneas, dissocia-se dos contextos locais nos quais os 

indivíduos vivem e se torna experiência mediada, não sem apresentar aspectos negativos, 

como a veiculação de mensagens ideológicas ou o efeito desorientador da sobrecarga 

simbólica.  

                                            
185 THOMPSON, op. cit, p. 69. 
186 THOMPSON, op. cit, p. 46. 
187 A expressão poder simbólico é tomada de Bourdieu. Entretanto, Thompson explica que o uso que faz da 

expressão diferencia-se em vários aspectos da maneira utilizada pelo francês:  

[...] Não desejo inferir, como fez Bourdieu, que o exercício do poder simbólico pressupõe necessariamente uma 

forma de 'desconhecimento' (méconneissance) da parte daqueles que são submetidos a ele. O exercício do poder 

simbólico muitas vezes implica uma crença comum e ativa cumplicidade e em alguns casos estas crenças podem 

estar erroneamente enraizadas numa compreensão limitada da bases sociais do poder, mas estas deveriam ser 

vistas mais como possibilidades contingentes do que pressuposições necessárias. (Thompson, 1998, p. 230)  

O poder simbólico, para o autor inglês, é exercido por instituições culturais, como Igreja, escolas,  universidades 

e meios de informação e comunicação. Ele  distingue, ainda,  outras formas de poder, como o econômico 

(instituições econômicas como as empresas comerciais), político (instituições como o estado) e coercitivo 

(instituições militares e carcerárias).  
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Na visão de Thompson, essa nova realidade aponta na direção de um novo 

conceito de publicidade, capaz de renovar alguns dos potenciais democráticos na sociedade 

moderna. Conforme Avritzer:  

 

torna-se capaz de criar uma esfera pública midiática, na qual as diferentes condições 

e necessidades podem se manifestar e ser discutidas. O indivíduo que tem acesso a 

esse material passa a possuir uma capacidade reflexiva de processar novos 

conteúdos e atuar em novas questões em um novo tipo de esfera pública.188  

 

Embora não perca de vista o cenário atual de concentração e oligopolização da 

mídia em bases internacionais a partir do processo de globalização, causando distorções ou 

até mesmo inibindo a capacidade reflexiva dos indivíduos, Thompson apresenta uma análise 

dos potenciais estímulos que a mídia pode estabelecer para o exercício da democracia, a partir 

dos diferentes pontos de vista que podem ser veiculados a partir dessa publicização.  

Pensando em tais possibilidades e nos meios para que possam ser alcançados, ele 

propõe o conceito de pluralismo regulado, um modelo a ser criado em bases supranacionais, 

capaz de garantir institucionalmente que a uma pluralidade de posições e propostas políticas 

em circulação nessa nova esfera corresponda uma pluralidade de instituições midiáticas. O 

autor, dessa forma, defende um processo deliberativo global que possibilite a democratização 

da mídia. 

 

3.2 Esferas públicas de oposição ou contraesferas públicas 

 

Diversos autores apontaram lacunas nas concepções habermasianas, que, 

centradas essencialmente na compreensão do surgimento de uma esfera pública burguesa, 

teriam desconsiderado outros elementos que atuavam nesse espaço, deixando de lado aspectos 

que poderiam tornar sua formulação mais abrangente. 

Dentre as proposições apresentadas está a da esfera pública como conceito 

dialético e de oposição, desenvolvida por Oskar Negt e Alexander Kluge, na obra Esfera 

Pública e Experiência: Para uma Análise da Organização da Esfera Pública Burguesa e da 

Esfera Pública Proletária189. Publicada na Alemanha em 1972, apesar de ainda permanecer 

relativamente pouco conhecida fora de seu país de origem – tendo ganhado uma tradução para 

                                            
188AVRITZER, L. In.: THOMPSON, J. , op. cit., p. 8.  
189NEGT, O; KLUGE, A. Public sphere and experience: toward na analysis of the bourgeois and proletarian 

public sphere. Minneapolis: University of Minesota Press, 1992. 
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o inglês somente em 1992 –, vem despertando a atenção de pesquisadores tanto em outros 

países como no Brasil.190  

Assim como Habermas, Negt e Kluge pertencem à segunda geração da Escola de 

Frankfurt. Negt, que se tornou um dos porta-vozes da chamada “geração de 68” e uma 

referência para o movimento estudantil alemão, atuou como assistente de Habermas, na 

Universidade de Frankfurt, de 1962 a 1970, assumindo posição crítica frente ao 

distanciamento acadêmico de Habermas em relação aos movimentos estudantil e operário que 

marcaram o final da década de 1960. 

Escritor e cineasta Alexander Kluge foi um dos idealizadores do Novo Cinema 

Alemão, movimento influenciado pela Nouvelle Vague francesa, em que despontaram nomes 

como Rainer Werner Fassbinder, Werner Herzog, Volker Shchlöndorff, Margarete von Trotta 

e Wim Wenders, entre outros, permanecendo até hoje uma importante referência como 

intelectual marxista na Alemanha. Os autores de Esfera Pública e Experiência escreveram 

diversos livros em conjunto, exercendo influência nos meios intelectuais europeu e norte-

americano. 

A dupla de autores alemães tomou a obra de Habermas como ponto de partida, a 

fim de estabelecer um diálogo crítico em relação à categoria de esfera pública burguesa, na 

tentativa de identificar o que seria uma esfera pública de oposição proletária, encoberta no 

capitalismo por forças ideológicas hegemônicas. 

Em Esfera Pública e Experiência, Negt e Kluge valem-se dos procedimentos 

adotados por Habermas para criticar a aproximação empreendida por este último entre o que 

seria uma esfera pública democrática e sua configuração burguesa, a esfera pública liberal. 

Para tanto, recorrem aos fundamentos da teoria crítica e à tradição do materialismo histórico 

para introduzir a noção de experiência dialética, abordando a esfera pública como produção 

não apenas social e histórica, mas também material.  

Negt e Kluge discutem o potencial de uma esfera pública como resultado da 

organização da experiência coletiva por parte de seu agente e natural protagonista, o 

proletariado. Tendo em vista sua natureza eminentemente transgressora, tal espaço teria a 

                                            
190Cf.: CAMPATO, R. F. Esfera Pública Burguesa e Esfera Pública Proletária: as perspectivas de Habermas, 

Negt e Kluge. 2012. Tese (Doutorado em Ciências Humanas) - Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 

2007. MAAR, W. L. Esfera pública como conceito dialético: Ilusão e realidade. Problemata: R. Intern. Fil. v. 

03. n.2, p. 200-217, 2012. Disponível em: file:///C:/Users/Beatriz/Downloads/Dialnet-

EsferaPublicaComoConceitoDialetico-4810134.pdf. Acesso em 2 fev. 2018. 
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potencialidade de constituir-se numa esfera pública de oposição ou mesmo numa 

"constraesfera" pública191, segundo os autores. 

Enquanto em Habermas, a chamada esfera pública burguesa era compreendida 

como uma categoria abstrata, para Negt e Kluge, essa dimensão naturalizada como uma 

síntese da totalidade da sociedade seria, na verdade, um conceito ilusório, que não pode existir 

numa sociedade de classes e que até hoje “nunca existiu de fato”192. 

A proposição de uma esfera pública proletária apresentada em Esfera Pública e 

Experiência permanece, portanto, relevante para a compreensão de potencialidades dos 

movimentos de autonomia e emancipação das parcelas excluídas pelo capitalismo. 

Na visão dos autores, o que Habermas denominara esfera pública seria, na 

verdade, uma dimensão resultante da dinâmica de um jogo de forças políticas, cujas bases se 

assentariam em concepções conflitantes de esferas públicas, em sua orientação de classe. Negt 

e Kluge criticam a concepção habermasiana da esfera pública como dimensão do debate 

racional sob a primazia da argumentação discursiva, uma vez que a chamada primazia da 

razão já seria, para os autores, uma configuração histórica que organizaria a experiência social 

de maneira a privilegiar as formas de vida burguesas em detrimento das possibilidades de 

expressão das experiências sociais dos trabalhadores em seus contextos de existência.  

 

Uma possível orientação à emancipação no desenvolvimento da esfera pública 

resultaria, portanto, não do uso adequado, livre de dominação, da argumentação 

racional, mas do desfecho da luta de classes tendo em vista a cultura referida aos 

horizontes das experiências de classe. Nesta medida, eles [os autores] pressupõem 

que não haja apenas uma obstrução de esferas públicas de classe, mas também das 

respectivas experiências de classe.193  

 

Para Maar, em sustentação a sua análise, Negt e Kluge procuram demonstrar a 

existência do que seria uma esfera pública proletária, que se encontraria obstruída pela esfera 

pública burguesa e que, constituindo-se potencialmente como uma “contraesfera pública”, 

teria como potencial sintetizar a oposição entre sociedade e experiência, refletindo a real 

produção social material.194  

 Ao introduzirem o conceito de esfera pública proletária, de oposição, Negt e 

Kluge utilizam uma expressão que não só se refere à experiência coletiva dos trabalhadores, 

                                            
191 Na obra Esfera Pública e Experiência, são empregadas as expressões “esfera pública proletária”, “esfera 

pública de oposição”, “contraesfera pública”, “contrapúblicos” e “contrapublicidade” como conceitos 

semelhantes. 
192 NEGT; KLUGE,op. cit, p. 74. 
193 MAAR, p. cit, p. 268-269. 
194 MAAR, p. cit, p. 268-269. 
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mas a “todo potencial humano de rebeldia em busca de um modo próprio de expressão”195. Os 

autores realizam uma discussão sobre o alcance da esfera pública: até que ponto a classe 

trabalhadora poderia utilizar essa esfera? Os grupos sociais excluídos da deliberação pública 

teriam atuado e tomado a palavra, segundo eles, por ocasião de revoluções e de movimentos 

de ruptura, em torno de espaços como clubes, comitês, conselhos e sindicatos constituídos ao 

largo do espaço burguês.  

Algumas experiências de democracia direta e de autonomia citados pelos autores 

para exemplificar tais momentos são: a França de 1848 e da Comuna de Paris; a Revolução 

Alemã de 1918; a Guerra Civil Espanhola (1936-1939); a Revolução Húngara (1956); e os 

movimentos estudantis e operários que tiveram como ponto alto as manifestações de 1968 

pelo mundo. 

A constituição de uma esfera pública proletária, segundo Negt e Kluge, resultaria 

de um processo de desdobramento do próprio espaço público burguês, uma mediação entre 

indivíduos cujas vidas são "diminuídas e fragmentadas pelo processo de exploração 

capitalista"196. Dessa forma, esses poderiam expressar suas subjetividades, habitualmente 

reprimidas e desconsideradas pela dinâmica do capital, que mobiliza em seu benefício 

engrenagens de exclusão cuja visibilidade não é sempre evidente: “[...] em períodos de 

rupturas históricas, crises, situações de guerra, a esfera pública ilusória se torna decisiva para 

a ação dos indivíduos”.197 

 

O conceito de esfera pública proletária remete à organização da experiência 

autônoma das massas. Sua vantagem decisiva sobre a concepção clássica consistiria 

em resgatar o processo de produção material da totalidade social, encoberto na 

situação vigente pela forma mercadoria. Estamos lidando aqui não apenas com uma 

formulação política revolucionária, mas também com uma categoria cognitiva que, 

ao abraçar o método dialético, assevera a aptidão do sujeito do conhecimento para 

discernir a falsidade que fomenta um presente renovado recorrentemente pelo 

progressivo aniquilamento da subjetividade.198 

 

Negt e Kluge buscam a compreensão da formação das personalidades individuais 

dentro dos âmbitos da família, da escola e das empresas, identificando que a “temporalidade 

espontânea” pela qual os trabalhadores adquirem todo o seu conteúdo experiencial e 

                                            
195HOLDER, Samuel. Descubriendo a Oskar Negt y a la corriente cálida de la teoría crítica. 

Revista Trasversales, n. 17, invierno 2009-2010. Disponível em: http://www.trasversales.net/t17sh.htm. Acesso 

em 3 fev. 2018. 
196NEGT; KLUGE, op. cit, p. 75. 
197NEGT; KLUGE, op. cit, p. 75. 
198CAMPATO, op. cit, pp. 125-126, grifos do autor.  
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expressam suas necessidades entra em contradição com a “temporalidade do capital”, que põe 

em marcha um processo disciplinar, ao qual cada trabalhador deverá submeter-se.199 

Sustentam que os interesses dos trabalhadores e de todas as categorias oprimidas 

só podem desenrolar-se e dar lugar a outra sociedade se esses se organizarem em um espaço 

próprio de oposição que necessariamente vá além das organizações instituídas. Nesse 

processo de construção, seus agentes são chamados a subverter algumas das formas e recursos 

do espaço público burguês. 

Os autores apontam obstáculos que a esfera pública burguesa impõe à formação 

de uma esfera pública proletária ou de oposição. Entre eles, está a ação dos próprios meios de 

comunicação de massa (no livro analisam especificamente os meios audiovisuais, como 

televisão, cinema e rádio), que, segundo eles, "ao criarem uma segunda realidade, ordenando 

e deformando a informação", proporcionam ficções que funcionam como objetos de desejo 

para a audiência.200 

Na visão dos autores, essa dimensão “virtual” representada por esses meios tende 

a substituir as experiências vividas pelos sujeitos sociais, algo que resulta no contexto de um 

estilo de vida que não deixa tempo para a crítica e a reflexão, obstruindo a capacidade de 

discernimento. A fantasia, que deveria atuar como força libertadora, é domesticada pela 

“indústria da consciência”201, desviando a atenção do espectador para uma esfera apartada da 

sociedade. A subjetividade moldada pela forma mercadoria, no processo de condicionamento 

e filtragem empreendido pela indústria cultural, serviria, dessa forma, segundo Negt e Kluge, 

apenas para intensificar a integração ao sistema.202 

   

O espectador não se relaciona com os programas de forma individual; sua 

experiência não corresponde automaticamente às experiências individuais 

materializadas nos programas. [...] Ele está lidando, em vez disso, com o pacote 

diversificado oferecido por um processo de produção altamente industrializado. [...] 

Isso não o impede de se lembrar e sentir, de absorver e comparar experiências, mas 

tal atividade de autonomia permanece desorganizada. Em vez disso, a produção do 

programa como um todo organiza a própria vida do espectador, seu tempo e seu 

dia.203  

 

                                            
199 NEGT; KLUGE, op. cit, pp. 12-19. 
200 NEGT; KLUGE, op. cit, pp. 99-103. 
201Expressão cunhada por Hans Magnus Enzensberger no livro Elementos para uma Teoria dos Meios de 

Comunicação, de 1970, em que o escritor, poeta, crítico e ensaísta alemão recontextualiza o conceito de indústria 

cultural à luz das transformações tecnológicas ocorridas nos anos 60, e que, segundo ele, trouxeram ainda maior 

alcance ao poder da mídia. ENZENSBERGER H.M. Elementos para uma Teoria dos Meios de Comunicação. 

São Paulo: Conrad, 2003.   
202 NEGT; KLUGE, op. cit, pp. 99-103. 
203 NEGT; KLUGE, op. cit, p. 115, grifos dos autores. 
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Para Negt e Kluge, o conceito de esfera pública proletária objetiva revelar como, 

sob as contradições do modo de produção capitalista, pode-se formar o sujeito apto ao 

pensamento dialético. Esse espaço seria, segundo os autores, o domínio da produção completa 

do conhecimento, da plena manifestação dos impulsos cognitivos e continuaria uma 

possibilidade exequível, a partir das contradições do capitalismo. “A necessária mudança 

revolucionário-cultural do pensar, da experiência, das práticas da vida e do trabalho está, 

justamente, nos grupos que poderiam buscar esta reorganização sob o aspecto da emancipação 

[...], afirmam os autores.204 

Nessa perspectiva, o movimento de emancipação e autonomia no âmbito da esfera 

pública burguesa, no capitalismo tardio, seria o resultado não do uso adequado da 

argumentação racional, conforme Habermas, mas do desfecho da luta de classes, baseado no 

que os autores descrevem como as experiências de classe impedidas de florescer de forma 

plena no capitalismo. A esfera pública de oposição seria, dessa forma, o resultado do 

desenrolar de interesses antagônicos em disputa na sociedade, ou em outros termos, de uma 

determinada síntese social produzida, e sua superação só poderia ser resultado da ação de 

sujeitos capazes de desenvolver uma prática política alternativa, dissolvendo uma ordem que, 

por princípio, nega a essência do homem, segundo os autores. 

Também em diálogo com as formulações habermasianas, a filósofa feminista 

norte-americana Nancy Fraser sistematiza suas objeções ao modelo por meio de uma crítica 

reconstrutiva de algumas de suas pressuposições, em especial a da participação paritária na 

esfera pública, ou seja, o princípio de igualdade de status no debate em busca do melhor 

argumento e a ampla acessibilidade atribuída a esse espaço público; a ideia de que essa esfera 

requer um público consensual homogêneo; de que o discurso no espaço público deveria 

incidir sobre o bem comum, excluindo, dessa forma, os problemas privados; e a necessária 

separação entre Estado e sociedade civil para o bom funcionamento da esfera pública.205   

Fraser sistematiza suas objeções ao modelo focalizado por Habermas, 

argumentando que a esfera em questão constituíra-se pela exclusão de diversos segmentos da 

sociedade, como as mulheres e operários. Frente a essa exclusão, sempre teriam existido 

grupos alternativos, os contrapúblicos subalternos, articulados em arenas discursivas paralelas 

por meio das quais criaram e circularam discursos contestadores, de forma a formularem 

                                            
204 NEGT; KLUGE, op. cit, p. 304. 
205FRASER, N. (1992). Rethinking the Public Sphere: A Contribution to the Critique of Actually Existing 

Democracy. _Social Text_, 25/26: 56-80. Disponível em: 

https://www.jstor.org/stable/466240?seq=1#page_scan_tab_contents. Acesso em 3 fev. 2018 

https://www.jstor.org/stable/466240?seq=1#page_scan_tab_contents
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interpretações e a definirem suas identidades, interesses e necessidades, contribuindo para 

expandir o espaço de debate. 

A autora apresenta uma ressalva a essa atuação contra-hegemônica, destacando o 

fato desses públicos não serem necessariamente democráticos e igualitários, não obstante 

serem fundamentais para a expansão do espaço discursivo, sobretudo em sociedades 

estratificadas:  

 

Não quero com isso dizer que os contrapúblicos subalternos sejam necessariamente 

sempre virtuosos. Alguns deles são explicitamente antidemocráticos e não-

igualitários, e mesmo aqueles com intenções democráticas e igualitárias não estão 

livres de praticarem suas próprias formas de exclusão e marginalização informais. 

Ainda assim, enquanto contrapúblicos, esses contribuem para a expansão do espaço 

discursivo. Em princípio, pretensões que anteriormente estavam livres de 

contestação agora terão de ser publicamente discutidas. De forma geral, a 

proliferação dos contrapúblicos subalternos representam uma ampliação da 

confrontação discursiva, e isso é algo positivo nas sociedades estratificadas.206   

 

Para a autora, a existência de uma pluralidade de públicos concorrentes ou 

paralelos aos públicos hegemônicos é o que mais se aproxima de uma democracia mais 

abrangente. Destaca, ainda, que em sociedades estratificadas, as relações entre os diferentes 

públicos nessas diferentes esferas tendem a ser mais de contestação do que de consenso. 

Em sua crítica às hipóteses habermasianas da suspensão das desigualdades, Fraser 

enumera uma série de mecanismos formais e informais que constrangeriam os públicos 

subalternos a não adentrarem a esfera pública, sendo esses impedidos, na prática, de 

participarem como iguais no processo de deliberação. Tal suposição referir-se-ia, na 

realidade, a uma esfera pública asséptica, supostamente neutra e, por consequência, 

inexistente: 

a interação discursiva dentro da esfera pública burguesa era governada por 

protocolos de etiqueta e decoro inter-relacionados, que constituíam marcadores de 

desigualdade. Esses informalmente marginalizavam mulheres e representantes de 

classes mais pobres, impedindo que esses participassem como pares.207 

   

Entretanto, segundo a autora, grupos subalternos também desenvolvem seus 

códigos e estilos culturais e identitários de linguagem, vestuário, hábitos, os quais são 

desigualmente valorizados pela sociedade, processo no qual os meios de comunicação 

desempenham papel decisivo, ao legitimar os estilos culturais dominantes, em detrimento dos 

                                            
206 Loc. cit., p. 125, tradução nossa. Acesso em 3 fev. 2018. 

 
207 FRASER, loc. cit. p. 63, tradução nossa. 
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demais. A mídia, dessa forma, pode ser identificada como um mecanismo de poder que 

contribui para manter as relações sociais de hegemonia e subalternidade. 

Fraser também contesta a suposição de que o discurso na esfera pública deva 

restringir-se à discussão do interesse geral, ou do bem comum, descartando os interesses e 

assuntos privados. Dessa forma, argumenta, estariam excluídas, questões domésticas, como a 

violência doméstica contra a mulher e o assédio nos locais de trabalho. A autora defende que 

os limites entre as dimensões pública e privada não pode ser previamente definida e são 

passíveis de questionamento, uma vez que tal suposição "vai contra um dos principais 

objetivos da deliberação, ou seja, de contribuir para que os participantes esclareçam seus 

interesses, mesmo que tais interesses se mostrem conflitantes".208  

Quanto ao aspecto da separação entre sociedade civil e Estado, afirma que a esfera 

pública não necessita de uma separação clara entre essas duas instâncias, mas da 

interpenetração entre essas esferas, que considera fundamental para uma democracia 

participativa. Faz, entretanto uma distinção entre o que chamou públicos fracos, cuja função 

seria a da formação da opinião – que integram a sociedade civil – e públicos fortes, mais 

ligados às instituições do Estado, por meio dos quais emerge a formação de opinião, mas com 

a possibilidade da tomada de decisão.  

Os públicos fracos são aqueles que não conseguem escapar das desigualdades de 

poder, que fazem com que suas práticas de diálogo e debate fiquem limitadas exclusivamente 

à formação da opinião, sem abranger a tomada de decisão. Se, por um lado, esses atores não 

determinam o resultado de processos decisórios, por outro lado, caberia a eles apresentar 

abordagens alternativas, novas informações e pontos de vista problematizando questões 

menos evidenciadas que possam, eventualmente, ter impacto na sociedade. 

Também em diálogo com a categorização habermasiana da esfera pública 

burguesa, o britânico John Downing procurou mapear e conceituar o que ele classificou como 

"mídia radical", que seriam processos comunicativos ligados às culturas populares de 

oposição, vozes discordantes ou minoritárias capazes de formar opiniões, construir 

identidades, atitudes e pensamentos alternativos à esfera pública hegemônica.209  

A expressão "mídia", para Downing, é tomada como um conceito amplo, que 

inclui não apenas os meios de comunicação de massa, tais como jornal impresso, rádio, 

televisão, mas todas as formas de manifestações culturais, incluindo teatro, performances, 

                                            
208 FRASER, loc. cit. p. 72, tradução nossa. 
209 A expressão é utilizada na obra, esclarece o autor, de forma aproximada à concebida por Gramsci, segundo a 

qual a cultura é um autêntico campo de lutas entre diferentes forças. Neste sentido, os meios de comunicação 

reproduziriam os embates entre os setores hegemônicos e contra-hegemônicos – ou de resistência. 
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música, canções e dança populares, vestuário e acessórios utilizados de forma transgressora, 

quadrinhos, grafites, gravuras, cartazes, fotomontagens, murais, filmes e vídeos comunitários 

e, mais recentemente, os meios digitais.   

Tais manifestações alternativas partem, no entender do autor, de “audiências 

ativas”, no sentido de grupos unidos em torno de identidades culturais, étnicas ou mesmo 

religiosas que elaboram sentidos próprios e expressam-se a partir da apropriação dos 

conteúdos simbólicos disseminados pela grande mídia. "Com o termo mídia radical, refiro-

me à mídia – em geral de pequena escala e sob muitas formas diferentes – que expressa uma 

visão alternativa às políticas, prioridades e perspectivas hegemônicas."210 

Em ampliação ao esboço do que definiria e diferenciaria a mídia radical 

alternativa da mídia convencional e estabelecida, Downing identifica nesses movimentos 

características como a força disruptiva e o propósito de expressar verticalmente, a partir de 

setores subordinados, oposição direta à estrutura de poder e obter, horizontalmente, apoio, e 

solidariedade na construção de uma rede de relações contrárias às políticas públicas ou 

mesmo à própria sobrevivência da estrutura de poder.  No âmbito de sua organização interna, 

afirma, existe a tendência de se estruturar de forma mais democrática do que a mídia 

estabelecida.  

 A mídia radical, no entender de Downing, adquire um papel inovador na 

democracia, ao favorecer a expansão das informações, da reflexão e do diálogo, 

requalificando o discurso e ampliando os limites impostos pela mídia convencional. As vozes 

e aspirações dos grupos excluídos expressam-se por meio desses circuitos alternativos, muitas 

vezes associadas ao ativismo de movimentos sociais, expondo pontos de vista e opiniões não 

acolhidos pela mídia oficial e, com frequência, tomando a dianteira na discussão de questões 

que somente posteriormente receberão a atenção das esferas oficiais.  

Downing, no entanto, esclarece, em relação aos impactos desse efervescente 

ativismo: 

Embora essencial, o ativismo da mídia radical não é a única resposta necessária – 

também são vitais as campanhas de alfabetização pela mídia, a crescente 

democratização dos meios de comunicação, a popularização técnica e científica e o 

apoio dos profissionais da mídia que lutam para elevar o nível da prática da mídia 

tradicional.211  

 

 

 

 

                                            
210 DOWNING, John D. H. Mídia Radical: rebeldia nas comunicações e movimentos sociais. São Paulo: Senac, 

2002, p.21, grifos do autor.   
211 DOWNING, op. cit., p. 22. 
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3.3 Diagnósticos e problematizações da esfera pública no Brasil  

 

Em análise da esfera pública no Brasil, Perlatto parte de diálogo com a 

historiografia brasileira mais recente, buscando compreender a configuração dessa esfera no 

país desde o início do século 19. O marco adotado é a vinda da família real para o Brasil, a 

despeito da ideia de inexistência de um espaço público no país defendida tradicionalmente por 

uma parcela de historiadores, em grande parte atribuída a um padrão de desorganização cívica 

e desmobilização da sociedade civil, em decorrência de um predomínio de práticas 

autoritárias e clientelistas que teriam marcado a construção de nossa sociedade.  

Contrapondo-se a essa compreensão, o autor argumenta que a esfera pública, ao 

lado das instituições da modernidade como o estado e o mercado, configurou-se no país, 

muito antes do que identifica tal corrente de pensamento, ainda que a construção da esfera 

pública em terras brasileiras "tenha sido marcada pela seletividade, tanto no que tange aos 

personagens capazes de nela operar, quanto em relação aos temas a serem debatidos em seu 

âmbito"212. 

 

A construção de uma sociedade altamente excludente como a brasileira, marcada por 

altos índices de analfabetismo e pelo desprezo frente ao trabalho manual, tido como 

"coisa de escravo", desde a Independência, permitiu a edificação da noção de que 

apenas alguns seletos seriam aptos a operar na esfera pública, organizando o debate 

público e instituindo o campo semântico em que ele se deu, selecionando temas e 

constituindo interlocutores legítimos. Essa forma de modernização, marcada pelo 

afastamento, quando não a exclusão, da maioria da população dos espaços de 

discussão pública e de deliberação, conduziu à conformação de uma esfera pública 

seletiva, a partir da qual setores dominantes formularam ideias e percepções que 

decantaram com enorme força por toda a sociedade.213  

 

Em paralelo à construção dessa esfera pública seletiva, ocorreu, na visão do autor, 

a formação de esferas públicas subalternas – segundo conceito proposto por Fraser –, 

caracterizadas por serem espaços de sociabilidade nos quais os segmentos subalternos 

buscaram se organizar, a despeito de obstáculos hierarquizantes impostos pelas elites.  

Segundo Perlatto, as relações entre essas instâncias existiram, quer de forma 

dialógica, quer de maneira conflituosa, com a busca constante da primeira em construir um 

discurso hegemônico. Não obstante, os setores populares procuraram estabelecer arenas 

discursivas alternativas àquelas constituídas pelos segmentos das elites, bem como outras 

                                            
212 PERLATTO, F. Seletividade da esfera pública e esferas públicas subalternas: disputas e possibilidades na 

modernização brasileira. Revista de Sociologia e Política. Curitiba. v. 23, n. 53, p. 121-145, mar. 2015.  
213 PERLATTO, op. cit., p. 126, grifo do autor. 
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formas de associativismo, ainda que não se prendessem ao paradigma organizacional do 

mundo europeu ou norte-americano. 

As mudanças desencadeadas com chegada da família real ao Brasil, em 1808, a 

Abertura dos Portos às Nações Amigas, a criação de instituições culturais como a Biblioteca 

Real, a Imprensa Régia, o Jardim Botânico, a Academia de Belas Artes, além da criação de 

teatros e museus, deram origem a um ambiente favorável à realização de reuniões e encontros 

públicos suscitando uma série de transformações em todos os aspectos da vida e dos costumes 

no Brasil, argumenta o autor.  

Com a criação da Imprensa Régia, é lançado, ainda em 1808, o primeiro jornal 

publicado em território nacional, uma vez que até então era proibida qualquer forma de 

publicação na colônia, fossem jornais, livros ou panfletos. Acrescenta-se que, no mesmo ano, 

em Londres, o diplomata brasileiro de origem portuguesa exilado Hipólito José da Costa 

passava a editar regularmente o Correio Braziliense, que circulou de 1808 a 1823, e no qual 

eram defendidas as ideias liberais, entre elas, a emancipação colonial. Embora a liberdade de 

imprensa só tenha sido implementada em 1821, desde a Revolução Liberal do Porto, em 

1820, intensificou-se o debate político, segundo o autor, com a publicação de folhetos e 

jornais.  

Perlatto localiza momentos de intensificação da sociabilidade e do debate público 

no Brasil em diversas ocasiões, ao longo do período imperial, ainda que tais movimentos 

estivessem restritos a espaços escassos, como a imprensa, a tribuna do parlamento e aos 

círculos restritos das elites intelectuais e econômicas.    

 

Os momentos marcados por maior agitação, no decorrer do período imperial, como 

os que se seguiram à Independência e à Regência, foram aqueles nos quais a 

imprensa foi mais mobilizada, com a proliferação de espaços abertos ao debate 

público (Basile, 2000; Lustosa, 2000; Neves, 2003; Morel, 2005). Além disso, 

transformações nas próprias cidades, em especial na capital federal – com a 

disseminação de cafés, confeitarias e restaurantes – criarão ambiente favorável para 

o encontro das pessoas em locais públicos (Alencastro, 1997, p.85)214 

 

Os debates, no entanto, se davam entre as elites e envolviam no máximo a 

população urbana letrada215, e, nessa esfera pública, às populações subalternas não era 

permitido participar, sendo as questões sociais ou qualquer movimento que representasse uma 

ameaça à ordem estabelecida relegados a um plano de invisibilidade.  

                                            
214 PERLATTO, op. cit., p. 127. 
215 De acordo com o censo realizado em 1872 e divulgado quatro anos depois, na população livre, apenas 

23,43% dos homens e 13,43% das mulheres sabiam ler e escrever. Caso os escravos fossem incluídos, somente 

15,75% da população era considerada alfabetizada (Chalhoub, 2006).  PERLATTO, op. cit., p. 128. 
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Entretanto, relata o autor, a despeito da exclusão existente, a esfera pública 

seletiva se viu pressionada a democratizar-se em diversas ocasiões, sob a pressão de uma 

gama de segmentos e movimentos, como nos períodos da crise do regime imperial e 

escravista, durante o período republicano, com os movimentos de ampliação ao direito de 

voto e episódios como Canudos e a Revolta da Vacina, bem como nas greves do início do 

século 20, impulsionadas pela industrialização e pela urbanização no país.   

Já, no período Vargas, a despeito do padrão de autoritarismo, observa-se uma 

ampliação da esfera pública e dos direitos sociais, com a inclusão das classes médias e dos 

trabalhadores urbanos nesse âmbito: 

 

[...] esse modelo logrou sucesso em solidificar um cenário institucional favorável à 

agregação e à solidarização de interesses, bem como à afirmação da prevalência da 

comunidade sobre o indivíduo liberal e, em carta medida, do público sobre o privado 

(Werneck Vianna & Rezende de Carvalho, 2000) 216  

 

Entre o período pós-Estado Novo e o golpe de 1964, a ampliação das liberdades e 

do impulso associativo, bem como o fortalecimento da participação democrática, não 

lograram implementar amplamente procedimentos que pudessem promover a participação 

mais inclusiva dos segmentos marginalizados, crê o autor. Algo que foi decisivamente 

sufocado com o governo militar, a despeito de conquistas como  "a ampliação de alguns 

direitos, como o voto dos analfabetos, a organização dos trabalhadores do campo e o leque 

constitucional de bens politicamente regulados, como fundos de pensão, seguros de saúde 

etc."217  

Com a redemocratização, nos anos 1980, o movimento que levou à promulgação 

da Constituição de 1988, seguindo um ideário de promoção de justiça social, redução das 

desigualdades e a previsão de instrumentos de participação como plebiscitos, referendos e 

conselhos, coroou "uma conjuntura de intensa mobilização da sociedade civil, constituindo-se 

como elemento decisivo para as lutas que tiveram curso nas décadas seguintes, pela 

democratização da esfera pública brasileira".218  

As tendências hegemônicas de repressão e controle social sobre as classes 

subalternas, entretanto, não foram capazes de extinguir no país as posições e concepções que 

a ela se contrapunham, argumenta o autor. E tal resistência, nem sempre se deu por meio de 

falas públicas ou movimentos contestatórios, mas também por "discursos ocultos", 

                                            
216 PERLATTO, op. cit., p. 130. 
217 PERLATTO, op. cit., p. 131. 
218 PERLATTO, op. cit., p. 131. 
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resistências difusas e "performances"219, que testaram a todos os momentos os limites da 

ordem estabelecida – mais marcadamente, segundo o autor, desde a Independência –, 

formando espaços de exercício de cidadania no país.  

Tal abordagem subverte o "paradigma da ausência", de sustentação à ideia de que 

os setores populares no Brasil seriam pouco propensos à sociabilidade e à organização, pelo 

"paradigma da agência", que reconhece esforços, negociações e a construção de redes de 

sociabilidade e organização coletivas por parte de tais camadas: 

  

[...] os setores subalternos tiveram que, através da conquista, do convencimento e da 

contínua produção de interpretações, buscar espaços por meio dos quais fosse 

possível resistir ao projeto disciplinar construído na esfera pública seletiva que 

instituiu juridicamente a figura do "cidadão".220 

 

Conclui-se que, seja de forma implícita, difusa ou oculta, seja em forma de 

discursos públicos, disputando visões de mundo com aqueles formulados na esfera pública 

seletiva, as camadas subalternas buscaram organizar-se e resistir de diferentes maneiras aos 

discursos hegemônicos, não adotando necessariamente os padrões crítico-racionais, como o 

europeu e norte-americano, mas lançando mão também de expressões místicas, carnavalescas 

e lúdicas, mais ancorados na emoção, nos sentimentos, no humor, na ironia ou na paródia, na 

criatividade e na inventividade, como, segundo Perlatto, foi o caso brasileiro. Nesse sentido, é 

estabelecida uma crítica ao modelo de democracia liberal, que veria como secundária a 

importância de elementos e processos "expressivistas" e dos sentimentos para a construção da 

democracia, dando ênfase à força dos argumentos e da racionalidade abstrata.     

Partindo da reconfiguração do conceito de esfera pública política no pensamento 

de Habermas após a obra Mudança Estrutural da Esfera Pública221, Blotta, por sua vez, 

realiza um diagnóstico do presente da esfera pública política no Brasil, na busca de uma 

fundamentação teórica e prática de um direito da comunicação como ramo autônomo, capaz 

de garantir a operacionalidade de uma esfera pública efetivamente democrática e 

emancipatória, especialmente no contexto nacional.222  

                                            
219 Relacionadas a manifestações culturais, como festas e músicas populares e religiosas, conforme Gilroy 

(2001). 
220 PERLATTO, op. cit., p. 136. 
221 Tendo por base em as revisões posteriores realizadas por Habermas, com destaque para as obras Teoria do 

Agir Comunicativo (2012) e Direito e Democracia (2013).    
222 BLOTTA, V.S.L. O Direito da Comunicação: reconstrução dos princípios normativos da esfera pública 

política a partir do pensamento de Jürgen Habermas. 2012. Tese (Doutorado em Direito) - Faculdade de Direito, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012. 
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A teoria do direito da comunicação proposta vincula-se à ideia de contribuir como 

forma de institucionalizar a proteção e o estímulo a uma formação racional da opinião e da 

vontade políticas na esfera pública brasileira. Dessa forma,   

 

procura-se reconstruir, mas agora por um diagnóstico crítico e diferenciado da esfera 

pública política, as pretensões normativas que devem ser asseguradas como pré-

condições institucionais para um exercício mais amplo dos potenciais de integração 

social e de individuação através do direito e da política, sem os quais a própria 

racionalidade da legitimação do procedimento democrático se torna prejudicada.223  

 

Assim, o diagnóstico busca identificar as tensões entre afirmações e violações das 

pretensões de comunicação e reconhecimento presentes na comunicação pública brasileira.224  

Especificamente, no que tange aos obstáculos econômicos ao princípio da 

igualdade e do pluralismo no acesso à informação225, tal diagnóstico evidencia 

problematizações envolvendo a concentração econômica dos meios de comunicação de massa 

no Brasil. 

A legislação brasileira de radiodifusão, seguindo a tradição dos Estados Unidos 

sobre o tema, adota o critério de interesse público, ou public interest standard, no original, e o 

trusteeship model, que teria uma tradução próxima a “modelo fiduciário”. Os concessionários 

dos canais de rádio e televisão, de acordo com esses preceitos, seriam portanto meros usuários 

de um bem público – o espectro radioelétrico –, a ser distribuído  pela autoridade de forma 

racional, para maximização da utilidade de seu uso. Dessa forma, devem, por princípio, 

utilizar esse bem em benefício do interesse coletivo. A competência de outorga desses canais, 

desde a Constituição brasileira de 1937, compete à União.  

Na Constituição de 1988, Título VIII, capítulo V, intitulado Da Comunicação 

Social, o artigo 220, parágrafo 5º, estabelece que os meios de comunicação social não podem, 

direta ou indiretamente, ser objeto de monopólio ou oligopólio.226 O cenário atual, entretanto, 

mostra que quatro famílias seguem no comando das emissoras de maior audiência na TV 

aberta no país: Marinho/Globo (35,11%), Macedo/Record (13,68%), Abravanel/SBT 

(13,17%) e Saad/Bandeirantes (3,57%), que, juntas, representam hoje mais de 65% do total da 

                                            
223 Ibid., p. 11, grifos do autor. 
224 O autor utiliza a expressão comunicação pública para designar toda e qualquer comunicação que assuma 

relevância pública, no sentido do interesse coletivo, representando o entrecruzamento entre comunicação social e 

comunicação política. 
225 Os quais emergem da discussão em torno das expressões técnico-científicas e informativas da esfera pública 

no Brasil presentes nos discursos da economia, da ciência e da comunicação informativa da imprensa. 
226A outorga continua de competência da União, condicionada a exame do Congresso Nacional, que, caso não 

reprove a renovação ou outorga por pelo menos 2/5 de seus membros, elas se renovam automaticamente (§ 2º, 

artigo 223, CF). BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, 1988. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em 4 fev. 2018. 
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audiência.227 A TV Globo, sozinha, fechou o ano de 2016 com um faturamento de R$ 10,248 

bilhões em publicidade e serviços, cinco vezes mais que a segunda colocada, Record, com R$ 

1,862 bilhão.228  

Em relação à concentração regional da propriedade no rádio, são verificadas as 

mesmas disparidades, com a região Sudeste liderando (2.077 emissoras, entre AM e FM), 

seguida pela região Sul (1.797), pelo Nordeste (1.482), Norte (692) e Centro-Oeste (598). No 

caso do rádio, as emissoras também são organizadas em redes nacionais, que retransmitem 

parte do conteúdo das “emissoras-mães”. Das 12 grandes redes de rádio, três pertencem ao 

grupo Bandeirantes e duas ao grupo Globo.229  

A existência de uma mídia plural, com diversidade de informações e de narrativas 

em circulação, é condição indispensável para o funcionamento de um sistema político 

democrático. Um cenário de concentração de propriedade e de audiência nos meios de 

comunicação equivale, portanto, a uma menor diversidade de conteúdos e a uma maior 

possibilidade de restrições à livre manifestação do pensamento. Dessa forma, a concentração 

da mídia pode colocar em risco os próprios fundamentos da democracia representativa. 

O estudo Quem Controla a Mídia no Brasil? (Media Ownership Monitor)230, 

realizado em 2017 pelas organizações Intervozes e Repórteres Sem Fronteiras, analisou os 50 

veículos de maior audiência da comunicação brasileira, investigando os grupos e pessoas por 

trás desses meios. Entre os principais indicadores de riscos à pluralidade da mídia no país 

apontados pelo estudo, além de uma mídia com elevada concentração de propriedade e de 

audiência, sob crescente controle religioso, com influentes afiliações políticas e guiada por 

interesses econômicos de grandes grupos, estão a falta de transparência na propriedade e na 

distribuição da publicidade governamental, concentrada, sobretudo a partir do governo Michel 

Temer (2016-2018), nos meios simpáticos à agenda de reformas neoliberais do governo. Tudo 

isso possibilitado por um marco regulatório ultrapassado, o Código Brasileiro de 

Telecomunicações, de 1962. 

                                            
227Segundo a Pesquisa Mídia Dados 2018. Disponível em: 

http://midiadados.org.br/2018/Midia%20Dados%202018%20%28Interativo%29.pdf. Acesso em 4 fev. 2018. 

Em termos de número de emissoras geradoras e retransmissoras, a Globo, com 122, tem uma cobertura 

geográfica de 99,44% do país; o SBT, com 114 emissoras, cobre 96,72% e vem em segundo lugar; em terceiro, a 

Record, com 108 emissoras e cobertura de 89, 97%; e, em quarto, a Bandeirantes, com 101, e área de cobertura 

de 93,85% do país.  
228 UOL, 2017.  Apesar da crise, Globo tem lucro bilionário e fatura cinco vezes a Record. Disponível em: 

https://noticiasdatv.uol.com.br/noticia/mercado/apesar-da-crise-globo-tem-lucro-bilionario-e-fatura-cinco-vezes-

a-recordb--14649?cpid=txt. Acesso em 4 fev. 2018. 
229 INTERVOZES, 2018. Quem Controla a Mídia no Brasil? Disponível em:  http://brazil.mom-rsf.org/br/. 

Acesso em 4 fev. 2018. 
230 Loc. cit. 
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Tais constatações apontam para a necessidade de se repensar a regulação do setor 

de radiodifusão e de estabelecer um novo marco regulatório, tendo como princípios 

norteadores os próprios dispositivos constitucionais. Esses preconizam, além da garantia à 

pluralidade e diversidade tanto de concessão como de acesso aos meios de comunicação, 

impedindo os monopólios e oligopólios, a proibição à propriedade cruzada – quando uma 

família ou grupo controla veículos de comunicação em diferentes plataformas, como TV,  

rádio, jornal, provedor de conteúdo, entre outros (artigo 220 da CF) –, a promoção da cultura 

nacional, regional e estímulo à produção independente (artigo 221); a complementaridade dos 

sistemas privados, público e estatal (artigo 223); o impedimento ao controle direto ou indireto 

de emissoras de rádio ou televisão por parlamentares (artigo 54)231 ou por denominações 

religiosas, seguindo o princípio do estado laico (artigo 19).  

Ao analisar o contexto brasileiro no tempo presente, Blotta procura identificar  

conflitos entre liberdades de comunicação e o caráter público de suas formas de regulação no 

Brasil, ligadas às esferas da ética, da moral e da política, nas pretensões de justiça e correção 

presentes nos debates públicos nacionais nas áreas da comunicação social e da comunicação 

política. Entre os entrecruzamentos de tais pretensões emergem especificamente tensões entre 

liberdade de expressão, liberdade de imprensa, direito à comunicação e a regulação pública 

dos fluxos de informação e comunicação, segundo diagnóstico do autor.    

A liberdade de expressão e o direito à informação – ou seja, tanto o direito de 

informar, quanto o de ser informado – há muito estão assegurados no ordenamento jurídico 

internacional, em numerosos tratados, convenções e acordos e na quase totalidade das 

constituições e legislações nacionais das nações democráticas. O artigo 19 da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos já defendia tais princípios, em 1948, afirmando que: “Todo 

indivíduo tem direito à liberdade de opinião e de expressão; este direito inclui a liberdade de, 

sem interferência, ter opiniões e de receber e transmitir informações e ideias por quaisquer 

meios e independente de fronteiras”.232  

A própria Constituição Brasileira de 1988 dispõe amplamente sobre a liberdade de 

expressão e o direito à informação, colocando as liberdades de manifestação do pensamento, 

expressão e informação no capítulo que dispõe sobre os direitos e garantias fundamentais. Os 

constituintes pretenderam assegurar a efetividade na aplicação dessas garantias, tomadas 

                                            
231 O estudo revela que 32 deputados federais e oito senadores controlam meios de comunicação, mesmo que não 

sejam seus proprietários formais. 

 
232ONU. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Disponível em: 

https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=por. Acesso em 5 fev. 2018. 
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como cláusulas pétreas, após um longo período de ditadura militar, em que esses direitos 

foram drasticamente reduzidos. Preocupação mais que justificada, quando se tem em vista a 

longa tradição da imprensa brasileira de convivência com o controle e a censura em variadas 

formas233.   

A importância da liberdade de expressão dificilmente poderá ser superestimada, 

uma vez que, sempre que o livre fluxo de informações e ideias não for permitido, outros 

direitos humanos, assim como a própria democracia, podem ser colocados em risco. Como 

ressaltam Mendel e Salomon: “Os mecanismos participativos dependem do livre fluxo de 

informações e ideias, uma vez que o engajamento dos cidadãos somente ocorre quando a 

sociedade está informada e tem meios para se expressar”.234  

Na prática, entretanto, constata-se que essa participação dos cidadãos se encontra 

muitas vezes cerceada, uma vez que vivemos em uma sociedade de níveis variados de acesso 

ao poder. Nesse contexto, simples indivíduos, ao tentarem expressar seus pontos de vista e 

fazer uso de sua liberdade de expressão, carecem de recursos, sejam econômicos, políticos, 

técnicos ou culturais, diante de governos, das grandes corporações midiáticas e de outros 

poderosos grupos de interesse.  

                   A percepção e o enfrentamento dessa lacuna ganhou corpo na esfera internacional 

a partir dos anos 70, no âmbito da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e 

Cultura (Unesco), quando se passou a debater o conceito do direito à comunicação235.  

Esse abrange não somente a liberdade de expressão e o direito à informação, mas 

também o acesso de pessoas ou grupos aos meios e mecanismos de produção e difusão da 

informação236; ou seja, não se trata apenas de buscar, receber e transmitir informações, mas, 

sobretudo, do direito de todos os cidadãos ao acesso a meios pelos quais suas ideias possam 

ser expressadas, ouvidas e consideradas. Nessa perspectiva, o direito à comunicação 

                                            
233 SODRÉ, N. W. História da Imprensa no Brasil. 3. ed. Rio de Janeiro: Martins Fontes, 1983. 
234 MENDEL, T; SALOMON, E. O ambiente regulatório para a radiodifusão: uma pesquisa de melhores 

práticas para os atores-chave brasileiros. 2011, p.11. Disponível em: 

http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001916/191622por.pdf. Acesso em 5 fev. 2018. 

 
235 Este integra o rol dos direitos de 3ª geração ou dimensão, como direito difuso, ao lado de direitos de 

solidariedade e de fraternidade como o direito ao desenvolvimento, o direito a um meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, o direito à paz, o direito de autodeterminação dos povos, o direito à defesa de 

ameaça de purificação racial e genocídio, o direito à proteção contra as manifestações de discriminação racial, o 

direito à proteção em tempos de guerra ou conflitos armados. Também nessa dimensão estão direitos coletivos, 

como o direito do consumidor e os que preveem a proteção a grupos sociais vulneráveis, como a criança, o idoso 

e o deficiente físico.  
236 GOMES, R. A. L. A comunicação como direito humano: um conceito em construção. 2007. Dissertação 

(Mestrado em Comunicação) - Centro de Artes e Comunicação, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 

2007.   

http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001916/191622por.pdf
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implicaria a garantia do acesso dos cidadãos aos meios de produção midiática, para que 

possam de fato ser incluídos no espaço público, e de ser representados por esses meios.    

No bojo do movimento conhecido como Nova Ordem Internacional de 

Informação e Comunicação (Nomic), foi lançado, em 1980, relatório intitulado Um Mundo, 

Muitas Vozes, também conhecido como Relatório MacBride, em alusão ao então presidente 

da Comissão Internacional para o Estudo dos Problemas da Comunicação da Unesco, Sean 

MacBride. O documento traçava um panorama da comunicação mundial e indicava 

preocupações com relação aos impactos das tecnologias da informação no contexto 

socioeconômico e cultural, bem como alertava para as tendências de concentração da 

propriedade dos meios de comunicação nas mãos de poucos237.  

Uma das principais conclusões resultantes dessas discussões é que o processo de 

concentração midiática, vinculado à nova ordem econômica mundial e ao fenômeno da 

globalização, poderia representar um obstáculo à democratização da comunicação, cabendo 

ao Estado um papel ativo, no sentido de formular e implementar políticas públicas para 

reduzir as restrições e possibilitar o acesso de grupos excluídos aos meios de comunicação238. 

Tratava-se, pois, de colocar o foco no interesse público, em detrimento do interesse de poucos 

grupos.  

As propostas da Nomic, bem como do Informe MacBride, previam políticas 

públicas de comunicação internacionais, nacionais e regionais – vinculadas a um modelo de 

desenvolvimento participativo – que atendessem aos interesses dos países então identificados 

como do Terceiro Mundo. Preconizavam a mudança nos fluxos internacionais de informação 

e de bens culturais com a inversão dos pólos emissores – romper o domínio dos Estados 

Unidos –, por meio de fontes alternativas de informação geradas na América Latina, Ásia e 

África. O relatório provocou controvérsias e oposições, levando até mesmo à retirada dos 

Estados Unidos da Unesco. 

Nas últimas décadas, as discussões sobre a democratização da comunicação 

deslocaram-se do âmbito da política internacional e, portanto, das agendas dos governos, para 

a sociedade civil, com organizações não-governamentais e grupos de ativistas procurando 

promover o reconhecimento e a prática do direito à comunicação, e lutando para que os 

                                            
237Observatório do Direito à Comunicação. Disponível em: 

http://www.direitoacomunicacao.org.br/content.php?option=com_content&task=view&id=3970%20%20. 

Acesso em 5 fev. 2018. 
238 BRAZ, R. G. V. Direitos Humanos Fundamentais e Direito à Comunicação: entre a redistribuição e o 

reconhecimento. Revista Contemporânea. Ed. 17, Vol. 9, n. 1, 2011. pp. 60-77. Disponível em: http://www.e-

publicacoes.uerj.br/index.php/contemporanea/article/view/1252. Acesso em 6 fev. 2018. 

http://www.direitoacomunicacao.org.br/content.php?option=com_content&task=view&id=3970%20%20
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direitos humanos sejam implementados e os aspectos sociais, econômicos e culturais das 

sociedades, fortalecidos.239  

Dessa forma, acirrou-se a discussão sobre a implementação de um direito à 

comunicação como parte essencial da temática dos direitos humanos. Trata-se, como visto, 

além de garantir a efetiva liberdade de expressão e o direito à informação, de assegurar o 

acesso pleno aos meios e plataformas de comunicação e as condições para sua produção, além 

de defender a diversidade de representação e pluralidade de vozes na esfera midiática. A 

relevância do reconhecimento do direito à comunicação evidencia-se, até mesmo, como uma 

garantia de que os demais direitos humanos poderão efetivamente ser reconhecidos, 

protegidos, reivindicados e concretizados.240 

No Brasil, a controvérsia sobre o tema se trava entre dois pólos principais. De um 

lado, estão os defensores do controle social da mídia, ou seja, de maior intervenção 

governamental no mercado de comunicação. Nesse grupo, figuram entidades representativas 

de profissionais da imprensa, ativistas de comunicação, representantes da comunidade 

acadêmica, organizações não-governamentais, entre outros. Do outro, figuram os tradicionais 

defensores da não-intervenção no mercado de comunicação, ou da sua autorregulação241, em 

especial entidades que representam o setor da mídia, como a Associação Brasileira de 

Emissoras de Radiodifusão (Abert), Associação Nacional de Jornais (ANJ), a Associação 

Brasileira de Televisão por Assinatura (ABTA) e a Associação Brasileira de Radiodifusão, 

Tecnologia e Telecomunicações (Abratel).  

Observa-se que, na Constituição Federal de 1988, a livre iniciativa – consolidada 

nos princípios relacionados à liberdade de expressão e de pensamento – está garantida, mas já 

se previam instrumentos de regulação do mercado de radiodifusão, como ocorre nas 

democracias consolidadas. O que se verifica em diversos países, como Estados Unidos, 

Canadá, Inglaterra, Alemanha e França242, entre outros, é que as leis de imprensa e de mídia 

são concebidas para promover as atividades dos meios de comunicação no sentido da busca 

                                            
239O’SIOCHRU, S. Direitos da Comunicação. In Desafios de palavras: enfoques multiculturais sobre as 

sociedades da informação, 2005. Disponível em:  http://vecam.org/article672.html/. Acesso em 6 fev. 2018. 
240BITELLI, M. A. S. O. Direito da Comunicação e da Comunicação Social. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2004; BLOTTA, op. cit., 2012. 
241 Moreira Neto (2003) esclarece as diferenças entre os conceitos de regulamentação e regulação. A primeira, 

segundo o autor, tem função política, “no exercício de uma prerrogativa do poder político de impor regras 

secundárias, em complemento às normas legais”. Já a regulação tem função administrativa: “não decorre, assim, 

do exercício de uma prerrogativa do poder político, mas, [...] de uma abertura, pela lei, de um espaço decisório 

reservado a uma ponderação politicamente neutra de interesses concorrentes em conflitos setoriais, potenciais ou 

efetivos”. MOREIRA NETO, D. F. Direito regulatório. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 132-133. 
242 Marcos regulatórios foram aprovados também em países da América Latina como Argentina (2009), Equador 

(2013), Uruguai (2013) e Venezuela (2010).  
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de um equilíbrio, estabelecendo limites entre o direito à livre expressão e à informação e os 

interesses coletivos de pessoas, empresas e grupos sociais. Conforme destaca Bucci243, “a 

regulação democrática da mídia existe não só para defender o direito à informação e à 

liberdade de expressão, assim como para disciplinar, padronizar e estabilizar o mercado dos 

meios de comunicação”. 

O ponto alto desse embate no Brasil ocorreu com o boicote dos principais 

empresários de mídia à I Conferência Nacional de Comunicação (Confecom), realizada em 

dezembro de 2009 e convocada pelo governo Lula, como promessa de campanha à eleição 

presidencial. A conferência promoveu consultas e debates com representantes da sociedade 

sobre os rumos que deve tomar a comunicação no país e discutiu um novo marco regulatório 

para a área de comunicação244. Sob a alegação de controle autoritário da organização e da 

pauta da conferência por parte do governo e da sociedade civil, as entidades representativas 

dos maiores grupos de mídia recusaram-se a tomar parte da conferência, acusando a iniciativa 

de tentativa de cerceamento da liberdade de expressão.  

O documento final da conferência sintetizou em 20 pontos as mais de 600 

propostas para a área produzidas durante o processo. Entre eles, destacam-se: a criação de 

percentuais justos para a programação regional nos canais abertos de TV e rádio; a garantia da 

diversidade cultural e da pluralidade de opiniões; divisão igual entre sistemas de radiodifusão 

públicos, privados e estatais; o estabelecimento de critérios objetivos para o impedimento de 

monopólio na mídia; proibição da destinação de concessões públicas a políticos e seus 

familiares, como também a igrejas e demais instituições religiosas.  

As propostas foram consolidadas na forma do Projeto de Lei de Iniciativa Popular 

da Comunicação Social Eletrônica, também conhecido como Lei da Mídia Democrática, que 

propõe um novo marco regulatório para a radiodifusão no Brasil245. Desde 2013, quando foi 

lançado o projeto de lei, as entidades e movimentos pela democratização da mídia promovem 

                                            
243 BUCCI, E. Liberdade de imprensa e regulação da mídia. Observatório da Imprensa, ed. 646, 16 de 

junho de 2011. Disponível em: 

http://www.observatoriodaimprensa.com.br/news/view/liberdade_de_imprensa_e_regulacao_da_midia. Acesso 

em 7 fev. 2018. 
244 Realizada nas 27 unidades da federação, envolveu diretamente cerca de 30 mil pessoas dos mais diversos 

segmentos: sindicatos, movimentos de mulheres, negros, jovens, crianças e adolescentes, pessoas com 

deficiência, pesquisadores, movimento LGBT, movimento estudantil e empresários. Debateu temas como o 

sistema público de comunicação, as concessões de rádio e TV, a universalização da banda larga, o controle 

social da mídia, questões éticas no tratamento a minorias e a descriminalização da radiodifusão comunitária, 

entre outros temas. 
245 Incorporando também algumas propostas de projetos de lei que visam regulamentar os princípios 

constitucionais para a comunicação social e que tramitam do Congresso sem sucesso. Moraes (2003) lista pelo 

menos 16. MORAES, G. O conflito entre liberdade de expressão e direito à informação na Constituição 

Brasileira – empecilho à formulação de políticas de comunicação. Intexto, Porto Alegre: UFRGS, v. 2, n. 9, p. 

1-9, jul./dez. 2003.  

http://www.observatoriodaimprensa.com.br/news/view/liberdade_de_imprensa_e_regulacao_da_midia
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campanhas pela adesão necessária para que esse projeto possa ser apresentado ao 

Congresso.246 

No mesmo ano de realização da Confecom, o Estado brasileiro reconheceu 

oficialmente o direito à comunicação, por meio do Decreto nº 7.037, de 21 de dezembro 

daquele ano, o qual instituiu o II Plano Nacional de Direitos Humanos (PNDH-3). No capítulo 

V do plano, intitulado Educação e Cultura de Direitos Humanos, a diretriz 22 prevê: 

 

Garantia do direito à comunicação democrática e ao acesso à informação para a 

consolidação de uma cultura em Direitos Humanos. 

 

Objetivo Estratégico I: 

Promover o respeito aos Direitos Humanos nos meios de comunicação e o 

cumprimento de seu papel na promoção da cultura em Direitos Humanos. 

Ações Programáticas: 

a) Propor a criação de marco legal, nos termos do art. 221 da Constituição, 

estabelecendo o respeito aos Direitos Humanos nos serviços de radiodifusão (rádio e 

televisão) concedidos, permitidos ou autorizados.  

 

Objetivo Estratégico II: 

Garantia do direito à comunicação democrática e ao acesso à informação. 

Ações Programáticas: 

a) Promover parcerias com entidades associativas de mídia, profissionais de 

comunicação, entidades sindicais e populares para a produção e divulgação de 

materiais sobre Direitos Humanos. 

 

Em seu diagnóstico, Blotta ressalta, igualmente, a continuidade, no início deste 

século, de uma determinação econômica sobre os espaços públicos das democracias de massa, 

otimizada a partir das novas tecnologias de informação e comunicação e da financeirização da 

economia mundial.  

 

Se a esfera pública tem como uma de suas plataformas mais importantes os meios de 

comunicação de massa (Habermas, 2009: 154), a questão aqui se volta sobre a 

concentração econômica desses meios e em que medida ocorre a transposição de 

suas conhecidas assimetrias de propriedade e de acesso às formas de comunicação 

no espaço cibernético.247 

 

Segundo o autor, apesar das inovações e novos espaços de comunicação interativa 

proporcionados pela internet, o processo de informatização da economia mundial, incluindo a 

                                            
246 Como lei de iniciativa popular, o projeto tem que ser apoiado por, no mínimo, um por cento do eleitorado 

nacional, distribuído pelo menos por cinco estados, com não menos de três décimos por cento dos eleitores de 

cada um deles (artigo 61, CF). 
247 BLOTTA, V.S.L. Obstáculos econômicos aos princípios do pluralismo e da igualdade no acesso à 

informação. 5º Relatório Nacional sobre os Direitos Humanos no Brasil. Núcleo de Estudos da Violência da 

Universidade de São Paulo, pp. 188-197. Disponível em: http://www.usp.br/imprensa/wp-

content/uploads/5%C2%BA-Relat%C3%B3rio-Nacional-sobre-os-Direitos-Humanos-no-Brasil-2001-2010.pdf. 

Acesso em 7 fev. 2018.  
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brasileira, não estaria levando a uma desconcentração estrutural da propriedade e a um maior 

acesso aos meios de produção de informação e comunicação, como chegou-se a cogitar nos 

primórdios da revolução tecnológica da virada do milênio248. Ao contrário, a convergência 

midiática estaria em realidade favorecendo ainda mais a concentração econômica no setor de 

comunicação e informação. 

   

Essa informatização teria estimulado, ao contrário, uma aceleração e o barateamento 

da produção e da circulação de bens e serviços, otimizando o processo de 

concentração econômica que, somado a políticas de desregulamentação do mercado 

financeiro e flexibilização do mercado de trabalho, dão condições à formação dos 

grandes conglomerados globais de imprensa, telefonia, internet, televisão e rádio 

(Bolaño & Brittos, 2007: 85-94). Esses grupos se tornam cada vez mais 

incorporados por grandes redes, e assim interligados econômica e 

tecnologicamente.249 

 

Nessa perspectiva, a rede mundial é vista por diversos estudiosos como uma nova 

forma de expansão da lógica de acumulação do capital, reproduzida nas redes de informação e 

comunicação do ciberespaço, por meio de serviços que podem alcançar um número massivo 

de usuários que, enquanto se entretém na rede, cedem informações pessoais que compõem os 

bancos de dados que serão usados na produção da mercadoria audiência pelas empresas de 

internet250.  

Dessa forma, sua expansão tem sido comparada com o impacto da televisão nas 

comunicações, especialmente em termos de aumento da lucratividade das cada vez mais 

concentradas empresas de telecomunicação, aliadas às empresas de produção de conteúdo 

audiovisual e de entretenimento. 

 

3.4 Comunicação nos movimentos sociais e a luta por direitos 

 

Na interpretação de Peruzzo, os movimentos sociais populares resultam de 

articulações da sociedade civil, mais especificamente, de segmentos da população "que se 

reconhecem como portadores de direitos e se organizam para reivindicá-los, quando estes não 

                                            
248 Cf.: LÉVY, P. Cibercultura. São Paulo: Ed. 34, 1999 e Ciberdemocracia. São Paulo. São Paulo: Instituto 

Piaget, 2003. 
249 BLOTTA, loc. cit., p. 191. 
250 BOLAÑO, C.R.S.; VIEIRA, E.S. Economia política da internet e os sites de redes sociais. Revista Eptic 

Online.  v.16 n. 2, p. 75-88,  mai./ago. 2014. Disponível em: 

https://seer.ufs.br/index.php/eptic/article/viewFile/2168/1947. Acesso em 7 fev. 2018. 
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são efetivados na prática"251, sendo artífices de primeira ordem no processo de transformação 

social. 

Tomando por base a realidade brasileira, a autora os identifica, a partir de fatores 

que motivam ou orientam sua razão de ser, como: movimentos vinculados a categorias 

profissionais, que lutam por melhores condições de trabalho e remuneração; os que defendem 

os direitos a partir de determinadas características de natureza humana, como gênero, idade e 

raça, contra a discriminação e por maior inclusão social; movimentos político-ideológicos – 

apesar de a ideologia perpassar qualquer movimento –, que lutam por maior participação 

política; e aqueles voltados a resolver problemas de desigualdades que afetam grandes 

contingentes populacionais, como movimentos por saúde, transporte, moradia, meio 

ambiente, entre outros. 

Segundo a autora, a comunicação sempre fez parte dos processos de mobilização 

dos movimentos sociais populares, como formas de expressão autônomas da sociedade civil, 

pela necessidade de falarem a seus públicos específicos – e, em grande medida, devido ao 

cerceamento a sua liberdade de expressão por parte da mídia hegemônica –, mesmo sob 

repressão sistemática, como ocorreu no período do regime militar no Brasil.  

 

Do panfleto ao jornalzinho e dele ao blog, e ao website na internet, do megafone ao 

alto-falante e dele à rádio comunitária, do slide aos vídeos e dele à TV Livre e ao 

Canal Comunitário da televisão a cabo, são evidências do exercício concreto [...] das 

lutas pela conquista ou ampliação dos direitos de cidadania, incluindo o de se 

comunicar.252 

 

A perspectiva é de uma comunicação horizontal, ou seja, comunitária, 

participativa e associativa, realizada por meio do envolvimento ativo de indivíduos enquanto 

emissores e receptores de mensagens nas organizações de base popular. Em outras palavras, 

no entendimento da autora, "não se trata apenas de meio de comunicação, mas de processos 

de organização e mobilização comunitários que incluem meios".253  

Significa, portanto, uma comunicação realizada por setores das classes subalternas 

de acordo com suas necessidades de mobilização social, de falar com seus públicos e externar 

sua visão de mundo, com vistas a conquistar a condição de protagonistas no espaço público. 

Trata-se, no entender da autora, de democratizar o poder e o direito de comunicar, que, ao 

mesmo tempo, serve como mediação para a conquista de outros direitos.  

                                            
251 PERUZZO, C.M.K. Comunicação nos movimentos sociais: o exercício de uma nova perspectiva de direitos 

humanos. Contemporânea Comunicação e Cultura, v. 11, n. 1, jan./abr., p. 138-158, p. 163, 2013.  
252 PERUZZO, loc. cit., p. 166. 
253 Ibid. 
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Enfocando as virtudes desse processo, a autora destaca, ainda, que 

 

o meio comunitário contribui para melhorar as condições de vida e de conhecimento 

das pessoas por meio da conscientização e promoção dos direitos humanos, favorece 

o exercício da cidadania ao abrir espaço para difundir a voz do cidadão e possibilitar 

que este participe ativamente das demais fases do processo comunicativo, como dos 

próprios planos de produção e difusão de conteúdos e da gestão do meio.254  

 

A autora ressalta que a prática da comunicação popular e comunitária traçou 

caminhos paralelos à grande mídia, uma vez que seu caráter singular sempre esteve 

justamente na criação de meios de expressão próprios e independentes. Seu ponto forte tem 

sido, tradicionalmente, a comunicação dirigida e efetivada por meio das relações presenciais, 

pela utilização de jornais, panfletos, cartazes, megafones, alto-falantes e, posteriormente, o 

videocassete. 

Suas dimensões e alcance avançaram com conquistas como a regulamentação para 

as rádios comunitárias (1998) e os canais de uso gratuito na televisão a cabo (1995)255. Para 

além das lutas pela democratização da mídia – com as preocupações centrais quanto ao 

sistema de concessão de canais de rádio e de televisão e à concentração da propriedade da 

mídia nas mãos de grandes grupos econômicos –, o segmento comunitário tomou a direção no 

encaminhamento de suas reivindicações por meio de entidades como a Associação Brasileira 

de Radiodifusão Comunitária (Abraço), a Associação Brasileira de Canais Comunitários 

(ABCcom) e de aliados como o Ministério Público, visando à formulação de políticas que 

assegurassem seus interesses. Entre eles, a modificação de leis, a garantia do direito de voltar 

a operar rádios comunitárias fechadas pela Polícia Federal e pela Agência Nacional de 

Telecomunicações (Anatel), a devolução de equipamentos apreendidos, ao relaxamento de 

prisões e processos criminais de radialistas comunitários.  

Outras das reivindicações dizem respeito à redução do tempo para autorização de 

operação das rádios comunitárias por parte do Ministério das Comunicações, além da 

constituição de um fundo público de recursos que possa viabilizar o funcionamento de 

emissoras de rádio e dos canais comunitários de televisão. 

A autora enfatiza que o segmento se posiciona na sociedade brasileira cumprindo 

importante papel na democratização da comunicação e na reivindicação por direitos:  

                                            
254 PERUZZO, loc. cit., p. 175. 
255A chamada Lei da TV a Cabo (8.977/95) incluiu a obrigatoriedade de as operadoras disponibilizarem sete 

canais de uso gratuito, sendo um deles o Comunitário. Funcionando em âmbito municipal, esses canais são, em 

geral, geridos por associações de usuários (a maioria) de forma autogestionária, que partilham a grade de 

programação entre as entidades associadas. 
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A comunicação comunitária opera, apesar dos rigorosos limites legais, encontra suas 

próprias saídas para custear as despesas, cumprindo a função básica de informar, 

educar, mobilizar e, no caso do rádio, divertir e pluralizar as vozes da população. 

Quer manter a autonomia e reivindica, em última instância, o direito de exercitar a 

liberdade de expressão.256 

 

Tal posicionamento ganhou nova dimensão a partir da incorporação de novos 

formatos em relação ao padrão preponderante até os anos 1990/2000, formatos esses 

favorecidos pelo desenvolvimento tecnológico. É o caso de blogs, jornais on-line, websites 

informativos e redes sociais, que passaram a ser usados para as mais diferentes manifestações 

públicas, instituindo formas alternativas e participativas de comunicação, como é o caso do 

midiativismo, movimento de mídia independente que utiliza a internet em contraposição à 

narrativa dos veículos ligados aos conglomerados de mídia.257  

Embora não destituída de distorções258, a prática da comunicação popular e 

comunitária, na visão da autora, pode contribuir para ampliar os direitos de cidadania e a 

efetivação dos demais direitos, ao colaborar para a geração de conhecimento e para a 

mudança das condições concretas de existência. 

De acordo com Peruzzo,  

 

essa modalidade de comunicação ajuda a desenvolver a consciência crítica, o 

intelecto, a auto-estima e a melhorar as condições de existência. Suas práticas 

fincam os alicerces para uma política de comunicação comunitária que não 

dependeu de estatutos jurídicos para se concretizar. Trata-se de uma comunicação 

que se manifesta de diferentes maneiras e se insere nas dinâmicas sociais com vistas 

a melhorar as condições de existência e de consciência da população. É um 

fenômeno comunicacional que pressupõe o envolvimento das pessoas de uma 

comunidade ou dos movimentos sociais, não apenas como receptoras de mensagens, 

mas como protagonistas dos conteúdos e da gestão dos meios de comunicação.259 

 

Constatações como essas levaram a autora a defender uma Política Nacional e 

Regional de Comunicação, de forma a contribuir para o fomento das manifestações livres, 

comunitárias e autônomas da sociedade civil, reconhecendo o acesso aos meios de 

comunicação na condição de emissor como direito do cidadão, estando no mesmo nível dos 

demais direitos de cidadania. 

                                            
256PERUZZO, C.M.K. Movimentos sociais, cidadania e o direito à comunicação comunitária nas políticas 

públicas. Revista Fronteiras – Estudos Midiáticos, v. 11(1), p. 33-43, jan./abr., 2009. 
257Cf.: BRAIGHI, A. A. Análise do Discurso Midiativista: Uma abordagem às transmissões simultâneas do 

Mídia Ninja. 2016. Tese (Doutorado em Letras) – Faculdade de Letras, UFMG, Belo Horizonte, 2016. 
258Como falta de recursos financeiros, práticas autoritárias de lideranças, uso político eleitoral, falta de 

preparação adequada para o manuseio da comunicação, entre outras. 
259PERUZZO, CM.K, 2008b. O lugar da comunicação comunitária nas políticas de comunicação no Brasil. 

In: Encontro da Compós, XVII, São Paulo, 2008. Anais. São Paulo, UNIP, p. 1-15. 
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Entre os mecanismos vistos como facilitadores para tal intento, segundo a autora 

estão: a formação de fundos públicos que garantam a sustentabilidade dos meios de 

comunicação popular-comunitários e sem fins lucrativos de modo a não serem forçados a se 

submeter à lógica de mercado capitalista; criar em cada município pelo menos um Centro 

Coletivo de Produção Audiovisual destinado à formação de lideranças e ao apoio na 

elaboração de sites, vídeos e programas para exibição nos canais comunitários de televisão e 

emissoras de rádio de baixa potência, e de outros canais de comunicação segundo a realidade 

de cada lugar; formar Conselhos Municipais de Comunicação (constituídos como órgãos 

públicos e compostos por representantes dos diferentes macro segmentos da sociedade civil e 

política) e Comitês Locais de Comunicação (constituídos como organismos civis autônomos, 

pluralistas e representativos das organizações e movimentos socais sem fins lucrativos), com a 

finalidade de incentivar e fiscalizar (no caso de serem beneficiadas pelo fundo público) as 

políticas e práticas operacionais e orçamentárias das unidades comunicacionais; incentivar o 

trabalho cooperativo entre as entidades locais de comunicação e as demais organizações 

sociais engajadas na promoção da cidadania, bem como universidades, institutos, Ministério 

Público, Organizações não-governamentais e afins.260 

 

3.5  Discurso,  poder e disputas simbólicas na esfera pública, segundo os Estudos 

Críticos do Discurso  

 

Com o objetivo de contribuir para o empoderamento de grupos minoritários no 

domínio da comunicação, os Estudos Críticos do Discurso (ECD), em denominação atribuída 

pelo linguista holandês Teun van Djik261, têm como objeto de pesquisa a produção e a 

reprodução do poder por meio do discurso. O conceito mais amplamente utilizado em relação 

a essa linha transdisciplinar de estudos é a da Análise Crítica do Discurso, como a abordagem 

ficou mais conhecida.262  

Poder é conceituado por Van Djik como o conjunto de assimetrias entre 

participantes envolvidos em acontecimentos discursivos, a partir da eventual capacidade de 

alguns participantes em controlar a produção dos textos, a sua distribuição e o seu consumo 

em contextos socioculturais particulares.  

                                            
260Ibid. 
261VAN DJIK, T. A. Discurso e poder. São Paulo: Contexto, 2012.  A abordagem se insere no contexto das 

ciências críticas desenvolvidas na tradição da Escola de Frankfurt.  
262Trataremos mais adiante da Análise Crítica do Discurso, ao apresentarmos as escolhas metodológicas feitas 

neste estudo. 
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Procurando relacionar propriedades típicas do micronível das práticas discursivas, 

como escrita, fala e interação comunicacional a aspectos do macronível das práticas sociais de 

grupos, organizações ou outras formas de coletividade, tais estudos concentram-se nas 

complexas relações entre a estrutura social e a estrutura discursiva, mais especificamente 

naquilo em que essas possam resultar na "reprodução discursiva do abuso do poder e 

desigualdade social"263.  

Nessa perspectiva, os estudiosos não são neutros, mas se comprometem com um 

engajamento em favor do empoderamento e da emancipação de grupos dominados, que, em 

relação à maior parte dos tipos de discurso formais, públicos ou impressos, figurariam apenas 

como meros receptores.  

Nas palavras de Van Djik, os estudos de discurso, mais especificamente, podem 

ser definidos como "críticos" se satisfizerem um ou vários dos seguintes critérios: 

 

 Relações de dominação são estudadas principalmente da perspectiva do grupo 

dominado e do seu interesse. 

 As experiências dos (membros de) grupos dominados são também usadas como 

evidências para avaliar o discurso dominante. 

 Pode ser mostrado que as ações discursivas do grupo dominante são ilegítimas. 

 Podem ser formuladas alternativas viáveis dos discursos dominantes que são 

compatíveis com os interesses dos grupos dominados.264 

 

A motivação dessa abordagem é, portanto, a de contribuir para mudanças sociais 

específicas em favor de minorias, possibilitando aos indivíduos tornarem-se cada vez mais 

conscientes das influências da estrutura social sobre a linguagem e vice-versa. Ainda, para o 

autor, os ECD podem também influenciar ou cooperar com agentes de mudança ou 

dissidentes dos grupos dominantes, contribuindo para a transformação de práticas discursivas 

que possam perpetuar a reprodução do poder social. 

Discurso e poder estão relacionados, argumenta o autor, uma vez que o segundo 

se exerce pelo primeiro, que, por sua vez, reproduz o segundo, pelo controle das ações e 

mentes, como no caso da influência de grupos pela persuasão, manipulação e doutrinação. 

Perpetua-se, dessa forma, a reprodução discursiva da dominação e da desigualdade social.  

 

O controle se aplica não só ao discurso como prática social, mas também às  mentes 

daqueles que estão sendo controlados, isto é, aos seus conhecimentos, opiniões, 

atitudes, ideologias, como também às outras representações pessoais ou sociais. [...] 

E uma vez que as ações de pessoas são controladas por suas mentes (conhecimento, 

atitudes, ideologias, normas, valores), o controle da mente também significa controle 

                                            
263 Ibid., p. 9. 
264 VAN DJIK, op. cit., p. 15. 
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indireto da ação. Essa ação controlada pode de novo ser discursiva, de modo que o 

discurso poderoso possa, indiretamente, influenciar outros discursos que sejam 

compatíveis com o interesse daqueles que detêm o poder. Com esse resumo, 

explicamos o processo fundamental da reprodução de poder através do discurso.265   

 

Tal reprodução se dá, entre outras formas, segundo o autor, pelo acesso 

privilegiado aos contextos em que ocorrem os discursos. Por exemplo, quando elites,  

organizações ou o Estado decidem quem – assim como quando, onde, de que forma e com 

que propósito – pode participar dos diversos eventos comunicativos públicos. Grupos que, no 

geral, detém outras formas de poder, como a econômica e política, exercem também o poder 

simbólico266, pela prerrogativa do exercício das diversas formas de discurso público, como o 

da mídia, da educação, do direito, das artes, da religião, entre outros.     

Uma condição importante para o exercício do controle social pelo discurso é o 

controle de sua própria produção. Sendo assim, perguntas centrais, segundo Van Djik, são: 

quem pode falar ou escrever o quê, para quem, em quais situações? Quem tem acesso aos 

vários gêneros e formas do discurso ou aos meios de sua reprodução?  

Quanto menos poder tiver alguém, menor será seu acesso às várias formas de 

escrita e fala, figurando apenas como receptora do discurso de outrem. Afinal, afirma 

ironicamente, “os sem-poder não têm nada para dizer”267. 

Como exemplo, tem-se uma das formas mais influentes de discurso público, o da 

mídia de massa: 

 

Quem tem acesso à (produção da) notícia [...] e quem controla tal acesso? Quem é 

capaz de organizar entrevistas coletivas que serão assistidas por muitos jornalistas? 

Os releases268 de quem estão sendo lidos e usados? Quem está sendo entrevistado e 

citado? As ações de quem são definidas como notícias? Os artigos de opinião de 

quem ou cartas ao editor estão sendo publicados? Quem pode participar de um 

programa de televisão? E, de forma mais geral, a definição de quem acerca da 

situação social ou política é aceita e levada a sério?269 

  

O exercício e a manutenção do poder social também se dão por meio da ideologia: 

“A estrutura ideológica, formada por cognições fundamentais, socialmente compartilhadas e 

                                            
265 VAN DJIK, op. cit., p. 18. 
266Conceituação construída a partir de BOURDIEU, P. O poder simbólico. Rio de Janeiro: Editora Bertrand 

Brasil, 2007.  

Para Bourdieu, o exercício do poder simbólico é exercido com base no capital simbólico existente em 

determinado campo de interação, sendo esse um atributo obtido por meio do domínio de certo repertório de 

conhecimentos legitimado nesse campo específico.  

 
267 VAN DJIK, op. cit., p. 44. 
268 Press-releases são textos de divulgação utilizados pelas organizações privadas, estatais e públicas para 

comunicar fatos noticiáveis à imprensa. 
269 VAN DJIK, op. cit., p. 20, grifo do autor.   
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relacionadas aos interesses de um grupo e seus membros, é adquirida, confirmada ou alterada, 

principalmente por meio da comunicação e do discurso”.270  

Para Chouliaraki e Fairclough, expoentes da abordagem da Análise Crítica do 

Discurso, “ideologias são construções de práticas a partir de perspectivas particulares que 

suprimem contradições, antagonismos, dilemas em direção a seus interesses e projetos de 

dominação”.271 Entretanto, Fairclough reconhece a luta ideológica como dimensão da prática 

discursiva que pode contribuir também para a transformação das relações de dominação: 

 

Os sujeitos são posicionados ideologicamente, mas são também capazes de agir 

criativamente no sentido de realizar suas próprias conexões entre as diversas práticas 

e ideologias a que são expostos e de reestruturar as práticas e as estruturas 

posicionadoras. O equilíbrio entre o sujeito “efeito” ideológico e o sujeito agente 

ativo é uma variável que depende das condições sociais, tal como a estabilidade 

relativa das relações de dominação.272  

 

Ao falar em “estabilidade relativa”, o autor inglês retoma o conceito de 

hegemonia de Gramsci, na concepção de quem, o poder de uma das classes em aliança com 

outras forças sociais sobre a sociedade como um todo nunca é atingido senão parcial e 

temporariamente, como um equilíbrio instável. Uma vez que a hegemonia é vista em termos 

da permanência de articulações entre elementos sociais, existiria, dessa forma, uma 

possibilidade intrínseca de desarticulação e rearticulação desses elementos.  

Fairclough define duas relações que se estabelecem entre discurso e hegemonia. 

Em primeiro lugar, a hegemonia e a luta hegemônica assumem a forma da prática discursiva 

em interações verbais a partir da dialética entre discurso e sociedade: hegemonias são 

produzidas, reproduzidas, contestadas e transformadas no discurso. Em segundo lugar, o 

próprio discurso apresenta-se como uma esfera da hegemonia, sendo que a hegemonia de um 

grupo é dependente, em parte, de sua capacidade de gerar práticas e estruturas discursivas que 

a sustentem.273  

Ainda, segundo o linguista inglês, a hegemonia discursiva coincide com a 

hegemonia social e o exercício do poder hegemônico se mescla com as práticas discursivas  

públicas, produzindo e reproduzindo a dominação. Esta entendida como o próprio exercício 

do poder social por elites, instituições ou grupos, ou seja, instâncias originadoras de 

                                            
270  VAN DJIK, op. cit., p. 43. 
271 CHOULIARAKI, L.; FAIRCLOUGH, N. Discourse in Late Modernity. Rethinking critical discourse 

analysis. Edinburgh: Edinburgh University Press, 1999, apud  RESENDE, V. M.; RAMALHO, V. Análise de 

discurso crítica. São Paulo: Contexto, 2006.  
272 FAIRCLOUGH, N. Discurso e mudança social. Brasília: Universidade de Brasília, 2001. 
273 Ibid. 
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desigualdades sociais. Entre eles, enquadram-se as grandes corporações midiáticas, como as 

empresas jornalísticas. Conforme Ramalho e Resende,  

 

Hoje, é preciso reconhecer o papel de destaque das mídias como instrumento de 

lutas hegemônicas, o qual ampliou a possibilidade de grupos cada vez mais restritos 

disseminarem seus discursos, suas visões particulares de mundo como se fossem 

universais. E, conforme nos ensina Van Dijk (2008, p. 23), “muitas formas de poder 

contemporâneo devem ser definidas como poder simbólico, isto é, em termos do 

acesso preferencial ou do controle sobre o discurso público”.274 

 

As autoras destacam a importância conferida ao discurso na reestruturação do 

capitalismo275, chamado por Fairclough de novo capitalismo276. Uma economia baseada em 

informação e conhecimento implica em uma economia baseada no discurso: o conhecimento é 

produzido, circula e é consumido em forma de discursos. Para o autor britânico, a 

reestruturação das relações nesse processo implica, sobretudo, em transformações que 

apontam para a colonização de outros campos sociais, como o político, o educacional, o 

artístico e o midiático, pelo campo econômico. 

 

Isso implica processos de mercadologização não só de práticas em princípio 

desvinculadas da economia, mas também do discurso. O discurso torna-se aberto a 

processos de “tecnologização”, isto é, de cálculo, manipulação e desenhos 

econômicos, com a finalidade de sustentar o sistema capitalista fundado não na 

produção econômica, mas no consumismo.277  

 

Oliveira propõe o conceito de “ação direta do capital” como definição da nova 

configuração do poder no capitalismo contemporâneo. Esta nova configuração, segundo o 

autor, seria resultante dos legados político-ideológicos da guerra fria, do modelo de 

acumulação de riquezas do capitalismo na era da produção flexível e das reconfigurações do 

Estado capitalista, na era da globalização neoliberal.  

A ação direta, conceito baseado no ativismo anarquista, compõe-se de métodos 

imediatos com a finalidade de produzir mudanças e tem como principais características o 

imediatismo, que significa a negação da mediação, o que explica que as lutas operárias de 

                                            
274RAMALHO, V; RESENDE, V. Análise de discurso (para a) crítica: O texto como material de pesquisa. 

Campinas: Pontes Editores, 2011. 
275FAIRCLOUGH, N. Analysing Discourse: textual analysis for social research. London; New York: 

Routledge, 2003. 
276Segundo Harvey, a crise do capitalismo entre 1973-75 exigiu uma reestruturação de seu modo de produção: 

substitui-se o paradigma do fordismo pela produção baseada na flexibilidade e em redes em escala mundial, com 

a dissolução de fronteiras espaço-temporais. A produção de bens de consumo materiais e duráveis deu lugar à 

produção e oferta de serviços – pessoais, comerciais, educacionais e de saúde, como também de entretenimento, 

eventos, conhecimento e comunicação, entre outros. HARVEY, D.  A condição pós-moderna: uma pesquisa 

sobre as origens da mudança cultural. São Paulo: Loyola, 1992.  
277 RAMALHO, V; RESENDE, V., 2011, p. 54.  
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inspiração anarquista se desenvolveriam exclusivamente por ações como greves, passeatas, 

boicotes e insurreições e não por ações dentro do espaço político-institucional. O conceito de 

ação direta do capital, explica o autor  

 

tem uma proximidade discursiva com a proposta anarquista, de crítica e negação do 

Estado, mas se distancia para outra ponta à medida que propõe a total 

desintermediação e desregulação nas ações do capital. Não se trata apenas e tão 

somente do projeto do “Estado mínimo”, embora este o componha, mas de uma 

privatização radical de todas as esferas da vida.278 

 

O poder do capitalismo atual, segundo o autor, estaria centrado no tripé do 

monopólio das armas, ou seja, na indústria bélica como forma de dissuasão, uma das 

principais frentes de expansão da acumulação capitalista contemporânea, no poder do 

dinheiro, com a financeirização globalizada, que implica na desregulamentação internacional 

dos fluxos de capital, levando a uma descomunal influência por parte de monopólios e 

oligopólios internacionais até mesmo sobre os Estados-nação, e da voz, pela concentração 

específica no setor de mídia, que também se traduz na oligopolização do setor, igualmente 

uma nova fronteira de expansão do capital pela indústria do entretenimento misturado à 

informação.  

Diante de tais mecanismos, conclui, ao Estado fica reservado o papel de repressão 

ou dissuasão frente a ameaças. Essa perspectiva, afirma,  

 

se expressa ideologicamente no discurso midiático por meio da deslegitimação das 

instituições de Estado, de uma crítica de caráter moral da política e da oposição 

qualitativa entre a eficiência da “sociedade civil” e ineficiência da “sociedade 

política”.279    

 

O processo, acrescenta, impõe à sociedade uma experiência centrada na 

hegemonia do consumismo, viabilizada por uma destruição da esfera pública, em que a lógica 

do mercado impera e as estruturas de solidariedade coletiva se enfraquecem. As 

consequências desse processo, especificamente sobre a atividade jornalística, serão discutidas 

no próximo capítulo. 

  

 

 

                                            
278OLIVEIRA, D. Ação direta do capital: o poder do capitalismo contemporâneo. Revista Psicologia Política. 

São Paulo. v. 15, n. 33, p. 405-421., p. 416, mai./ago. 2015. 
279 OLIVEIRA, D., loc. cit., p. 416.  
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CAPÍTULO 4. JORNALISMO, CIDADANIA E EMANCIPAÇÃO  

 

Neste capítulo, abordaremos a trajetória do conceito de cidadania ao longo da 

História, assim como sua relação com a prática jornalística, que se constituiu em agente de 

sua promoção, centrada no interesse público.  

A seguir, abordamos a responsabilidade social do jornalismo e a realidade atual 

dessa prática, inserida em um contexto de globalização neoliberal, quando são modificadas 

sua lógica e dinâmicas de atuação.  

Segue uma reflexão sobre uma proposta alternativa de jornalismo comprometida 

com a emancipação e baseada nas perspectivas de Paulo Freire, Ignacio Martín-Baró e Oscar 

Jara, encerrando com uma exposição histórica sobre a trajetória do jornal Folha de S. Paulo. 

 

4.1 Jornalismo, cidadania e interesse público 

 

Os rudimentos dos conceitos que originaram o que hoje se concebe como 

cidadania remontam à Idade Antiga (ano 4000 a.C ao século I d.C) e têm forte conotação 

religiosa, segundo os historiadores Jaime Pinsky e Carla Bassanezi Pinsky.280 Naquele 

período, relatam, o povo hebreu estabelece o chamado monoteísmo ético, uma crença 

centrada em um deus comprometido com problemas vinculados à exclusão social, pobreza, 

fome e solidariedade. Esse sentimento de fé voltava-se não apenas para o indivíduo, mas para 

o grupo social. Dessa forma, as bases do que mais tarde se conceberia como cidadania surge, 

segundo os autores, na defesa de padrões de vida mais justos nas relações humanas. 

Mais tarde, quando do desenvolvimento dos processos e lutas que culminaram na 

Revolução Inglesa (1640-1688), na declaração de independência dos Estados Unidos (1776) e 

na Revolução Francesa (1789), a cidadania tem seu conceito e práticas ampliados, sendo 

concretizada como um exercício da democracia, cujas bases estavam sendo assentadas 

segundo a perspectiva liberal. A concepção de cidadania que se tinha à época estava 

estreitamente ligada à ascensão da burguesia, e, em consequência disso, refletia valores 

característicos da visão de mundo dessa classe, baseada nos conceitos do direito à 

propriedade, da livre iniciativa e do individualismo. Dessa forma, a cidadania se desenvolveu 

com a emergência do capitalismo e a noção de que “todos os homens podem ser iguais pelo 

trabalho e pela capacidade que têm”281.  

                                            
280PINSKY, J.; PINSKY, C. B. (Orgs.);. História da Cidadania. São Paulo: Contexto, 2003. 
281COVRE, M. L. M. O que é cidadania. São Paulo: Brasiliense, 2003, p. 23. 
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No século 19, foram agregadas a essa concepção as interpretações do pensamento 

marxista, responsável por desvelar as ligações entre as relações econômicas, políticas e 

sociais. Destaca-se a contribuição de Marx para o redimensionamento do conceito de 

cidadania, por meio de críticas ao modelo hegemônico concebido pela burguesia, pelo qual 

essa classe passou a dominar os demais grupos sociais. Por último, no século 20, os embates 

gerados pela ampliação do poder da burocracia capitalista levam às reflexões sobre a sujeição 

dos indivíduos ao sistema econômico massificado e seus apelos de consumo, pelos 

pensadores da Escola de Frankfurt e suas teorias críticas sistematizadas.   

Em uma análise sobre a trajetória do conceito de cidadania e sua relação com a 

noção de interesse público, sendo este um dos cânones do jornalismo, Moraes Júnior parte de 

uma série de autores que relacionam a cidadania a valores como liberdade, igualdade, direitos 

humanos, justiça social, empoderamento, responsabilização e ação individual,282 para 

concluir: 

 

[...] é possível entender a cidadania como direito humano fundamental, universal e 

coletivamente construído, produto da ação social, dialógica e política dos indivíduos 

que constituem uma comunidade plural. É a luta em perspectiva dos agentes 

empoderados pelo direito à vida, à liberdade, à dignidade e, sobretudo, à 

compreensão do seu direito à cidadania, a partir dos deveres que ela própria 

pressupõe. Cidadania é mais que estar no mundo: é participar dele e, por isso, 

assumir compromissos e responsabilizações com ele.   

   

Logo, reside na cidadania o conceito de interesse público. Mais precisamente, no 

conceito de cidadania acima, o interesse público é o objetivo, o alvo principal da 

ação social de cada indivíduo empoderado. Ela é a responsabilização – que também 

é uma ação desse indivíduo.283 

 

Para o autor, a afirmação dos direitos humanos é a grande conquista da era 

moderna. Servindo como base e inspiração nessa afirmação, a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, promulgada em 1948, é, até hoje, após mais de 70 anos, o documento de 

referência sobre o tema, em escala mundial. O primeiro artigo da declaração é enfático na 

defesa do ser humano e de seus direitos fundamentais, assim como seu papel na coletividade: 

                                            
282 Ao pensamento de Platão, Aristóteles, São Tomás de Aquino, John Locke, Jean-Jacques Rousseau e 

Immanuel Kant, Moraes Jr. agrega as contribuições de pensadores contemporâneos como Marshall (1967), 

Arendt (1987), Mouffe (1992, 2006, 2007), Hobsbawn (2008), Wood (2003), Sennett (2006) Dimond e Morlino 

(2005) e O´Donnell (2004). 
283MORAES JÚNIOR, E. O ensino do interesse público na formação dos jornalistas: elementos para a 

construção de uma pedagogia. 2011. Tese (Doutorado em Ciências da Comunicação) – Escola de Comunicações 

e Artes, Universidade de São Paulo, São Paulo, p. 27, grifos do autor, 2011.  
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“Todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e 

consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade”.284 

Na perspectiva das singularidades brasileiras, de acordo o historiador José Murilo 

de Carvalho, somente a partir de 1822, quando se dá a independência em relação a Portugal, 

começa a firmar-se um sentimento de nação e, mais tarde, de cidadania. Na interpretação do 

historiador, entretanto, a formação da cidadania no País teria se dado “de cima para baixo”, ou 

seja, de forma semelhante ao modelo da tradição ibérica de iniciativa estatal285.  Ao situar as 

formas de conquista da cidadania em diferentes locais e contextos históricos, o autor 

apresenta a trajetória francesa como modelo de baixo para cima dentro de conquista de 

cidadania do espaço público. Nos EUA, também de baixo para cima, mas no espaço privado. 

Na Inglaterra, por meio da universalização dos direitos, mas com base no cidadão como 

súdito. E, na Alemanha, de cima para baixo no espaço público, com o cidadão leal ao Estado.  

Para Carvalho, o desenvolvimento de  uma identidade nacional no Brasil só viria a 

consolidar-se de fato a partir de meados da década de 1930, como resultado da Primeira 

Guerra Mundial – com o despertar de preocupações com a defesa do país entre civis e 

militares –, com a Semana de Arte Moderna de 22 – buscando discutir e referendar uma 

cultura brasileira –, com as crises econômicas, como a do café, em São Paulo – favorecendo a 

eclosão de greves operárias –, todos tendo contribuído decisivamente nesse sentido. Mas sua 

expressão maior se daria de fato após o fim do regime militar no Brasil (1964-1985), quando 

se verificou uma significativa ampliação do papel da mídia e uma retomada generalizada das 

discussões sobre cidadania dos pontos de vista civil, político e social.286 

 A defesa dos direitos fundamentais no país, conforme o historiador, ganha 

impulso com o processo de redemocratização, especialmente a partir de 1985, quando assume 

o primeiro presidente civil desde 1964, José Sarney. A partir daí, começa a ser retomada, 

gradualmente, a liberdade de expressão, de organização sindical e de imprensa, como parte do 

processo de afloramento de um sentimento nacional até então sem precedentes e, segundo 

Carvalho, em consequência disso, o estabelecimento de um novo entendimento e atitude no 

país com relação à cidadania, balizada pela conquista de direitos. No final dos anos 80 e 90, 

começam a ganhar espaço os movimentos e organizações sociais, especialmente os voltados à 

                                            
284ONU. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Disponível em: 

https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=por. Acesso em 8 jul. 2018. 
285CARVALHO, J. M. Cidadania no Brasil: o longo caminho tipos e percursos. Rio de Janeiro: Civilização 

Brasileira, 2003.  
286 Ibid. 
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defesa do meio ambiente e dos direitos do consumidor e às lutas urbanas pela moradia e por 

condições básicas de existência.  

Todos esses avanços foram referendados pela Constituição de 1988, que consolida 

o processo democrático no país, defende a limitação de poderes dos governantes e institui os 

direitos fundamentais para os cidadãos. Apesar de todos esses avanços, argumenta o autor, 

ainda resta muito a conquistar, pois persiste no país o problema atávico das desigualdades 

econômica e social, que impedem a consolidação de uma cidadania plena.    

Para o geógrafo Milton Santos, a cidadania é o exercício de direitos e a 

capacidade de reivindicar seu exercício pleno, algo que ainda está em processo de construção 

no Brasil, como resquício da formação socioeconômica do país.  

 

O modelo cívico brasileiro é herdado da escravidão, tanto o modelo cívico cultural 

como o modelo cívico político. A escravidão marcou o território, marcou os 

espíritos e marca ainda hoje as relações sociais deste país.287  

 

Ao evocar nossa herança escravista, Santos põe em relevo o componente 

predominante racial da desigualdade no país. O Brasil foi o último do continente americano a 

abolir a escravidão, em processo no qual nenhum direito foi garantido aos negros libertos, 

nem de acesso à terra (em consequência da promulgação da Lei de Terras, em 1850, que 

determinava que as terras do império só poderiam pertencer a quem pudesse comprá-las ou 

por concessão), nem ao trabalho assalariado, tendo sido preteridos em favor dos imigrantes 

atraídos ao Brasil por garantias dadas pelo governo. Marginalizadas na sociedade que se 

modernizava, as populações pobres, formadas em sua maioria por descendentes de indígenas 

e de africanos, permaneceram alijadas dos direitos mais básicos e esquecidas pelas políticas 

públicas.288 

Tem-se no Brasil, em decorrência desse processo, afirma Santos, uma série de 

“cidadanias mutiladas”: no trabalho, com a falta de oportunidades; na remuneração, com as 

disparidades salariais; na moradia, com a segregação espacial e restrições à circulação; na 

educação e na saúde, como consequência de elementos estruturais e cumulativos como o 

racismo, o preconceito e a discriminação.  

                                            
287SANTOS, M. As cidadanias mutiladas. In: VÁRIOS AUTORES. O preconceito. São Paulo: Imesp, 

1996/1997, p. 134.  
288Cf.: MOURA, C. Dialética radical do Brasil negro. São Paulo: Fundação Maurício Grabois/Anita Garibaldi, 

2014. 
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Essa condição se reflete no discurso social no Brasil, que “privilegia uma parcela 

da sociedade que tem problemas e desconsidera uma massa da população que tem problemas 

maiores, porque faz parte do processo da política”.289 

Para o autor, a democracia que se formou no Brasil não é plena, mas uma 

“democracia de mercado” – tendo em vista os processos de globalização –, na qual o homem 

é “residual” e prevalece a noção de consumidor em lugar de cidadão.  

 

O centro do Universo deixa de ser o homem para ser o dinheiro, não o produtor, mas 

o dinheiro em estado puro, com seus sacerdotes, que são os banqueiros, e seus 

templos, que são os bancos.290 

 

Santos identifica nesse processo, ainda, fatores que dificultam a construção de 

uma consciência cívica e a consolidação de uma ideia de nação, os quais ele classifica como 

“violência do dinheiro” e “violência da informação”, esta última responsável por obliterar a 

formação de uma consciência coletiva. Entretanto, ao mesmo tempo em que o processo de 

globalização traz perversidades, diz ele, oferece possibilidades, em grande parte devido à 

vivência nas cidades, onde se acirram as contradições e, portanto, onde surgem oportunidades 

de negociação mais “aberta”, “franca” e “produtiva”.291  

 

4.2 A responsabilidade social do jornalismo 

 

A reflexão sobre o papel social do jornalismo e sua atuação como agente de 

promoção da cidadania remete a diversos autores que consolidaram as bases teóricas dessa 

atividade.292 Em seu estudo Iniciação à Filosofia do Jornalismo, cuja primeira edição foi 

lançada em 1960, Luiz Beltrão lança luzes sobre o papel e a natureza do jornalismo, dando 

ênfase à ética e à responsabilidade social intrínsecos a sua prática. 

Na definição do autor, “jornalismo é a informação de fatos correntes, devidamente 

interpretados e transmitidos periodicamente à sociedade, com o objetivo de difundir 

conhecimentos e orientar a opinião pública, no sentido de promover o bem comum”293. 

                                            
289SANTOS, op. cit., 137 
290SANTOS, op. cit., p. 138. 
291SANTOS, op. cit., p. 139. 
292Discussão retomada de VIEIRA, B. T. Radiojornalismo em emissoras católicas: a evangelização pela 

notícia. Dissertação (Mestrado em Ciências da Comunicação) – Escola de Comunicações e Artes, Universidade 

de São Paulo, São Paulo, 2013. 
293 BELTRÃO, L. Iniciação à Filosofia do Jornalismo. São Paulo: Edusp, 2003, p.76. 
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Ao refletir sobre o jornalismo como instrumento de cidadania, Moraes Júnior  

destaca que o jornalismo tem servido como um dos alicerces para a consolidação dos direitos 

humanos, da democracia e da cidadania.  

 

A função da imprensa é agendar as discussões de relevância social e de interesse 

público. Cabe a ela informar, mediar, transmitir a informação para que os 

acontecimentos sejam captados pelo público da notícia, o homem comum. Uma 

imprensa ética e socialmente responsável é aquela que age em nome do bem 

comum, respeitando e resguardando os direitos humanos e a democracia. Filiando-se 

intencionalmente, portanto, à cidadania.294 

 

Visto sob o ângulo da cidadania, o jornalismo seria, nessa perspectiva,  

 

o agendamento de temas socialmente relevantes, em que o trabalho do emissor está 

pautado intencionalmente da difusão da notícia “correta e plena” (Chaparro, 1994), 

capaz de conduzir o receptor a uma ação (Arendt, 1987) em nome da conquista e da 

preservação dos seus direitos civis, políticos e sociais (Marshall, 1967).295 

 

Para Gentilli, que analisou a difusão da informação como um direito do cidadão, o 

jornalismo pode vir a ser um instrumento para a “ampliação da cidadania no Brasil, país que 

consolidou direitos políticos plenos e amplos, mas enfrenta graves dificuldades para a 

consolidação dos direitos sociais”.296 

O autor argumenta que, nessa perspectiva, o jornalismo torna-se fundamental e 

indispensável, para que o cidadão se localize no mundo, em seu país, em sua cidade, situe-se 

diante do conjunto de circunstâncias que o cerca, organize sua vida a partir do conhecimento 

dos desafios e oportunidades que lhe são oferecidos, tome suas decisões e faça suas escolhas a 

respeito do que lhe interessa.297  

 

Para que cada homem possa participar das decisões que lhe interessem e/ou lhe 

digam respeito em condições de igualdade, é indispensável um sistema de 

comunicações que ofereça ao conjunto de cidadãos as informações básicas e as 

alternativas possíveis para que tais decisões sejam tomadas, conscientemente – na 

medida do possível –, com a possibilidade máxima de acesso à informação.298  

 

                                            
294MORAES JÚNIOR, E. A formação cidadã do jornalista no Brasil: um estudo de caso da formação do 

jornalista da USP. 2005. Dissertação (Mestrado em Ciências da Comunicação) – Escola de Comunicações e 

Artes, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005, p. 35. 
295 Ibid., p. 39 
296GENTILLI, V. Democracia de Massas: Cidadania e Informação. 1995. Dissertação (Mestrado em Ciências 

da Comunicação) – Escola de Comunicações e Artes, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1995, p. 14. 
297 Ibid. 199. 
298 GENTILLI, op. cit. p. 200. 
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Alzira Alves Abreu assinala que uma das peculiaridades do processo de 

democratização do Brasil, após o fim do regime militar, foi a ampliação do papel da mídia, 

que se tornou uma das mais importantes instituições coparticipantes na construção de 

cidadania no país, “uma vez que a informação é um dos elementos fundamentais para que o 

indivíduo possa exercer plenamente seus direitos”.299 

 Traquina destaca que é a informação jornalística que, historicamente, tem sido 

uma das principais vias pelas quais o homem “conhece os fatos e opiniões” que o rodeiam e 

que permitem compreender a realidade. O jornalismo desempenha o papel de “fornecer aos 

cidadãos as informações necessárias para o desempenho das suas responsabilidades cívicas, 

tornando central o conceito de serviço público como parte da identidade jornalística”.300 

Kovach e Rosenstiel, por sua vez, afirmam que a principal função do Jornalismo é “fornecer 

aos cidadãos as informações de que necessitam para serem livres e se autogovernarem”301.  

Tais perspectivas referem-se à ideia original do liberalismo, pela qual o 

jornalismo tinha um papel de fomentador e ampliador da esfera pública, levando-a para além 

dos círculos restritos das elites, e de representante dos cidadãos na fiscalização dos governos 

constituídos. Esse primeiro período, Ciro Marcondes Filho categoriza como fase da 

“ilustração”, em que as atividades jornalísticas eram voltadas para causas e ideias e as 

publicações atuavam no sentido de dinamizar a esfera pública.  

Entretanto, à medida que a atividade jornalística se expandiu, a premissa de 

ilustração foi, paulatinamente, dando lugar à da mercantilização da atividade, ou seja a notícia 

se tornou mercadoria e, uma vez que os jornais se transformaram em empresas, passaram a 

preocupar-se mais com os lucros que com a divulgação de ideias, mais com o que se vende do 

que com o que ilustra.302 

Nesse contexto, o interesse público cada vez mais dá lugar ao interesse “do 

público”, que, de leitor, passa a consumidor. Naturalmente, na lógica mercantil, soma-se a 

isso, a dependência das empresas jornalísticas de anunciantes e da propagada oficial de 

governos. 

No Brasil, em particular, com uma longa história de autoritarismo, à exceção de 

curtos períodos de normalidade democrática institucional, a almejada independência da 

                                            
299 ABREU, A. A.  Jornalismo Cidadão. Estudos Históricos, Rio de Janeiro, n. 31, 25-40, 2003. Disponível em: 

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/indez.php/reh/article/view/2185/1324. Acesso em 8 jul. 2018. 
300 TRAQUINA, N. Teorias do Jornalismo: Porque as notícias são como são. Florianópolis: Insular, 2005, p 50. 
301 KOVACH, B.; ROSENSTIEL, T. Os Elementos do Jornalismo: o que os jornalistas devem saber e o 

público exigir. 2. ed. Trad. Wladir Dupont. São Paulo: Geração Editorial, 2004, p 31. 
302 MARCONDES FILHO, C. A saga dos cães perdidos. São Paulo: Hacker Editores, 2000. 

 

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/indez.php/reh/article/view/2185/1324
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imprensa – um dos princípios basilares da atividade –, em especial, da imprensa hegemônica, 

se viu ainda mais comprometida, uma vez que,  

 

articulada com elites que tradicionalmente optaram por um viés conservador, como a 

manutenção de estruturas fundiárias arcaicas, relações de trabalho predatórias e 

conformação com interesses externos, [...] sempre se colocou contrária a processos 

de radical democratização do país, ainda que estes acontecessem dentro de marcos 

institucionais do capitalismo e do liberalismo clássico.303 

 

Em termos globais, Oliveira acrescenta que, atualmente, a concentração do capital 

em todos os ramos econômicos também ocorreu na área da mídia: menos de uma dezena de 

grandes oligopólios globais, articulados com impérios regionais e nacionais, impõem um 

discurso único e a esfera pública dá lugar a uma esfera de consumidores. 

 

O chamado “quarto poder” ou “contrapoder” trai a sua origem e passa a operar como 

um “partido da globalização neoliberal”. Com isso, informações de relevância 

pública passam por filtros movidos por interesses particulares dos conglomerados 

midiático-culturais. A democracia vira um mero jogo cênico, em que vários debates 

públicos relevantes são interditados aos cidadãos.304  

   

O monopólio da mídia constitui-se justamente, segundo o autor, em um dos 

pilares de sustentação da nova ordem global.  Baseado também nos monopólios do sistema 

financeiro e da indústria bélica, em um contexto de “ação direta do capital”, essa nova ordem 

caracteriza-se pelo esvaziamento da esfera pública da política. 

 

Ideologicamente, o sistema de comunicação de massa ocupa um papel central. 

Primeiro, é ele que faz a ponte e constrói este cenário mundial – o mundo, hoje, é 

acessível pelas disponibilidades de acesso às informações via o sistema de 

comunicação. Segundo, porque a comunicação se transformou no principal 

“intelectual orgânico” deste processo de globalização neoliberal [...]. E, terceiro, 

porque a própria indústria da comunicação e da cultura se transformaram na mais 

recente fronteira de expansão e reprodução do capital, sendo ela própria, um “grande 

negócio”.305  

 

Uma das decorrências desse processo é a ampliação da capacidade da mídia em 

geral e do jornalismo, em particular, de condicionar agendas e construir consensos.306 Tal 

processo resulta de sua estruturação como indústria da informação e de sua articulação com as 

estruturas de poder. 

                                            
303OLIVEIRA, D. Jornalismo e Emancipação: uma prática jornalística baseada em Paulo Freire. São Paulo: 

Appris, 2017. 
304 OLIVEIRA, D. O interregno jornalístico. In: RAMONET, I. A explosão do jornalismo: das mídias de 

massa à massa de mídias. São Paulo: Publisher, 2012. 
305OLIVEIRA, op. cit., p. 75, aspas do autor. 
306 HERMAN, E.; CHOMSKY, N. A manipulação do público. São Paulo: Futura, 2003. 
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Em termos culturais, Sodré aponta como uma das consequências desse processo, 

uma onipresença da mídia, que, em movimento de concentração com a indústria do 

entretenimento, cria uma hipertrofia dos impactos sensoriais e emocionais, sobrepondo-se à 

reflexão racional, o que se agrava com a constatação da predominância da difusão de 

sofisticadas linguagens audiovisuais que fascinam por sua dimensão espetacular, mas não se 

deixam compreender totalmente, nos seus artifícios, pela maioria do público.  

O autor destaca, além disso, nesse quadro, a exacerbação da submissão da mídia 

aos interesses econômicos, evidenciadas no crescente condicionamento dos conteúdos e 

formas publicitárias sobre o editorial, bem como no fortalecimento de produções 

especificamente voltadas para a geração de negócios. Ainda, segundo Sodré, a dominação 

contemporânea não se exerce pela razão instrumental principalmente, mas pelos mecanismos 

de sedução imagética, em que o princípio de verossimilhança substitui o de verdade. 

 

[...] dá-se uma equivalência generalizada das coisas, inclusive entre sujeito e objeto. 

Em vez da troca simbólica, dá-se uma interatividade movida por simulacros, redes 

ou centrais de comutação, que provoca a autonomização das linguagens codificadas 

e dessubstancializa as referências clássicas do real.307 

 

Com a disseminação generalizada das tecnologias de telecomunicação e 

informação, misturam-se cada vez mais as fronteiras entre informação jornalística, 

publicidade e entretenimento308, com o progressivo apagamento dos limites entre a linguagem 

da informação, a retórica da propaganda e a narrativa da ficção. Em decorrência desses 

processos, entra-se na lógica da espetacularização309 e ganham notoriedade as celebridades, 

que passam a ter a autoridade de fala no espaço público310, e a opinião é substituída pelo 

opinionismo. “O que importa é quem fala e como fala e não o que fala”, afirma Oliveira.311   

Frente a esse abrangente e complexo conjunto trazido pela nova ordem mundial 

constata-se que o público, de um modo geral, deixa de portar-se como cidadão, restringindo 

seu papel a espectador e consumidor diante da mídia e seus produtos, entre eles, as 

informações jornalísticas. Essas notícias, por seu turno, veiculam, de modo geral, aspectos da 

realidade descontextualizados de suas conexões causais, sendo tomados como naturais, como 

algo que sempre esteve ali e não tem como ser modificado. Nesse contexto, a reivindicação e 

                                            
307 SODRÉ, M. Sociedade, mídia e violência. Porto Alegre: Sulina Edipucrs, 2006. 
308 RAMONET, I. A explosão do jornalismo: das mídias de massa à massa de mídias. São Paulo: Publisher, 

2012. 
309 DEBORD, G. A sociedade de espetáculo. Rio de Janeiro: Contraponto: 1997. 
310 COSTA, J. F. O Vestígio e a Aura: corpo e consumismo na moral do espetáculo. Rio de Janeiro: Garamond, 

2004. 
311 OLIVEIRA, op. cit,, p. 170. 
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luta por direitos adquirem um caráter assistencialista, mais ligadas à dependência da 

solidariedade social ou governamental.  

Some-se a essa realidade que cerca o jornalismo na atualidade, a crise do modelo 

de negócios da atividade agravado pelo crescimento da internet. Com a disseminação 

generalizada das novas tecnologias, o jornalista perde o monopólio da produção e da difusão 

de informação, cada vez mais protagonizada por novos atores, o que se tem refletido na crise 

de credibilidade da imprensa atual, por meio da ameaça das notícias falsas propagadas, em 

especial, pelas redes sociais. 

    

4.3 Jornalismo e emancipação 

 

Diante desse quadro, a busca por uma prática jornalística inovadora, que aponte 

novos caminhos nos dias de hoje e que resgate o papel do jornalismo como agente fomentador 

da esfera pública, a serviço da democracia e do esclarecimento, é tão necessária quanto 

urgente e desafiadora.  

É o que procura Oliveira312, partindo dos ideais de autonomia e libertação, para 

propor um fazer jornalístico capaz de promover emancipação, inclusão e cidadania, papel que 

a atividade deixou de cumprir, ao desvirtuar-se ante o poder do capital. 

Em face das evidências do esvaziamento da esfera pública e da atividade política, 

com a prevalência da lógica alienante do mercado e do consumo sobre as dinâmicas sociais, o 

pesquisador propõe-se a apontar possíveis pistas e caminhos de mudança para resgatar o papel 

do jornalismo como agente transformador, por meio de uma ação cultural emancipadora. 

Emancipação nas perspectivas de Paulo Freire313, do psicólogo espanhol Ignacio 

Martín-Baró314, um dos precursores da Teologia da Libertação, e Óscar Jara315, sociólogo e 

educador popular peruano, que preconizam os projetos coletivos, ou em comunhão, capazes 

de transformar as relações sociais a partir do protagonismo dos setores oprimidos.  

                                            
312 OLIVEIRA, op. cit. 
313 FREIRE, P. Ação cultural para liberdade e outros escritos. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1976; Pedagogia 

do oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987. 
314 MARTÍN-BARÓ, I. La desideologización como aporte de la Psicología Social al desarrollo de la 

democracia en Latinoamérica. Bolelín de [n AVEPSO, vol. w11. nBm. 3, El Salvador, diciembre de 1985, pp. 

3-9. Disponível em: http://www.uca.edu.sv/coleccion-digital-IMB/wp-content/uploads/2015/11/1985-La-

desideologizacion-como-aporte-de-la-psicologia-social-al-desarrollo-AVEPSO1985-8-3-3_9.pdf. Acesso em 9 

jul. 2018. 
315 JARA, O. El aporte de la sistematización a la renovación teórico-pratica de los movimientos sociales. 

São José: Alforja, 1998 e Para sistematizar experiências: uma propuesta teórica y práctica.  São José: Alforja, 

1994. 
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De Freire vem noção de que a emancipação implica uma mudança qualitativa nas 

dimensões relacionais entre seres humanos. A opressão é vista como produto de uma tipologia 

de relações que afeta indistintamente a quem a pratica e a quem a sofre e sua superação passa, 

necessariamente, por uma repactuação, sendo, dessa forma, um projeto coletivo, horizontal e 

dialógico. Martín-Baró denuncia a naturalização dos processos de opressão cultural pelo 

colonialismo internalizado pelas populações colonizadas. A partir da obra de Jara, é possível 

propor um método de leitura densa da realidade, articulando-a dialeticamente com elementos 

conceituais, com base em sua metodologia de observação de experiências de movimentos 

sociais, no sentido de instrumentalizar suas formas de renovação e readequação.  

 

O método de Jara foge tanto de um dogmatismo teórico subjetivista como de um 

objetivismo raso e acrítico. É justamente isto que tem pautado o dilema do 

jornalismo hegemônico, que oscila entre um empirismo cético e até cínico (“as 

coisas são assim mesmo”), com um opinionismo que se legitima pelo subjetivismo 

marcado pela superficialidade dos argumentos e pelo “direito de opinião”. 316 

 

O jornalismo emancipatório seria, então, aquele capaz de promover a reconstrução 

do discurso midiático a partir da perspectiva da superação das dinâmicas de opressão em 

todas as suas vertentes, trazendo à tona vozes diversas em diálogo, ampliando fontes, 

oferecendo novas perspectivas de abordagem e de compreensão contextual e humanizando as 

narrativas para revelar as experiências cotidianas em toda a sua diversidade.  

A realização de uma prática jornalística emancipatória na proposta apresentada, 

entretanto, é dificultada, segundo o autor, tanto pela visão liberal do jornalismo hegemônico 

quanto pela perspectiva doutrinária, que pode advir de práticas contra-hegemônicas, 

representadas por parte de veículos alternativos. Mas é possível encontrá-la, a título de 

exceção e em caráter episódico, nos dois casos – um deles na própria Folha de S. Paulo, 

veículo em foco nesta tese –, conforme pesquisa coordenada pelo autor.317 

Encontram-se dificuldades e limites nessa prática, mas também possibilidades de 

apontar problematizações que possam ser alvo de reflexões inovadoras por seus agentes e 

leitores. 

Esses limites apenas sinalizam que o jornalismo não é a solução para todos os 

problemas da opressão [...]. Apenas, que ele tanto pode ser um elemento auxiliar na 

                                            
316 OLIVEIRA, op. cit., p. 195. 
317 Cf. LOBATO, E. Lavoura Arcaica. Folha de S. Paulo, 18 de julho de 2004. Cotidiano. Disponível em 

https://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc1807200402.htm. Acesso em 5 jul. 2018; e MANARA, A. Beleza 

são-remana vai além dos padrões. Notícias do Jardim São Remo, Escola de Comunicações e Artes da 

Universidade de São Paulo. São Paulo, 11 de outubro de 2013. Disponível em: 

http://www2.eca.usp.br/njsaoremo/?p=4220. Acesso em 5 jul. 2018. 

  

https://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc1807200402.htm
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construção de sistemas de opressão e, também, dialeticamente, pode ser um espaço 

para se construir um pensamento crítico e de superação.318 

 

Os resultados dessa prática podem trazer mais dúvidas e incertezas? Sim, afirma o 

autor, mas também podem proporcionar “exercícios de reflexão coletivos mais densos na 

medida em que desafiam para a busca de outras soluções e evidenciam que os fenômenos são 

produtos das ações humanas”.319 

 

4.4 O jornal Folha de S. Paulo 

 

Segundo informa a Folha de S. Paulo em seu site, o jornal foi fundado em 1960, 

com a fusão de três outros diários do Grupo Folha (Folha da Manhã, Folha da Tarde e Folha 

da Noite), e é, desde a década de 1980, o mais vendido do país entre os diários nacionais de 

interesse geral320. A tiragem, segundo dos dados mais recentes do IVC, de abril de 2018, é de 

326.571, aos domingos, e 307.608 em dias úteis.321 

A Folha conta hoje com sete cadernos diários: Poder (política nacional), Mundo 

(acontecimentos políticos e sociais internacionais), Ciência (ambientais e naturais), Mercado 

(negócios e política econômica), Cotidiano (noticiário local), Esporte (jornalismo esportivo) e 

Ilustrada (cultura e lazer), além de três suplementos semanais – Turismo (destinos de viagens 

nacionais e internacionais), Ilustríssima (arte, ciência e humanidade) e Sobre Tudo (caderno 

dominical, com notícias e classificados sobre decoração, veículos, carreiras e negócios).  

Outras páginas especializadas são: Equilíbrio (saúde e qualidade de vida), mpme 

(notícias sobre empreendedorismo, micros, pequenas e médias empresas), Saúde (informações 

sobre a área e sobre hábitos saudáveis), Folhainvest (cobertura sobre mercado financeiro, e 

investimentos), Tec (notícias sobre tecnologia) e Classificados. A Folha dispõe ainda de um 

núcleo de revistas, responsável pela publicação de títulos que acompanham o jornal, como 

Serafina, sãopaulo e o Guia Folha. 

Os leitores estão distribuídos em termos de poder aquisitivo da seguinte forma: 

classe A, 28%; B, 25%; C, 40%; e E, 7%. Em relação à faixa etária:  entre 12 e 19 anos, são 

                                            
318 OLIVEIRA, op. cit., p 204. 
319 OLIVEIRA, op. cit., p 209. 
320 FOLHA DE S. PAULO. Publicidade Folha. Disponível em: http://www.publicidade.folha.com.br/folha. 

Acesso em 26 dez. 2018. 
321 Loc. cit. 
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15%; 20 a 24, 8%; 25 a 34 anos, 20%; 35 a 44, 19%; 45 a 54, 18%; 55 a 64, 12%; e mais de 

65 anos, 8%. O público feminino (53%) supera o masculino (47%) atualmente.322 

A Folha se apresenta como pioneira e inovadora. Na área tecnológica, foi o 

primeiro diário brasileiro a adotar a impressão offset em cores no Brasil, o primeiro a utilizar 

computadores na redação e a criar um banco de dados digital. Foi também o primeiro veículo 

a adotar a figura do ombudsman323 no país, em 1989, e também o primeiro a oferecer 

conteúdo on-line a seus leitores.  

O Grupo Folha, ao qual pertence a Folha de S. Paulo, é um dos principais 

conglomerados de mídia brasileiros. Controla uma das maiores empresas de conteúdo e 

serviços de internet (UOL) do país, com cerca de 50 milhões de visitantes únicos por mês e 

mais de 7,4 bilhões de páginas mensais visitadas.324  

Conta também com o instituto de pesquisas Datafolha, uma editora de livros 

(Publifolha), uma livraria virtual (Livraria da Folha), uma agência de notícias (Folhapress), 

um parque gráfico (CTG-F), a Transfolha, dedicada à distribuição de produtos do Grupo 

Folha, uma gráfica dedicada a jornais e folhetos para empresas, editoras e agências de 

publicidade (Folha Gráfica) e a SPDL, empresa de distribuição e logística estabelecida em 

associação com o jornal O Estado de S. Paulo, além do portal BOL, também provedor de 

conteúdo e email. O grupo publica, ainda, o jornal Agora, líder entre os diários populares no 

Estado de São Paulo.325 

Criado em 1995, inicialmente com o nome de Folha Online, o site da Folha de S. 

Paulo, hoje Folha Digital é, conforme divulgado em sua página de apresentação, o primeiro 

jornal em tempo real em língua portuguesa326 e publica cerca de 160 notícias por dia. A leitura 

é livre até cinco textos por mês, exigindo assinatura para acesso ilimitado. Com 19 editorias327 

de conteúdo e mais 30 seções ou serviços, o site contabiliza uma audiência de 28 milhões de 

visitantes únicos e 190 milhões de páginas vistas por mês, na média do ano de 2017, segundo 

                                            
322FOLHA DE S. PAULO.  Perfil do Leitor. Disponível em: 

http://www.publicidade.folha.com.br/folha/perfil_do_leitor_nacional.shtml. Acesso em 26 de dez. de 2018. 
323 Palavra sueca que significa representante do cidadão. Designa, nos países escandinavos, o ouvidor-geral, 

função pública criada para canalizar problemas e reclamações da população. Na imprensa, o termo é utilizado 

para denominar o representante dos leitores dentro de um jornal. A função de ombudsman de imprensa foi criada 

nos EUA, nos anos 60 e, no Brasil, foi instituída pela Folha em 1989, quando o jornal passou a publicar 

semanalmente a coluna de seu representante. No jornal, o ombudsman tem mandato de um ano renovável por 

mais três. 
324 FOLHA DE S. PAULO. Conheça o Grupo Folha. Disponível em: 

https://www1.folha.uol.com.br/institucional/ Acesso em 26 dez. 2018. 
325 Loc. cit. 
326FOLHA DE S. PAULO. Site da Folha Disponível em: 

https://www1.folha.uol.com.br/institucional/folha_com.shtml?fill=8. Acesso em 26 dez. 2018. 
327 Seções temáticas do noticiário. 
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dados do Google Analytics328. Atualmente o site conta com 197 colunistas (incluindo 

blogueiros), que escrevem semanal, quinzenal ou mensalmente, alguns deles também 

aparecendo na edição impressa do jornal. 

A história do Grupo Folha começa em 1921, quando foi fundada, em São Paulo, a 

Folha da Noite, jornal definido como “voltado para a classe média urbana que emergia de 

uma sociedade ainda baseada na monocultura do café”329. Depois vieram os títulos Folha da 

Manhã (1925) e Folha da Tarde (1949), que foram fundidos em 1960 para dar origem à Folha 

de S. Paulo.  

Em 1964, a empresa foi comprada por Octavio Frias de Oliveira e Carlos Caldeira 

Filho. Com experiência nos setores financeiro e imobiliário, os sócios diversificaram os 

negócios, investiram em distribuição e no parque gráfico, adquiriram títulos como o jornal 

Notícias Populares330 e relançaram, em 1967, a Folha da Tarde331.  

A socióloga Gisele Taschner mostra como se consolidou o conglomerado, por 

meio de estratégicas de aquisição de empresas em crise, centralização operacional e 

diversificação de produtos. “A segmentação baseou-se em critérios geográficos, sócio-

econômicos e políticos, além da diferença de estilo entre matutinos e vespertinos”, relata a 

autora.332  

Nos anos 1970, ainda durante a ditadura militar e sob o comando do jornalista 

Cláudio Weber Abramo, o jornal dá início a mudanças editoriais, que o colocam em destaque 

no mercado, frente a seu principal concorrente, O Estado de S. Paulo, jornal tradicionalmente 

de linha mais conservadora, conforme descreve Manuel Chaparro: 

 

O passo mais importante foi a concessão de um amplo espaço nobre à opinião. 

Nessa tribuna, alguns dos nomes mais respeitados do pensamento político brasileiro 

iniciaram o debate público dos dramáticos temas da nação sob ditadura. [...] foram 

contratados Alberto Dines, Paulo Francis, Newton Rodrigues e Mino Carta [...]. 

Com eles, a Folha deu início a uma fase de jornalismo de autor.333 

  

Sob pressão do governo militar, no fim dos anos 1970, Abramo deixa o comando 

do jornal, sendo substituído pelo então editor do Painel – a coluna política da Folha –, Boris 

                                            
328 Loc. cit. 
329 Loc. cit. 
330 Tablóide que circulou até 2001, famoso por suas notícias de cunho policial e manchetes sensacionalistas. 
331 Jornal vespertino publicado ininterruptamente até 1999, quando mudou de projeto gráfico e de nome, 

passando a se chamar Agora São Paulo. 
332 TASCHNER, G. Folhas ao vento: análise de um conglomerado jornalístico no Brasil. Rio de Janeiro: Paz e 

Terra, 1992. 
333 CHAPARRO, M.C. Pragmática do Jornalismo: buscas práticas para uma teoria da ação jornalística. São 

Paulo: Summus, 2007, p.110. 
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Casoy. Nos anos 1980, com os movimentos pela redemocratização do país, o jornal encampa 

o movimento pelas “Diretas Já”, campanha da sociedade civil pela volta das eleições diretas à 

presidência da República, consolidando sua hegemonia de mercado. Chaparro retoma os fatos 

da época, ressaltando as controvérsias da decisão da Folha: 

 

Diz-se [...] que a campanha das “Diretas Já” foi um lance genial de marketing, 

plenamente bem-sucedido, pois a Folha de São Paulo se tornou o principal jornal do 

Brasil, tanto em tiragem quanto em conceito na opinião pública. Os argumentos dos 

que consideravam a opção libertária da Folha uma estratégia de marketing eram 

reforçados pelo fato de a mesma empresa editar também a Folha da Tarde, à época 

um jornal alinhado com o regime militar e à repressão.334  

  

Em 1984, com o primogênito de Frias, Otavio Frias Filho, à frente da Folha, o 

jornal lançou seu projeto editorial disponibilizado em um Manual de Redação, tornando-se o 

primeiro o jornal no Brasil a explicitar esses princípios aos leitores. Preconizando um 

“jornalismo crítico, pluralista e apartidário”, o jornal instituiu, em paralelo, uma ampla 

reforma administrativa, com mudança de equipe, adoção de novos critérios de contratação, 

entre os quais a não-exigência de diploma em Jornalismo, controle de erros, sistemas de 

avaliação interna e cursos de formação. 

Novas versões do projeto editorial e do Manual de Redação (1987, 1992, 1998 e 

2017) se seguiram, procurando padronizar procedimentos utilizados na cobertura diária e de 

estilo aplicados na redação das notícias, além de anexos, com informações sobre economia, 

geografia, direito e meio ambiente, visando a dar subsídios ao trabalho jornalístico. 

Em março 2017, o jornal lançou novo projeto editorial, reafirmando os princípios 

adotados desde os anos 1980, ao enfatizar a busca por uma “atitude apartidária, desatrelada de 

governos, oposições, doutrinas, conglomerados econômicos e grupos de pressão”.335 À página 

28 do novo Manual de Redação, em que estão explicitados tais princípios, a Folha define-se 

como um “veículo de inspiração liberal, reformista e aberto à pluralidade de tendências”336 e 

compromete-se a: “Promover os valores do conhecimento, da solução pacífica dos conflitos, 

da livre-iniciativa, da equalização de oportunidades, da democracia representativa, dos 

direitos humanos e da evolução dos costumes”.337 

                                            
334 Ibid, p. 114. 
335 FOLHA DE S. PAULO. Manual da Redação. São Paulo: Publifolha, 2018, p. 14. 
336FOLHA DE S. PAULO, op. cit., p. 28. 
337 FOLHA DE S. PAULO, op. cit. p. 13. 
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Autores como Bernardo Kucinscki338 e o ex-jornalista do Grupo Folha José Arbex 

Jr.339 estão entre os que veem a forma como o jornal construiu sua imagem perante os leitores 

como uma estratégia bem planejada de marketing. Segundo os jornalistas, uma análise das 

práticas internas da Folha e da cobertura feita por ela, em especial em relação aos fatos 

políticos posteriores340, desmente sua propalada independência, pluralidade e imparcialidade. 

Beatriz Kushnir, em minuciosa análise sobre as relações entre o regime militar e 

os órgãos de imprensa durante a ditadura, ressalta que a mesma empresa que editava um 

jornal que passou a se mostrar como defensor da democracia, indo ao encontro dos anseios da 

população que pedia o fim da ditadura, emprestou veículos para ações do regime, colaborando 

com a ditadura no país.341 O fato foi confirmado pelo relatório final da Comissão Nacional da 

Verdade, publicado em 2014.342  

O documento afirma que o Grupo Folha não apenas deu respaldo financeiro e 

ideológico ao golpe de 1964, mas apoio material à repressão contra os opositores da ditadura, 

com o fornecimento de veículos para a Operação Bandeirante - Oban, centro de investigações 

do Exército que combatia as organizações de esquerda, em ações contra os opositores do 

regime. 

Em 21 de agosto de 2018, após 34 anos à frente da Folha de S. Paulo, Otavio Frias 

Filho morre aos 61 anos, vítima de câncer, sendo substituído na direção de redação pela irmã, 

Maria Cristina Frias, na época, editora da coluna Mercado Aberto. Com sete meses à frente do 

jornal, em uma disputa interna entre acionistas, tendo à frente o irmão mais novo, Luiz Frias, 

presidente do Grupo Folha, Maria Cristina é retirada do cargo, sendo substituída pelo então 

editor-executivo, Sérgio Dávila.343   

                                            
338 KUCINSKI, B. A síndrome da antena parabólica - ética no jornalismo brasileiro. São Paulo: Perseu 

Abramo, 1998. 
339ARBEX JÚNIOR, J. Showrnalismo: a notícia como espetáculo. São Paulo: Casa Amarela, 2001. 
340 Kucinski denuncia, por exemplo, vários casos de manipulação das notícias pela Folha, com o objetivo de 

prejudicar  Luiz Inácio Lula da Silva, candidato à Presidência da República pelo Partido dos Trabalhadores (PT) 

nas eleições de 1989, 1994 e 1998, sempre com reais possibilidades de desbancar os representantes da elite 

brasileira nesses pleitos. Segundo o autor, a Folha sistematicamente lançou mão de abordagens preconceituosas 

que estigmatizavam Lula de diversas formas. 

Cf. MARCOS, P. S. M. P. As estratégias do marketing de Lula de 2002 na cobertura realizada pela Folha 

de S. Paulo. 2006. Dissertação (Mestrado em Comunicação Social) - Universidade Metodista de São Paulo. São 

Bernardo do Campo, 2006. 
341 KUSHNIR, B. Cães de Guarda: Jornalistas e Censores, do AI-5 à Constituição de 1988. São Paulo: 

Boitempo, 2004. 
342 BRASIL. Comissão Nacional da Verdade. Disponível em:  

http://cnv.memoriasreveladas.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=571. Acesso em 27 dez.  

2018. 

343ADACHI, V. Os Frias travam disputa societária. Valor Econômico, 16 de abril de 2019. Empresas. 

Disponível em: https://www.valor.com.br/empresas/6213481/os-frias-travam-disputa-societaria. Acesso em 10 
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CAPÍTULO 5. O MTST NA FOLHA DE S. PAULO: PROCEDIMENTOS 

METODOLÓGICOS E ANÁLISES  

 

Neste capítulo, serão explicitados os procedimentos metodológicos para a 

realização das análises de artigos de Guilherme Boulos no site do jornal Folha de S. Paulo, 

bem como de reportagens do veículo sobre as ações do Movimento dos Trabalhadores Sem 

Teto (MTST).  

As análises visam compreender as estratégias discursivas utilizadas pelo líder do 

movimento para apresentar a visão de mundo e as demandas dos sem-teto aos leitores do 

jornal, de um lado, e de outro, verificar sob que ótica o jornal vê e representa o grupo, em sua 

luta pelo direito à moradia. Para tanto, inicialmente, serão apresentadas as escolhas 

metodológicas utilizadas, passando pelas análises e conclusões.  

   

5.1 A Análise Crítica do Discurso 

  

O termo Análise Crítica do Discurso  (ACD) apareceu pela primeira vez em um 

artigo do linguista britânico Norman Fairclough publicado em 1985 no periódico Journal of 

Pragmatics e, conforme ensinam Resende e Ramalho344, essa abordagem metodológica filia-

se à linha de estudos conhecida como Linguística Crítica, desenvolvida na década de 1970, na 

Universidade de East Anglia, a qual buscava usar a análise linguística para expor 

representações falsas e discriminações em diferentes tipos de discurso público345. A ACD 

viria a consolidar-se como uma rede internacional de estudos no início da década de 1990, por 

ocasião de um simpósio realizado em Amsterdã, em janeiro de 1991, do qual participaram, 

além de Fairclough, nomes de destaque para a pesquisa social sobre discurso, como Gunter 

Kress, Ruth Wodak, Teun van Dijk e Theo van Leeuwen.  

 Fairclough tornou-se o linguista mais conhecido desse enfoque metodológico, 

segundo as pesquisadoras, pela relevância que seu trabalho assumiu nos estudos na crítica 

social contemporânea. O expoente da ACD, lembram, é Fairclough, a ponto de ter-se 

convencionado chamar sua proposta teórico-metodológica, a Teoria Social do Discurso, de 

Análise Crítica do Discurso. Segundo Melo346, tal proposta visa oferecer bases 

                                            
344 RESENDE, V; RAMALHO, V. Análise de Discurso Crítica. São Paulo: Contexto, 2006, pp. 20-24. 
345 Ibid. 
346 MELO, I. F. de. Ativismo LGBT na imprensa brasileira: análise crítica da representação de atores sociais 

na Folha de S. Paulo. 2013. Tese (Doutorado em Filologia e Língua Portuguesa) - Faculdade de Filosofia, Letras 

e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013. 
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epistemológicas para se compreender “o funcionamento da linguagem como elemento 

constitutivo de qualquer prática social”, contribuindo tanto para a conscientização sobre os 

efeitos sociais de textos como para mudanças que superem relações assimétricas de poder, 

particularmente aquelas sustentadas pelo discurso.  

Nas palavras de Resende e Ramalho: 

 

A perspectiva da linguagem como parte irredutível da vida social pressupõe relação 

interna e dialética entre linguagem e sociedade, pois questões sociais são também 

questões discursivas e vice-versa.347 

 

Acrescente-se que ACD refere-se, em um sentido amplo, a um conjunto de 

abordagens científicas interdisciplinares para estudos críticos do funcionamento da linguagem 

na sociedade. Isso exige, segundo Melo: 

 

Um trabalho de articulação e recontextualização disciplinar que a ACD imprime ao 

estudo de questões sociais mais amplas que a linguagem, reconhecendo que a 

transgressão dos limites entre as disciplinas é um pressuposto básico para a análise 

de problemas sociais manifestados discursivamente (HARVEY, 1996)348 e uma das 

principais características para o estabelecimento da teoria na busca por ações 

transformadoras em prol da consolidação e garantia dos direitos humanos, sociais, 

políticos, culturais e econômicos nas mais distintas sociedades.349  

          

Ao lado do ímpeto crítico e da abordagem interdisciplinar, a proposta da ACD é 

também a de mostrar explicitude político-ideológica, assumindo, portanto, que a   

“neutralidade, diante das estruturas sociais, numa pesquisa, torna o pesquisador cúmplice de 

tais estruturas”, segundo indica Melo350.   

 Outro princípio ligado à agenda da ACD é a de buscar atuar como ferramenta de 

empoderamento social, na medida em que entende a tomada de consciência como o primeiro 

passo para a emancipação dos indivíduos. Resende cita algumas formas pelas quais os 

pesquisadores procuram dar caráter emancipatório a seus estudos. Entre elas, está a realização 

de pesquisas sobre representações discursivas de grupos específicos na mídia, com o objetivo 

de fornecer respostas sobre o tratamento e a representação dispensada aos atores em foco.351 

                                            
347 RESENDE E RAMALHO, op. cit, p. 13. 
348 HARVEY, D. Justice, nature and geography of difference. Oxford: Blackwell. 1996, apud MELO, 2013, 

p. 45.  
349 MELO, op. cit., p. 45. 
350 MELO, op. cit., p. 44. 
351 RESENDE, V. Análise de Discurso Crítica como interdisciplina para a crítica social: uma introdução. In 

MELO, I. F.  (Org.) Introdução aos estudos críticos do discurso: teoria e método. Campinas: Pontes, 2012. 

Outras formas citadas pela autora, como exemplo, são: a constituição de redes interinstitucionais compostas por 

pesquisadores com diferentes origens acadêmicas, compartilhando interesses por problemas sociais particulares e 

comprometendo-se em divulgar ao máximo os resultados dos projetos de pesquisa articulados, transpondo os 
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A exemplo de Melo, utilizamos nesta tese, como orientação semântica, a 

expressão “representação” como “os efeitos de sentido que os textos potencialmente 

produzem de acordo com o modo em que estão organizados e conforme a relação do discurso 

[...] com outros elementos da prática social”.352 

 Como abordagem teórico-metodológica, a ACD fornece subsídios para a 

realização de pesquisas qualitativas, cujo principal material empírico são textos, sejam 

documentos oficiais, entrevistas, reportagens, anúncios publicitários, histórias de vida, 

imagens, entre outros. Segundo Ramalho e Resende353, o processo da pesquisa qualitativa 

envolve três conjuntos de decisões, que constituem seu esquema interpretativo.   

Em primeiro lugar, estão decisões de caráter ontológico, que se referem à 

definição da concepção de mundo, ou da natureza da realidade pelas quais o pesquisador opta, 

isto é, sobre os aspectos do mundo e da realidade que quer investigar. No caso desta pesquisa, 

foram selecionados como objeto de estudo: o direito à moradia e um de seus principais 

reivindicantes no Brasil, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), em suas 

representações no jornal Folha de S. Paulo, o veículo impresso de maior circulação no país. 

Este objeto é analisado, em primeiro lugar, por meio do discurso contra-

hegemônico de seu líder, Guilherme Boulos, em artigos publicados no site da Folha de S. 

Paulo e, em segundo, pela forma que o jornal vê o movimento e suas demandas, bem como as 

maneiras pelas quais os apresenta ao público.  

No primeiro caso, foram analisados 52 artigos do primeiro ano da coluna de 

Boulos, no site da Folha, entre 26/6/2014 e 25/6/2015. A escolha do corpus justifica-se pelo 

fato de, nesse período, o colunista ter-se ocupado, em grande parte, de apresentar o 

movimento e suas principais demandas ao leitorado do jornal, bem como de trazer para o 

espaço de que dispunha no veículo elementos representativos da visão de mundo do 

movimento.    

Os artigos foram analisados do ponto de vista discursivo, com o intuito de 

identificar as estratégias de referenciação escolhidas pelo autor e sua estrutura argumentativa, 

a fim de compreender como o articulista procura estabelecer pontes de diálogo com os leitores 

                                                                                                                                        
limites da academia; a articulação com a etnografia em pesquisas de campo engajadas e potencialmente 

transformadoras dos modos de compreensão da realidade social, podendo resultar em efeitos positivos para os 

participantes de pesquisas com movimentos sociais que atuam em lutas por direitos e por justiça social; 

pesquisas críticas sobre práticas pedagógicas e relações institucionais em contextos diversos; e, ainda, pesquisas 

críticas sobre discriminação contra grupos sociais particulares, as quais forneçam respostas sobre os resultados 

alcançados por atores que servem de objeto/informante.  
352 MELO, op. cit. 2013, p. 54. 
353RAMALHO, V.; RESENDE, V. Análise de Discurso (para a) Crítica: o texto como material de pesquisa. 

Campinas: Pontes Editores, 2011. 
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do jornal na tentativa de convencê-los sobre as teses de um ator social contra-hegemônico, 

representante de um grupo tradicionalmente marginalizado e excluído pela cobertura 

jornalística. 

A análise qualitativa englobou também a seleção de oito reportagens escolhidas354 

sob o ponto de vista da representatividade das ações do MTST (ocupações, manifestações e 

resistência a reintegrações de posse) e como a Folha as descreve, ao longo do período de 

janeiro de 2014 a dezembro de 2017. A seleção deu-se a partir de um levantamento 

quantitativo de material veiculado pelo jornal e seus canais eletrônicos sobre o direito à 

moradia, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) e seu líder, Guilherme Boulos, 

no mesmo período, buscando compreender a ótica pela qual a Folha de S. Paulo vê e constrói 

representações sobre o movimento, seus integrantes e sua principal bandeira de luta, o direito 

à moradia. 

 A proposta foi a de analisar em que medida o conteúdo textual de reportagens do 

jornal conteriam ou não subsídios para a construção de um debate público sobre as questões e 

temáticas levantadas por atores sociais como o MTST ou se, ao contrário, as reportagens 

contribuiriam para a criminalização, estigmatização, invisibilização ou exclusão desse ator 

social, perpetuando formas de injustiça e hierarquização social e não-reconhecimento de 

direitos. Para tanto, as reportagens foram analisadas sob o ponto de vista da produção 

jornalística – com elementos como manchetes, enfoque dado pelo jornal, fontes entrevistadas 

–, da contextualização das temáticas apresentadas e das imagens mostradas nas matérias por 

fotografia e por vídeo.  

Seguem-se decisões de caráter epistemológico, que, segundo Melo, dizem respeito 

à mobilização de conhecimentos necessários para gerar novos conhecimentos sobre os 

elementos ontológicos selecionados na pesquisa e propiciar conhecimento sobre os 

componentes identificados como essenciais. No caso desta pesquisa, correspondem aos 

postulados teóricos concebidos pelo paradigma de investigação linguística e social 

denominado Análise Crítica do Discurso (ACD), cujo escopo de estudo 

 

 ocupa-se, latu sensu, dos efeitos ideológicos que sentidos de textos, como instâncias 

de discurso, podem ter sobre as práticas sociais, isto é, sobre as formas de indivíduos 

agirem no mundo e interagirem com o mundo, representarem aspectos do mundo e 

de si mesmos e construírem identidades sobre si e outrem.355 

 

                                            
354Vide p. 174. 
355MELO, op. cit., p. 27. 
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De outra parte, acrescenta o pesquisador, esse percurso permite também refletir 

sobre possíveis maneiras de superar relações assimétricas de poder parcialmente sustentadas 

por sentidos de textos. A contextualização do objeto de estudo, em relação aos aspectos 

jurídico-constitucionais, legais e urbanísticos em que está envolvido, bem como a reflexão 

sobre o atual estágio da esfera pública e da prática jornalística nela inserida, proveem 

compreensão mais ampla e interdisciplinar sobre os fenômenos observados.  

Em terceiro lugar, estão as decisões de caráter metodológico, que definem as 

estratégias para coleta ou geração de dados para a pesquisa, isto é, correspondem ao caminho 

seguido em termos de levantamento, descrição e interpretação de traços linguístico-

discursivos para análise da conjuntura em que o(s) discurso(s) analisado(s) se insere(m).  

Para criar um corpo documental representativo a ser analisado na tese, foi 

realizada inicialmente uma pesquisa quantitativa utilizando o mecanismo de busca da base de 

dados disponibilizada na página da Folha de S. Paulo na internet356, utilizando as palavras-

chave relativas aos temas abordados na tese: “direito à moradia”, “Movimento dos 

Trabalhadores Sem Teto” e “Guilherme Boulos”, no período de 1/1/2014 a 31/12/2017, que 

corresponde aos anos (completos) em que o coordenador do MTST colaborou para o site da 

Folha de S. Paulo como colunista (especificamente, Boulos escreveu artigos para a coluna 

semanalmente, entre 26/6/2014 e 9/3/2017).  

Tendo em vista as necessidades da pesquisa, por critério de exclusão, foram 

considerados apenas registros de textos (excluindo material estritamente visual, como 

fotografias e vídeos, por exemplo) publicados pelos canais Folha Impressa e Folha Digital, 

uma vez que um mesmo material pode ser replicado em outros canais da empresa, como UOL 

e Agora, que podem, por sua vez, também publicar material original, que eventualmente será 

replicado pelos dois primeiros. Nesse último caso, os textos foram considerados para análise.    

O material selecionado foi dividido em duas categorias: Coluna Guilherme Boulos 

e Formatos Jornalísticos (notas, notícias, reportagens, editoriais, artigos, colunas e opinião do 

leitor). Para tanto, seguiu-se a classificação atualizada por Marques de Melo357 – que, em seu 

estudo sobre gêneros jornalísticos brasileiros, os distingue em informativo, opinativo, 

interpretativo, diversional e utilitário, de acordo com princípios funcionais do jornalismo, nos 

quais estão categorizados diversos formatos possíveis –, com contribuições do Manual de 

Redação da Folha.  

                                            
356Disponível em: https://www.folha.uol.com.br/. Acesso em 15 jul. 2018.  
357MARQUES DE MELO, J.; ASSIS, F. de. Gêneros Jornalísticos: Conhecimento Brasileiro. In: Gêneros 

Jornalísticos no Brasil. São Bernardo do Campo: Universidade Metodista de São Paulo, 2010. 
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Os dois gêneros utilizados nesta pesquisa são o informativo, segundo a função de 

descrever o real, num relato claro e objetivo dos fatos e acontecimentos possibilitado pela 

observação, e o gênero opinativo, determinado pela função de “ler” o real e aconselhar o 

leitor.  

Os formatos escolhidos em cada um dos gêneros, em função dos objetivos 

pretendidos, foram: a nota, a notícia, a reportagem e a entrevista pingue-pongue (informativo) 

e o artigo, o editorial, a coluna e a opinião do leitor (opinativo).358 Nesta última série, foi 

separada a coluna do Ombudsman, cargo ocupado por um jornalista da equipe da Folha, com 

mandato de um ano, renovável por mais dois, a quem cabe a função de analisar e apontar 

falhas na cobertura do próprio jornal e da imprensa em geral, bem como responder a 

demandas dos leitores. Optou-se por separar a coluna, uma vez que o ombudsman 

frequentemente invoca os princípios editoriais do jornal em suas análises, explicitando, dessa 

                                            
358Os critérios de classificação, mais específicos dos formatos, basearam-se em COSTA, L. A. da. Gêneros 

Jornalísticos. In: MARQUES DE MELO, J.; ASSIS, F. de. Gêneros Jornalísticos no Brasil. São Bernardo do 

Campo: Universidade Metodista de São Paulo, 2010 e na versão do Manual de Redação da Folha de 2001, que 

vigia à época. Seguem, apresentados de forma resumida e após observação do material coletado na pesquisa: 

  

Gênero informativo: 

 

Nota – Notícia mais curta, de um ou dois parágrafos, em geral sem entrevistas. 

 

Notícia – Relato de um fato, com mais de três parágrafos e, no máximo, cinco ou seis com, pelo menos, uma 

entrevista. 

 

Reportagem – Relato mais aprofundado, com maior número de parágrafos e diversas entrevistas. 

 

Entrevista pingue-pongue – Na definição do Manual de Redação da Folha que vigia à época, esse tipo de 

entrevista é publicada na forma de perguntas e respostas. Exige texto introdutório contendo a informação de mais 

impacto, breve perfil do entrevistado e outras informações, como local, data e duração da entrevista e resumo do 

tema abordado. Eventualmente, algumas dessas informações podem ser editadas em texto à parte. FOLHA DE S. 

PAULO, Manual da Redação: São Paulo: Publifolha, 2001, p. 67. 

 

Gênero opinativo: 

 

Editorial  – Artigo que aparece, na Folha de S. Paulo, à página 2, na coluna à esquerda, com a opinião do jornal 

sobre determinado fato. Diferentemente dos artigos, não é assinado. 

 

Artigo – Publicado periódica ou esporadicamente, com a opinião de algum convidado ou articulista contratado 

pelo jornal ou da própria equipe de jornalistas.  

 

No editorial e no artigo, o estilo adotado é argumentativo, com o autor desenvolvendo uma linha de raciocínio, 

no intuito de convencer o leitor sobre seu ponto de vista.  

 

Coluna  – Espaço fixo de um jornalista ou especialista convidado pelo jornal, que traz a análise sobre os fatos 

cotidianos, podendo ser em forma de notas com comentários, análises. Na Folha, inclui-se a coluna do 

Ombudsman. 

 

Opinião  do leitor – Qualquer manifestação de leitor sobre as notícias ou opiniões que aparecem nos jornais. 
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forma, a posição do veículo sobre os diversos aspectos de sua cobertura. A jornalista que 

ocupava o cargo no período em que Boulos colaborou era Vera Guimarães Martins. 

Os resultados dos registros encontrados foram: Coluna Guilherme Boulos: 129 

artigos mais 9 registros de avisos sobre a ausência de colaboração do colunista nessas 

ocasiões e 1 errata, totalizando 139 registros; em relação à classificação por formatos 

jornalísticos: 8 notas; 99 notícias; 147 reportagens; 2 entrevistas pingue-pongue; 11 artigos; 

11 colunas, 2 colunas do Ombudsman e 6 manifestações de leitores sobre os temas 

pesquisados. 

Os registros, além de terem sido utilizados como referência para análise 

qualitativa, foram apresentados também em gráficos, com o objetivo de possibilitar uma 

visualização dos resultados quantitativos.  

Após a obtenção dos dados e sua triagem, foi necessário criar-se o conceito dos 

gráficos. Para tanto optou-se por demonstrá-los de duas formas distintas. Primeiro, seguiu-se 

a mesma denominação das palavras-chave, demonstrando os resultados totais que apareceram 

na Folha de São Paulo ao longo do período pesquisado.  

A linha do tempo utilizada está ligada ao período de permanência de Guilherme 

Boulos como colunista, porém separando-se dos resultados explicitados a própria coluna do 

líder dos sem-teto, a fim de ser possível visualizar os demais resultados obtidos frente à 

existência da coluna. Os anos de 2014 e 2017, respectivamente de início e fim da colaboração 

de Boulos para o jornal, foram separados em semestres. Os anos de 2015 e 2016 aparecem 

com resultados totais. 
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Gráfico 1 – Resultado da Pesquisa Direito à Moradia; MTST; Guilherme Boulos. 

 

 
 

 

Em segundo lugar, foram explicitados também, em formato de gráfico, os 

resultados quanto aos formatos jornalísticos, incluindo, neste caso, a coluna de Guilherme 

Boulos, o que permite uma visualização total dos resultados. 
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Gráfico 2 – Resultado da Pesquisa Amostragem por Formatos Jornalísticos e Coluna Boulos. 

 

 
 

 

A seguir, ao passarmos à análise qualitativa dos artigos de Boulos e das 

reportagens da Folha de S. Paulo, apresentaremos dados mais detalhados quanto aos 

procedimentos metodológicos utilizados. 

 

5.2 Análise dos artigos de Guilherme Boulos no site da Folha de S. Paulo  

 

No dia 26 de junho de 2014, a Folha de S. Paulo anunciava, por meio de uma 

curta notícia publicada em seu site, que Guilherme Boulos, coordenador nacional do 

Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), passava a integrar a equipe de colunistas 

do site do jornal, escrevendo semanalmente, às quintas-feiras, sobre temas como 

“movimentos populares, reforma urbana e segregação territorial das periferias”359. O artigo de 

                                            
359FOLHA DE S. PAULO. Coordenador de sem-teto é o novo colunista da Folha. Disponível em: 

http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/06/1476480-coordenador-de-sem-teto-e-novo-colunista-da-

folha.shtml. Acesso em 16 jul. 2018. 

http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/06/1476480-coordenador-de-sem-teto-e-novo-colunista-da-folha.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/06/1476480-coordenador-de-sem-teto-e-novo-colunista-da-folha.shtml
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estreia do novo colunista, intitulado Receita para acabar com as ocupações360, já podia ser 

acessado pelos internautas a partir daquela data.  

A notícia provocou reações imediatas, originando uma série de comentários 

bastante polarizados por parte dos leitores na mesma página em que foi publicada. Em uma 

análise preliminar, sobre o teor desses comentários, já se podia observar a polêmica que o 

movimento por moradia popular provoca no público, em virtude de suas ações de ocupação 

em São Paulo e em outras regiões do Brasil. Reações que se tornaram ainda mais exaltadas 

em virtude de uma decisão como a da Folha – o maior jornal brasileiro em tiragem e 

circulação –, de conceder espaço ao movimento de luta por moradia do país, que ganhara 

notoriedade no ano anterior, por sua participação nas manifestações que ficaram conhecidas 

como Jornadas de Junho, em 2013, e pelos protestos contra a realização de megaeventos 

esportivos como a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016, ambas a serem 

realizadas no Brasil.  

A observação permitiu constatar que 230 internautas ao todo postaram 

comentários na página. A maioria, cerca de 70%, mostrava-se contrária à iniciativa do jornal, 

enquanto cerca de 20% eram favoráveis e 10% posicionavam-se de forma neutra ou tiveram 

seus comentários censurados, provavelmente pelo teor ofensivo das postagens. A parcela 

contrária à “novidade” apresentada pelo jornal muitas vezes adotava um tom de indignação, 

expressando até mesmo a determinação de cancelar a assinatura da Folha.  

“Criminosos”, “invasores”, “foras-da-lei”, “guerrilheiros” e “vagabundos” foram 

apenas alguns dos adjetivos empregados para desqualificar os integrantes do movimento, 

frequentemente tomados, também, como “massa de manobra” de partidos políticos ou de 

governos internacionais de esquerda, como os da Venezuela ou de Cuba, na esteira do que se 

convencionou chamar de "bolivarianismo".  

O líder do movimento, formado em Filosofia pela USP e professor de psicanálise, 

não raro é descrito como um rapaz de situação social privilegiada que preferiu “invadir a 

propriedade alheia” a esforçar-se para ter um “trabalho digno” ou que resolveu “aparecer” de 

forma oportunista às custas do movimento. A Folha, por sua vez, é acusada de desrespeitar o 

leitor com a contratação, aliando-se aos que “invadem propriedades privadas” e demonstrando 

à opinião pública que “o crime compensa”. Segundo alguns internautas, a iniciativa do jornal 

                                            
360BOULOS, G. Receita para acabar com as ocupações. Folha de S. Paulo, 26 de junho de 2014. Disponível 

em: http://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2014/06/1476430-receita-para-acabar-com-as-

ocupacoes.shtml. Acesso em 16 jul. 2018. 

http://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2014/06/1476430-receita-para-acabar-com-as-ocupacoes.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2014/06/1476430-receita-para-acabar-com-as-ocupacoes.shtml
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poderia até mesmo ser comparada a oferecer uma coluna a comandantes do crime organizado 

como Marcola, do PCC, ou Fernandinho Beira-Mar, do Comando Vermelho.  

Já os que receberam o anúncio de forma positiva destacaram o caráter 

democrático da possibilidade de conhecer diferentes opiniões veiculadas pelo jornal e 

reconheceram a realidade do drama da moradia que caracteriza as grandes cidades brasileiras 

e a exclusão à qual parcelas mais carentes da população são relegadas, vendo como um direito 

legítimo a luta do movimento.  

No mesmo dia, coincidentemente, o jornal O Estado de S. Paulo, concorrente 

direto da Folha, publicava o editorial Triste Espetáculo361, acusando os poderes públicos 

municipal, estadual e federal de estarem-se deixando render às pressões do MTST, que, 

naquela semana, havia tomado a frente da Câmara Municipal de São Paulo, enquanto 

tramitava pela casa o Plano Diretor do município, para pressionar os vereadores pela 

aprovação de artigos favoráveis aos interesses do movimento. O tom adotado pelo jornal em 

seu editorial repete, de forma geral, a perspectiva de criminalização, que, via de regra, 

caracteriza a cobertura feita pelos grandes veículos de comunicação às ações dos sem-teto362.  

A ombudsman da Folha na época, Vera Guimarães Martins, comentou em sua 

coluna do domingo posterior à decisão do jornal em franquear espaço ao líder do MTST363. 

Segundo ela, Boulos, formado em Filosofia pela USP, já era conhecido dos leitores por sua 

atividade “extracurricular” como líder do MTST. Em suas palavras, o movimento 

 

invadiu um terreno no bairro de Itaquera e aproveitou a proximidade da Copa do 

Mundo para arrancar dos governos federal e municipal a promessa de 

desapropriação da área, que pertence a uma construtora, para erguer um conjunto 

habitacional.364  

 

A seguir, ela passa a explicar a opção editorial do jornal entre a utilização dos 

termos “invadir” e “ocupar”. Segundo ela, o termo “invadir” segue a nomenclatura 

determinada pelo jornal, uma vez que a Folha “condena a invasão de propriedade privada”, 

dessa forma posicionando-se de forma diferente do movimento, que utiliza o termo “ocupar”. 

                                            
361O ESTADO DE S. PAULO. Triste Espetáculo. 26 de junho de 2014. Disponível em: 

http://opiniao.estadao.com.br/noticias/geral,triste-espetaculo-imp-,1518675. Acesso em 16 de jul. de 2018. 
362SILVA, S. da C. A atualidade da criminalização produzida sobre o Movimento dos Trabalhadores Sem 

Teto – MTST: o caso do acampamento Chico Mendes. 2014. Dissertação (Mestrado em Ciências Sociais) – 

Faculdade de Filosofia e Ciências, Universidade Estadual Paulista, Marília, 2014.  
363 MARTINS, V. G. Questão de Filosofia. Folha de S. Paulo, 29 de junho de 2014. Disponível em: 

https://m.folha.uol.com.br/colunas/veraguimaraesmartins/2014/06/1478111-questao-de-filosofia.shtml?mobile. 

Acesso em 16 jul. 2018. 
364Loc. cit 

http://opiniao.estadao.com.br/noticias/geral,triste-espetaculo-imp-,1518675
https://m.folha.uol.com.br/colunas/veraguimaraesmartins/2014/06/1478111-questao-de-filosofia.shtml?mobile
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A ombudsman cita o argumento do então editor-executivo do jornal, Sérgio 

Dávila, que observa que “Boulos não será o primeiro entre os colaboradores a defender essa 

prática, em certos casos, em nome da justiça social”.  

A ombudsman lembra, na sequência, ser comum receber reclamações de leitores 

inconformados pelo espaço "desperdiçado" com textos à direita ou à esquerda: 

 

do filósofo Olavo de Carvalho (colaborador eventual)365 ao também filósofo 

Vladimir Safatle366 (fixo); de gente que contesta opiniões professadas por Janio de 

Freitas, um dos colunistas mais antigos, ou Reinaldo Azevedo367, dos mais recentes; 

de bedéis que procuram viés em cada vírgula a passionais que se sentem traídos pelo 

jornal quando este dá voz a figuras com as quais não concordam. Junte-se ao clube, 

Boulos.368 

 

E prossegue, em sua argumentação: 

 

A "vida dupla" do coordenador do MTST, como colunista e, ao mesmo tempo, 

protagonista do noticiário, não será novidade; é o roteiro seguido há anos por 

políticos que escreveram na coluna vertical da página A2, como Aécio Neves, 

Marina Silva, José Serra, Marta Suplicy, Luiz Inácio Lula da Silva, Fernando 

Henrique e José Sarney.369 

 

Ressalta, ainda, a ombudsman, que, “em matéria de opinião, a Folha tem de tudo e 

o seu contrário”.370  

 

A pluralidade é um dos postulados do projeto editorial e o Manual da Redação 

pontifica que todas as tendências ideológicas expressivas da sociedade devem estar 

representadas no jornal.371 

 

A ombudsman conclui, afirmando: 

 

"O que se espera de todo colunista do jornal é que utilize o espaço para expressar 

seus pontos de vista, e não como plataforma de propaganda para suas atividades 

pessoais, quer políticas, quer profissionais", afirma, ainda, o editor-executivo Sérgio 

Dávila, acrescentando não ter havido nenhuma discussão sobre possíveis limites no 

conteúdo na coluna. [...]  Como ocorre com qualquer outro colunista, cabe ao leitor 

avaliar o prato que ele serviu e servirá .372 

 

                                            
365Escritor e ensaísta, Carvalho é um dos principais representantes do pensamento conservador no Brasil. 
366 Professor no Departamento de Filosofia da Universidade de São Paulo e filiado ao Partido Socialismo e 

Liberdade (PSOL), um dos representantes da esquerda entre os colunistas da Folha de S. Paulo.  
367 Jornalista e comentarista de política de orientação liberal-conservadora.  
368MARTINS, loc. cit, aspas da autora. 
369MARTINS, loc. cit, aspas da autora. 
370MARTINS, loc. cit. 
371MARTINS, lop. cit. 
372MARTINS, loc. cit. 
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Depois que o jornal decidiu encerrar a colaboração de Boulos para o jornal,  em 

março de 2017, a Folha publicou, no dia 20 de junho daquele ano o editorial (espaço que 

expressa a opinião do veículo) Mananciais ameaçados,373 em que critica uma série de 

“invasões irregulares” próximas às represas Billings e Guarapiranga, entre 2014-2015, quando 

a capital e região metropolitana de São Paulo sofreram os efeitos da crise hídrica ocorrida no 

período.  

Ante o fato de os dois reservatórios na zona sul de São Paulo garantirem o 

abastecimento de 5,6 milhões de pessoas, o jornal pede providências às autoridades 

municipais, para que loteamentos clandestinos acabem não tendo sua situação regularizada, 

por pressão dos movimentos populares. 

Cita-se como exemplo de alerta, o caso da ocupação Nova Palestina, promovida 

pelo MTST, localizada a menos de um quilômetro da Represa Guarapiranga. 

 

Um ano depois, a Câmara Municipal declarou a área Zona Especial de Interesse 

Social. Em seguida, a prefeitura, em parceria com o governo estadual, anunciou a 

construção no local de prédios para abrigar 14 mil pessoas.374 

 

A Folha conclui que embora as 75 invasões mencionadas tenham acontecido na 

administração de Fernando Haddad (PT), “a origem da deterioração dos mananciais brota de 

uma negligência generalizada, contumaz e suprapartidária”.375 

Um mês após a estreia da coluna de Boulos, o jornal lançou a campanha 

publicitária O que a Folha pensa, em que apresentava as suas opiniões sobre temas polêmicos 

como casamento entre pessoas do mesmo sexo, pena de morte, cotas raciais, aborto, 

manifestações, voto obrigatório e legalização das drogas376. Nele, leitores de diferentes 

idades, gêneros, etnias e opções sexuais comparam suas opiniões com as da Folha, dizendo se 

são contra ou a favor das escolhas do jornal, porém ressaltando, por fim que, apesar das 

posições divergentes, a Folha possibilita que todos esses diferentes pontos de vista sejam 

veiculados ao público. 

                                            
373FOLHA DE S. PAULO. Mananciais ameaçados. Opinião, 20/6/2017. Disponível em: 

https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2017/06/1894234-mananciais-ameacados.shtml. Acesso em 16 jul.  

2018. 
374 Loc. cit. 
375FOLHA DE S. PAULO, loc. cit. 
376Veiculada na mídia impressa, em canais de televisão aberta e paga, no rádio e na internet, a campanha mostra 

leitores do jornal apresentando o posicionamento da Folha sobre esses temas e em seguida declarando as suas 

próprias posições. Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/multimidia/videocasts/2014/08/1493942-o-que-

a-folha-pensa-veja-video.shtml. Acesso em 16 jul. 2018. 

http://www1.folha.uol.com.br/multimidia/videocasts/2014/08/1493942-o-que-a-folha-pensa-veja-video.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/multimidia/videocasts/2014/08/1493942-o-que-a-folha-pensa-veja-video.shtml


150 

 

Em notícia sobre o lançamento da campanha, no dia 1º de agosto de 2014, Murilo 

Bussab, diretor-executivo de Circulação e Marketing, e Sérgio Dávila, editor-executivo do 

jornal, explicavam que a campanha teve por objetivo destacar o que consideram um dos 

pontos fortes da marca Folha, que é dar espaço à “diversidade de opiniões” e ao “pluralismo 

editorial”377. De fato, naquele ano, o jornal buscou contratar como colunistas para a versão 

impressa e site representantes variados do espectro político-ideológico brasileiro, sendo até 

mesmo criticada por uma parcela de leitores de centro-esquerda na ocasião de estreia da 

coluna de Reinaldo Azevedo, então blogueiro da revista Veja, visto como representante do 

pensamento conservador de direita.  

O fato é que, nas semanas seguintes, em sua coluna, Boulos passou a apresentar 

em seus artigos algumas das principais reivindicações e bandeiras do MTST, além de expor a 

posição do movimento sobre alguns dos temas em pauta na imprensa. Um dos artigos, 

intitulado Eles venceram outra vez378, publicado no dia 02/10/2014, às vésperas do primeiro 

turno das eleições majoritárias, foi o artigo mais lido durante três dias, segundo informações 

colhidas à época no site da Folha, e esteve entre os cinco mais lidos nos dois dias posteriores. 

 

5.2.1 Ethos, referenciação e ideologia 

 

Entre as instâncias da Retórica Clássica, o ethos constitui a imagem ou a voz que 

quem toma a palavra ou produz um texto constrói de si. Como pretendia Aristóteles, a 

imagem de si construída no discurso corresponde à finalidade desse discurso, lembra 

Amossy.379 

Para Maingueneau380, estar em um determinado discurso não significa apenas 

proferir um ou outro enunciado, mas adotar um certo tom de voz, um comportamento em 

harmonia com o princípio organizador do estatuto dos enunciadores. Na concepção do autor, 

o modo de dizer está associado a uma maneira de ser, embora o conceito de ethos não diga 

respeito apenas àquilo que o enunciador expõe de si explicitamente, mas à imagem que é 

formada com base na cena de enunciação.  

                                            
377 Loc. cit.. 
378BOULOS, G. Eles Venceram Outra Vez.  Disponível em: 

http://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2014/10/1525451-eles-venceram-outra-vez.shtml. 

Acesso em 16 jul. 2018. 
379AMOSSY, R. Da noção retórica de ethos à análise do discurso. In: AMOSSY, R. (Org.) Imagens de si no 

discurso: a construção do ethos. São Paulo: Contexto, 2008, p. 9-28. 
380MAINGENEAU, D. Análise de Textos de Comunicação. São Paulo, Cortez, 2005. 

http://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2014/10/1525451-eles-venceram-outra-vez.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2014/10/1525451-eles-venceram-outra-vez.shtml
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 Definido como "fonte do acontecimento enunciativo", o ethos, para 

Maingueneau, "constitui uma dimensão de todo ato de enunciação, pelo qual o enunciador, ou 

fiador do discurso constrói uma imagem de si, uma representação de si mesmo, buscando 

persuadir e obter a adesão dos sujeitos a um certo discurso"381.  Para o autor, "a qualidade do 

ethos remete, com efeito, à figura desse 'fiador', que mediante sua fala, se dá uma identidade 

compatível com o mundo que ele faz surgir em seu enunciado".382  

Noção fundamentalmente híbrida (sócio-discursiva), o ethos, na visão de 

Maingueneau, pode ser definido como um "comportamento socialmente avaliado, que não 

pode ser apreendido fora de uma situação de comunicação precisa, integrada ela mesma numa 

determinada conjuntura sócio-histórica"383. "O discurso resulta da associação contingente 

entre um 'fundo' e uma 'forma'; é um acontecimento inscrito em uma configuração sócio-

histórica e não se pode dissociar a organização de seus conteúdos e o modo de legitimação de 

sua cena discursiva"384. 

Como explica o autor, é um "dizer sem ser dito" que possibilita a eficácia do 

ethos, seu poder de despertar a crença, a adesão. "O enunciatário, ou coenunciador é levado a 

identificar-se com a fala do enunciador, a incorporar um certo modo de ver o mundo, a habitar 

o mesmo “mundo ético”.385   

Eggs destaca que a linha de análise discursivo-argumentativa praticada por 

Maingueneau e Amossy indica, por diversas vias, a necessidade de considerar a posição do 

locutor como ser empírico no campo em que ele se situa (político, intelectual, literário ou 

outro). "O lugar que engendra o ethos é, portanto, o discurso, o logos do orador. Esse lugar se 

mostra mediante as escolhas feitas por ele e toda forma de expressar resulta de uma escolha 

entre várias possibilidades linguísticas e estilísticas"386, ou seja, deixa no texto as marcas de 

intencionalidade do enunciador. 

A Linguística Enunciativa já afirma que todo enunciado é produzido tendo em 

vista um enunciatário, apresentando, portanto, uma dimensão dialógica, uma relação eu-tu. 

Esse discurso é produzido também numa instância situacional (de tempo e espaço), está 

inserido num determinado contexto sócio-histórico e incorpora elementos de uma 

determinada ideologia. 

                                            
381MAINGENEAU, D. A propósito do Ethos. In: MOTTA, A. R.; SALGADO, L. (Orgs.) Ethos Discursivo. São 

Paulo: Contexto, 2008, p. 17. 
382MAINGENEAU, D., 2005, p. 73. 
383MAINGENEAU, D., 2008, p.17. 
384MAINGENEAU, D., 2005, p. 73. 
385MAINGENEAU, D., 2008, p.18. 
386EGGS, E. Ethos aristotélico, convicção e pragmática moderna. In: AMOSSY, R. (Org.) Imagens de si no 

discurso: a construção do ethos. São Paulo: Contexto, 2008, p. 31. 
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Em que pese toda a diversidade de significados do conceito de ideologia, toma-se 

por base aquele apresentado por Van Djik, um dos nomes mais proeminentes dos Estudos 

Críticos do Discurso:  

 

As ideologias são modelos conceptuais básicos de cognição social, partilhados por 

membros de grupos sociais, constituídos por seleções relevantes de valores 

socioculturais e organizados segundo um esquema ideológico representativo da 

autodefinição de um grupo. Para além da função social que desempenham ao 

defender os interesses dos grupos, as ideologias têm função cognitiva de organizar 

as representações sociais (atitudes, conhecimentos) do grupo, orientando, assim, 

indirectamente, as práticas sociais relativas ao grupo e, consequentemente, também 

as produções escritas e orais dos seus membros.387 

 

Andrade destaca que uma das práticas sociais mais importantes que as ideologias 

determinam é o uso da linguagem e do discurso. "De modo geral, nosso discurso – 

especialmente quando falamos como membros de um grupo – expressa opiniões com 

fundamento ideológico e frequentemente as ideologias surgem da luta e do conflito de um 

grupo, estabelecendo a oposição entre Nós e Eles.”388  

Tomando por base tal concepção e incorporando o pressuposto da referenciação389 

como atividade discursiva, a autora, ao analisar o gênero que define como ensaio jornalístico, 

ressalta que: 

 

a realidade é construída, mantida e alterada não somente pela forma como 

nomeamos o mundo, mas, e principalmente, pela forma como interagimos com ele, 

isto é, interpretamos e construímos nossos mundos por meio da interação com o 

contexto de situação e o contexto sócio-histórico-ideológico.390 

 

Dessa forma, conclui que as escolhas lexicais feitas pelo enunciador refletem sua 

ideologia e que "ao selecionar os referentes, o enunciador não espelha diretamente o mundo 

real, mas constrói e reconstrói os elementos no interior do próprio discurso".391  

Incorporando a tese de Gramsci de que o poder social na sociedade moderna é 

exercido por meio das lutas hegemônicas e de que os maiores conflitos hoje estão numa 

                                            
387VAN DJIK, T. A. Semântica do Discurso e Ideologia.  In: Pedro, E. R. (Org.). Análise Crítica do Discurso: 

Uma perspectiva sociopolítica. Lisboa: Caminho, 1997, pp. 111-112. 
388ANDRADE. M.L.C.V. de O. O ensaio jornalístico. In: Beatriz Daruj Gil, Elis de Almeida Cardoso, Valéria 

Gil Condé (Orgs.). Modelos de Análise Linguística. São Paulo, Contexto, 2009, p. 157. Bolds originais da 

autora. 
389Conceito que remete à associação que nomes e expressões linguísticos fazem com objetos e entidades do 

mundo extralinguístico. 
390 Ibid, p. 154. 
391ANDRADE, op. cit. p. 154. 

http://editoracontexto.com.br/autores/beatriz-daruj-gil.html
http://editoracontexto.com.br/autores/elis-de-almeida-cardoso.html
http://editoracontexto.com.br/autores/valeria-gil-conde.html
http://editoracontexto.com.br/autores/valeria-gil-conde.html
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dimensão cultural, de significados, Fairclough392 afirma que é possível enxergar essas lutas no 

domínio da linguagem como forma de embate para a consolidação de determinados discursos 

e consequentemente para a legitimação de determinadas construções da realidade.  

Ainda segundo o linguista inglês, a hegemonia discursiva coincide com a 

hegemonia social e o exercício de poder hegemônico costuma mesclar-se com práticas 

discursivas, revelando o papel do discurso na (re)produção da dominação. Nesse embate 

simbólico, só resta a grupos como as minorias tentar romper com a ideologia dominante por 

meio de discursos contra-hegemônicos. 

 

5.2.2 Gêneros discursivos, gêneros e formatos jornalísticos 

  

De acordo com o filósofo russo Mikhail Bakhtin, o gênero discursivo se define 

como certas formas ou tipos relativamente estáveis de enunciados ou discursos que têm uma 

lógica própria, de caráter concreto, e recorrem a certos tipos relativamente estáveis de 

textualização. Ainda segundo o pensador russo, ao longo do tempo, tende a haver uma 

cristalização dos gêneros em termos de certas formas de textualização, mas isso ocorre sem 

fixidez, porque os gêneros se acham em constante mudança. 

 

"... gênero é uma força aglutinadora e estabilizadora dentro de uma determinada 

linguagem, um certo modo de organizar ideias, meios e recursos expressivos, 

suficientemente estratificado numa cultura, de modo a garantir a comunicabilidade dos 

produtos e a continuidade dessa forma junto às comunidades futuras. Num certo 

sentido, é o gênero que orienta todo o uso da linguagem no âmbito de um determinado 

meio, pois é nele que se manifestam as tendências expressivas mais estáveis e mais 

organizadas da evolução de um meio, acumuladas ao longo de várias gerações de 

enunciadores”.393 

 

O autor sustenta ainda que "cada esfera do uso da língua elabora seus tipos 

estáveis de enunciado, que são gêneros discursivos. Assim, a língua participa da vida através 

dos enunciados concretos que os realizam, como a vida participa da linguagem através dos 

enunciados"394.  

A análise empreendida neste item focará, especificamente, os gêneros segundo a 

concepção linguística – em especial, um deles, o artigo de opinião, porém adotando como 

referencial, os estudos jornalísticos, que se diferenciam da abordagem sócio-teórica da área de 

Ciências da Linguagem.    

                                            
392FAIRCLOUGH, N. Discurso e Mudança Social. Brasília: UnB, 2001. 
393BAKHTIN, M.  Estética da criação verbal. São Paulo: Martins Fontes. 1997, p. 263 
394Ibid., p. 264. 
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Um dos mais importantes teóricos do jornalismo brasileiro, o professor José 

Marques de Melo, já apontava em estudo de 1985 a árdua tarefa de definir os gêneros 

encontrados na imprensa e a impossibilidade de fazer uma classificação universal, já que os 

gêneros seriam, segundo ele, determinados pelos modos de produção dos jornalistas e teriam 

uma identificação com a questão cultural de cada veículo: "Classificar gêneros jornalísticos é 

o maior desafio do jornalismo, como campo do conhecimento", afirmava.395 

O autor identificou, no jornalismo brasileiro, uma hegemonia entre os gêneros 

jornalísticos informativo (registro claro e objetivo dos fatos e acontecimentos, caracterizado 

pela observação) e jornalismo opinativo (emissão de opinião diante das notícias, caracterizado 

pelo aconselhamento).  

Marques de Melo agrupou os gêneros a partir de duas premissas que 

correspondem à intencionalidade dominante nos relatos: 1) a reprodução do real, por meio da 

qual o jornalista comunica os fatos noticiosos (jornalismo informativo), o que significa 

descrevê-los jornalisticamente a partir de dois parâmetros – o atual e o novo, ou seja, a 

observação da realidade e a descrição do que é apreensível à atividade jornalística; 2) leitura 

do real (jornalismo opinativo), via análise da realidade e a sua avaliação dentro dos padrões 

jornalísticos, ou seja, a versão dos fatos construída por meio de argumentações, em favor de 

determinadas ideias e valores.  

Partindo dessas premissas, o autor propôs a classificação de formatos 

jornalísticos, a partir dos gêneros informativos (nota, notícia, reportagem e entrevista) e 

opinativos (editorial, comentário, artigo, resenha/crítica, coluna, crônica, caricatura e carta). 

Dialogando com os conceitos apresentados, Medina reitera que os gêneros 

jornalísticos se prestam a orientar o público a ler (jornais), ver (televisão) ou ouvir (rádio) o 

noticiário, permitindo a ele identificar seus formatos e conteúdos. Os gêneros serviriam ainda 

para mostrar uma determinada intenção, por parte do veículo, seja de informar, de opinar, de 

interpretar ou mesmo de divertir.  Dessa forma, afirma o autor, pode-se dizer que os gêneros 

são determinados pelo estilo que os jornais empregam para relatar a seu público os 

acontecimentos diários.  

 

A maioria dos jornais brasileiros divide os gêneros jornalísticos em quatro grandes 

grupos: informativo, com a preocupação de relatar os fatos de uma forma mais 

objetiva possível; interpretativo, que, além de informar, procura interpretar os fatos; 

                                            
395MARQUES DE MELO, J.  A opinião no jornalismo brasileiro. Petrópolis: Vozes, 1985. 
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opinativo, que expressa um ponto de vista a respeito de um fato; e entretenimento, 

que são informações que visam à distração dos leitores.396 

 

5.2.3 O artigo de opinião  

 

O artigo de opinião, presente nos veículos jornalísticos impressos, é um texto em 

que o autor expõe seu posicionamento diante de algum tema atual e de interesse de muitos. 

Boff, Köche e Marinello o definem como um gênero textual que se vale da argumentação para 

analisar, avaliar e responder a uma questão controversa. O artigo expõe a opinião de um 

articulista, que pode ou não ser uma autoridade no assunto abordado. Geralmente, discute um 

tema atual de ordem social, econômica, política ou cultural, relevante para os leitores. 

Esse gênero pertence à ordem do argumentar, uma vez que o sujeito enunciador 

assume uma posição a respeito de um assunto polêmico e a defende. De acordo com 

Perelman397, a argumentação objetiva provocar ou aumentar a adesão do interlocutor às teses 

apresentadas pelo autor. Assim, a interação ocorre a partir do ponto de vista sustentado pelo 

articulista e aceito ou não pelo leitor. 

Trata-se de um texto dissertativo que apresenta argumentos sobre o assunto 

abordado. Portanto, o autor, além de expor seu ponto de vista, deve sustentá-lo por meio de 

informações coerentes e admissíveis. Um recurso muito peculiar desse tipo de gênero é a 

persuasão, que consiste, como já foi mencionado, na tentativa do emissor de convencer o 

destinatário, neste caso, o leitor, a adotar a opinião apresentada. 

 

5.2.4 Análise dos artigos 

 

A partir de um corpus selecionado de 52 artigos da coluna de Guilherme Boulos 

publicados no site da Folha de S. Paulo398, entre junho de 2014 e junho de 2015, busca-se 

analisar o processo de construção do diálogo entre articulista e leitores,  partindo das  

estratégias discursivas de referenciação escolhidas pelo autor e da forma como este busca 

estabelecer uma aproximação com o público, a fim de criar uma cumplicidade, procurando 

convencer seus interlocutores de seus pontos de vista e posições ideológicas. 

                                            
396MEDINA, J.L.B. Gêneros jornalísticos: repensando a questão. Revista SymposiuM. Recife, ano 5, n. 1, 

jan./jun. 2001, p. 51. 
397PERELMAN apud BOFF, O. M. B.; KÖCHE, V. S.; MARINELLO, A. F. O gênero textual artigo de 

opinião: um meio de interação. ReVEL, v. 7, n. 13, p. 3, 2009. 
398Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos. Acesso em 17 jul. 2018. 
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Para tanto, Boulos constrói um ethos fundamentalmente coletivo, anticapitalista, 

de tom contra-hegemônico que, primeiramente se apresenta, buscando dar uma resposta ao 

ethos pré-construído399 de viés criminalizatório, criado em grande medida pela própria mídia 

em relação aos sem-teto. Em seguida, passa a apresentar as principais bandeiras de luta do 

movimento e ao mesmo tempo a analisar os principais eventos econômicos e políticos 

brasileiros sob a ótica do MTST. Os textos têm como fiador um intelectual que, apesar de não 

ser originário da classe que representa, vivencia sua realidade e atua como seu porta-voz 

ideológico. 

Dessa forma, já no primeiro artigo do líder do MTST publicado no site da Folha, 

em 26/6/14, Receita para acabar com as ocupações, Boulos procura responder ao público os 

motivos pelos quais os sem-teto fazem o que fazem (ocupam terrenos nas cidades) e a fórmula 

para resolver o "problema", algo que todos, incluindo os sem-teto, almejam. O tom é irônico, 

uma vez que ao escolher o referente "receita", ele dá a entender que o caso é simples e bastará 

seguir os passos apresentados para que se obtenham os resultados desejados pela parcela dos 

leitores que criminaliza o grupo.  

Encarnando a "alma" dos sem-teto, Boulos apresenta o movimento como um ator 

social400 que se posiciona de maneira ativa na sociedade, não apenas revindicando o que 

considera justo, mas interpelando o poder constituído na reivindicação de um direito:  

 

O crescimento das ocupações suscitou o debate sobre o problema da moradia e 

permitiu que movimentos como o MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem Teto), 

que trava há 17 anos a luta por moradia digna e Reforma Urbana, tivessem enfim 

espaço para expor suas posições.401 

 

De início, o colunista já apresenta algumas bandeiras do movimento: a luta por 

moradia digna e a regulação do mercado imobiliário, por meio de uma política de reforma 

urbana mais justa do ponto de vista social, para que se estabeleça o combate à especulação 

responsável pela exclusão a que são submetidos os sem-teto, o que, por sua vez, agrava a 

ocorrência de ocupações.   

Após indicar as razões do crescimento das ocupações, por meio de uma exposição 

de argumentos lógica, coerente e utilizando uma elucidativa quantidade de dados estatísticos, 

                                            
399MAINGUENEAU, op. cit. 
400VAN LEEUWEN, T. A representação dos actores sociais. In: Pedro, E. R. (Org.). Análise Crítica do 

Discurso: Uma perspectiva sociopolítica. Lisboa: Caminho, 1997. 
401BOULOS, G. Receita para acabar com as ocupações. Disponível em: 

http://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2014/06/1476430-receita-para-acabar-com-as-

ocupacoes.shtml. Acesso em 20 jul. 2018. 

http://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2014/06/1476430-receita-para-acabar-com-as-ocupacoes.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2014/06/1476430-receita-para-acabar-com-as-ocupacoes.shtml
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Boulos faz uma exortação aos leitores em relação ao "drama" em que vivem os sem-teto, 

lançando um desafio:     

 

Se querem, então, acabar com as ocupações, que encarem de frente suas verdadeiras 

razões. Ao invés de defender a criminalização dos movimentos e dos acampamentos 

de trabalhadores sem-teto, defendam uma Reforma Urbana profunda, que possa 

resolver o drama da moradia nas cidades brasileiras. As ocupações acabarão sem a 

necessidade de uma só bomba de gás.402 

 

Para o líder do MTST a solução é "política" e passa pela adoção de alguns passos: 

"Tirar o controle da política urbana das mãos das grandes empreiteiras e desenvolver uma 

estratégia de desapropriação de terras que recupere a capacidade do poder público de planejar 

a política habitacional". Então, ele finaliza com uma pergunta retórica que deixa no ar uma 

espécie de provocação: "Será que estão todos dispostos a defendê-los?" 

A partir do primeiro artigo, em que faz uma apresentação da realidade e das 

reivindicações dos sem-teto, o líder do MTST passa a apresentar outras bandeiras do 

movimento, enquanto analisa os acontecimentos políticos e econômicos do Brasil e do 

mundo, segundo a visão do MTST. 

Uma das outras frentes de luta do movimento é o que o une a diversos outros 

grupos e coletivos urbanos que saíram às ruas em 2013: a reivindicação do direito à cidade403.  

De forma geral, o colunista adota uma estrutura de discurso própria ao artigo de 

opinião, que se inicia com a apresentação de um assunto em pauta na mídia, seguida de uma 

análise sobre as causas e consequências dessa questão – para a qual são utilizados dados que 

possam corroborar a linha de argumentação exposta no artigo – e, por fim, a conclusão, 

apontando uma possível "solução" para o "problema", segundo o pensamento do MTST. O 

estilo adotado é lógico, objetivo, com frases curtas, sempre na ordem direta, em linguagem 

simples, clara, de forma a fazer-se entender por todo o espectro de leitores da Folha.  

Não raro, Boulos lança mão da ironia, em geral, na tentativa de desqualificar 

aqueles que se colocam contra o movimento, de metáforas, para corroborar os argumentos 

apresentados no texto e de paráfrases para desvendar o que está por trás dos acontecimentos 

                                            
402BOULOS, loc. cit. 
403Citado nos artigos O Rio de Janeiro continua lindo? (6/11/14). Disponível em: 

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2014/11/1543874-o-rio-de-janeiro-continua-

lindo.shtml. Acesso em 17 de jul. de 2018, e Os donos do transporte em São Paulo (22/01/15), Disponível em: 

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2015/01/1578549-os-donos-do-transporte-em-sao-

paulo.shtml . Acesso em 17  jul. 2018. 

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2014/11/1543874-o-rio-de-janeiro-continua-lindo.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2014/11/1543874-o-rio-de-janeiro-continua-lindo.shtml
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(como é o caso do artigo Gota d'Água404, em que lembra a canção de Chico Buarque de 

Holanda para falar sobre a crise hídrica em São Paulo405).  

A atitude de interpelação (representada por verbos no imperativo e perguntas 

retóricas) é adotada muitas vezes ao se dirigir aos representantes do poder instituído, seja a 

presidente da República, o ministro da Fazenda ou o presidente da Câmara dos Deputados, 

por exemplo, posicionando o MTST como um ator social situado à esquerda do espectro 

político, que apresenta um modelo próprio de sociedade e atua como uma espécie de 

consciência crítica coletiva aos mecanismos institucionais. 

Para além dos aspectos estilísticos e das estratégias de referenciação e 

argumentação, passamos a observar, por meio do destaque de trechos da amostra analisada, 

como Boulos apresenta a visão do movimento sobre a realidade brasileira,. A observação 

destacará as temáticas abordadas, em especial a dos direitos sociais, e os elementos que 

possam identificar como a subjetividade coletiva dos sem-teto sinaliza para a perspectiva de 

uma esfera pública alternativa na construção ou reconstrução da cidadania a partir dos 

movimentos populares. 

Em Receita para acabar com as ocupações406, o colunista introduz o tema do 

crescimento das ações organizadas pelos trabalhadores sem-teto nas principais metrópoles do 

país em sua luta por “moradia digna e Reforma Urbana”, visando terrenos ou edifícios em 

situação de abandono, o que suscitou a reação conservadora de “políticos, empreiteiros, 

editorialistas e promotores de Justiça” contra as ocupações.  

 

Políticos prenunciam o caos e a desordem. Seus financiadores, os empreiteiros, 

gritam pelo direito à propriedade, esquecendo-se de que a mesma Constituição que o 

garante exige também que ela desempenhe função social.407 

 

Ao expor a “lógica de exclusão” imposta pela especulação imobiliária que expulsa 

“milhões de trabalhadores” para regiões periféricas pelo aumento dos preços dos aluguéis nas 

metrópoles, o colunista argumenta que “ocupar não é resultado da opção de alguém, mas da 

falta de opções”.408 

                                            
404BOULOS, G. Gota d’Água. Disponível em: 

http://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2015/02/1594968-gota-dagua.shtml. Acesso em 20 jul. 

2018. 
405Período de seca, em que a redução de oferta de água nos reservatórios do estado de São Paulo atingiu níveis 

mínimos, em 2014 e 2015, acabando por levar a períodos de racionamento em grande parte das cidades paulistas. 
406BOULOS, loc, cit.  
407Loc. cit 
408Loc. cit. 

http://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2015/02/1594968-gota-dagua.shtml
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No artigo A batalha do Plano Diretor409, Boulos destaca algumas conquistas do 

plano recém-aprovado pela Câmara Municipal de São Paulo, que estabeleceu diretrizes para o 

desenvolvimento da cidade nos 16 anos seguintes. Entre eles, estão a definição de eixos 

estruturantes, que são regiões onde haverá maior estímulo ao adensamento, em função da 

oferta de transporte público, e a duplicação da quantidade de áreas destinadas à moradia 

popular, as Zonas Especiais de Interesse Social, de 15 para 33 quilômetros quadrados, além 

do fortalecimento de regras de aplicação da função social da propriedade, com mecanismos 

como IPTU progressivo e desapropriação-sanção.410 

O articulista destaca que foram necessárias 

 

inúmeras mobilizações dos movimentos e uma participação ampla nas audiências 

públicas de debate do PDE. O MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem Teto) 

permaneceu acampado em frente à Câmara durante sete dias até a aprovação do 

Plano.411 

 

Mas ressalta que o plano terá limites, em virtude da pressão igualmente intensa 

por parte do mercado imobiliário, o que acabou influindo no resultado final, não permitindo 

que se reverta “a lógica excludente de desenvolvimento da cidade”. “A pressão silenciosa de 

um engravatado pode ter mais efeito que o barulho dos descamisados”412, afirma o colunista. 

Na coluna seguinte, intitulada Os Brics e os sem-teto413, Boulos aborda a realidade 

de Fortaleza, escolhida para sediar a cúpula dos Brics (China, Rússia, Índia e África do Sul), 

entre 14 e 16 de julho de 2014. 

Ele alerta que a cidade tornou-se carro-chefe do crescimento urbano nordestino 

entre 2000 e 2010, tanto demográfico quanto econômico, sendo uma das que mais cresciam 

no país. Mas, sustenta que a grande valorização ocorrida na capital cearense veio 

acompanhada de um processo de exclusão, expulsando os mais pobres para regiões periféricas 

e desprovidas de infraestrutura e serviços públicos. 

 

Dezenas de milhares de novos sem-teto surgiram na nova "capital do Nordeste". A 

razão é a mesma da que temos visto em São Paulo e outras grandes metrópoles: o 

                                            
409BOULOS, G. A batalha do Plano Diretor. Disponível em: 

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2014/07/1479164-a-batalha-do-plano-diretor.shtml. 

Acesso em 20 jul. de 2018. 
410Cf. PREFEITURA DE SÃO PAULO, Plano Diretor Estratégico. Disponível em: 

https://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/marco-regulatorio/plano-diretor/. Acesso em 20 jul. de 2018. 
411BOULOS, loc. cit. 
412BOULOS, loc. cit. 
413BOULOS, G. Os Briscs e os sem-teto. Disponível em: 

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2014/07/1483688-os-brics-e-os-sem-teto.shtml. Acesso 

em 20 jul. 2018. 
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aumento descontrolado e abusivo no valor dos aluguéis urbanos. Junto a isso, a 

especulação aprofundou ainda a velha prática da segregação urbana. Milhares de 

pessoas têm sido removidas de comunidades em áreas mais valorizadas, próximas à 

praia, para conjuntos habitacionais periféricos.414 

 

Por essas razões, a capital cearense havia se tornado, segundo ele, palco da mais 

recente ocupação do MTST à época, um amplo terreno abandonado na zona sul da cidade. 

“Os trabalhadores sem teto clamam pela sua fatia no bolo do crescimento nacional”415, 

conclui o artigo.   

Em A Copa das Tropas, Boulos denuncia a violenta repressão contra 

manifestantes durante atos contra a realização da Copa do Mundo de futebol no Brasil, em 

especial no Rio e em São Paulo, cidades em que também dezenas de pessoas foram presas ao 

longo evento. Cita até mesmo a proposta do governo Dilma de aprovar uma lei 

antimanifestação, o que acabou não ocorrendo durante a copa. “Uma coisa é certa. O balanço 

da ‘Copa das Tropas’ é o perigo para o direito democrático de livre manifestação no 

Brasil”416, afirma Boulos. 

A identificação, por parte de Boulos, do crescimento do pensamento de direita no 

Brasil é representado por ele pelas figuras de outros colunistas, como Reinaldo Azevedo e 

Luis Felipe Pondé (filósofo que colabora semanalmente para a edição impressa da Folha) no 

artigo Reinaldo Azevedo e a direita delirante, em que ele afirma: “Dispostos a tudo para fazer 

barulho no debate público, mas sem substância em suas análises, aproximam-se 

frequentemente de um discurso delirante”.417 

 

Impressiona o baixo nível intelectual dos representantes da direita no debate público 

nacional. Não elaboram, não buscam teorias nem referências. Não fazem qualquer 

esforço para interpretar seriamente a realidade. Apenas atiram chavões, destilando 

preconceitos de senso comum e ódio de classe.418 

 

Entre os temas citados e comentados por Boulos ao longo da exposição, estão: 

 

Reinaldo Azevedo jura que o governo petista quer construir o comunismo no Brasil. 

E vejam, ele não está falando do Lula de 1989, mas do governo do PT de 2003 a 

2014. Sim, o mesmo que garantiu lucros recordes aos bancos e empreiteiras na 

                                            
414BOULOS, G. A Copa das Tropas. Disponível em:  

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2014/07/1487066-a-copa-das-tropas.shtml. Acesso em 

20 jul. 2018. 
415BOULOS, loc. cit 
416BOULOS, loc. cit 
417BOULOS, G. Reinaldo Azevedo e a direita delirante. Disponível em: 

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2014/07/1490579-reinaldo-azevedo-e-a-direita-

delirante.shtml. Acesso em 21 jul. 2018. 
418 BOULOS, loc. cit. 
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última década. Que manteve as bases da política econômica conservadora e que nem 

sequer ensaiou alguma das reformas populares historicamente defendidas pela 

esquerda. Neste governo que, com muito esforço, pode ser apresentado como 

reformista, ele enxerga secretas intenções socializantes. Certamente com o apoio da 

Odebrecht e de Katia Abreu419. Só no delírio...420 

 

E conclui o líder do MTST: “Um delírio em si é inofensivo. O problema é quando 

começa a juntar adeptos, movidos por ódio, preconceitos e mentiras. É assim que nascem os 

movimentos fascistas”.421 

Em Cara, eu ganho. Coroa, você perde, o colunista comenta os ataques de órgãos 

da mídia hegemônica contra o decreto 8243/2014, assinado pela presidente Dilma Rousseff, 

criando a Política Nacional de Participação Social – que estimulava a participação dos 

conselhos, movimentos sociais e da população em medidas do governo422 –  e de conquistas 

do MTST em relação a mudanças no Minha Casa Minha Vida Entidades. Também rebate 

acusações lançadas pela revista Veja contra o movimento, que afirmara que este estaria 

promovendo uma “indústria de ocupações” por organizar a participação de seus membros 

com listas de presença e classificando as ocupações de  “farsa” pelo fato de as pessoas não 

morarem de fato nelas. 

Em relação a essas últimas, ele argumenta: 

 

Se o MTST não tivesse nenhum tipo de controle e organização de quem participa 

seria acusado de descriterioso. Como se organiza por listas e cadastros, para definir 

legitimamente sua demanda, é acusado de ser "indústria de ocupações".423 

 

Boulos acrescenta que não necessariamente as pessoas que ocupam um terreno 

estão em situação de rua, estão vivendo em situação precária. Podem morar com a família em 

um pequeno cômodo, ou num barraco em área de risco ou em uma casa na qual não 

conseguem mais pagar aluguel.  

 

Se as milhares de famílias que participam de ocupações, buscando uma condição 

mais digna de vida, fossem morar definitivamente lá, com todos seus pertences, o 

resultado seria a criação em larga escala de novas favelas. 

                                            
419A ex-presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) fora nomeada ministra da 

Agricultura Pecuária e Abastecimento pela presidente Dilma Rousseff. 
420BOULOS, loc. cit. 
421BOULOS, loc. cit. 
422O objetivo da lei é promover a participação social na formulação, acompanhamento, monitoramento e 

avaliação das políticas públicas, além de prever canais de articulação da sociedade com as três instâncias de 

governo: federal, estadual e municipal. 
423BOULOS, G.  Cara, eu ganho. Coroa, você perde. Disponível em: 

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2014/08/1496881-cara-eu-ganho-coroa-voce-

perde.shtml. Acesso em 20 jul. 2018. 
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As ocupações têm o sentido de pressão sobre a especulação imobiliária e o poder 

público para fazer andar a política habitacional, não a favelização. [...] Se o MTST 

fizesse o contrário seria acusado de "indústria de favelas", "loteador clandestino" 

etc.424 

 

O artigo Menos 612 apresenta a questão da violência policial nas periferias do Rio 

de Janeiro e São Paulo, onde, somente nos seis primeiros meses de 2014, foram assassinados 

612 pessoas por policiais em serviço nas maiores capitais brasileiras. Afirma ele: 

 

Na prática, a pena de morte existe no Brasil. Aliás, dados da Anistia Internacional 

atestam que apenas as polícias de São Paulo e Rio de Janeiro mataram 42% mais 

gente do que todos os países onde existe legalmente pena de morte. As polícias dos 

Estados Unidos, país tão apreciado pelos de espírito conservador, mata entre 200 e 

400 pessoas por ano, considerando-se uma população total de mais de 300 milhões 

de pessoas. Já a polícia de São Paulo, Estado que tem pouco mais de um décimo 

desta população, matou 317 só no primeiro semestre deste ano.425 

 

Ele denuncia a seletividade dessa violência: “[...] esta pena de morte extrajudicial 

é seletiva. Seus alvos são muito bem definidos. Têm cor, idade e endereço. São quase sempre 

jovens e negros. E são sempre pobres e moradores das periferias”.426 

O artigo Quem são mesmo os invasores? toca na questão da apropriação de terras 

públicas por parte de bancos, supermercados, shopping centers e clubes em São Paulo, o que 

já havia sido apontado por uma CPI das áreas públicas, em 2001. Entre eles, estão: o clube 

Pinheiros, Ipê, Espéria, Paineiras do Morumby, Alto de Pinheiros; o Círculo Militar, o Clube 

dos Oficiais da Polícia Miliar; os shoppings Eldorado, Continental e Center Norte; agências 

dos bancos Bradesco; lojas do Pão de Açúcar e do Extra; as faculdades privadas Universidade 

Santo Amaro (Unisa) e Universidade Paulista (Unip); e a Associação Paulista dos 

Magistrados. 

 

Apenas na cidade de São Paulo as áreas públicas invadidas ou com concessão de uso 

irregular para a iniciativa privada representam mais de R$ 600 milhões de prejuízo 

anual para o poder público.427 

  

Outro tema abordado é a corrupção no mundo político, o que estaria encorajando 

reações radicais pedindo a volta dos militares ao poder. Em Corruptos e Corruptores, o 

                                            
424BOULOS, loc. cit. 
425BOULOS, G. Menos 612. Disponível em: 

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2014/08/1500179-menos-612.shtml. Acesso em 21 jul.  

2018. 
426BOULOS, loc. cit. 
427BOULOS, G., Quem são mesmo os invasores? Disponível em: 

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2014/08/1504127-quem-sao-mesmo-os-

invasores.shtml. Acesso em 21 jul. 2018. 

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2014/08/1504127-quem-sao-mesmo-os-invasores.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2014/08/1504127-quem-sao-mesmo-os-invasores.shtml
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colunista argumenta que a série de denúncias feitas pelos veículos de imprensa à época não 

tocava no cerne da questão, que era a corrupção sistêmica, possibilitada por práticas como o 

financiamento privado de campanhas eleitorais.  

 

Isso porque a roda das denúncias midiáticas gira em falso. A corrupção é mostrada 

no varejo, mas pouco se fala do atacado. A estrutura carcomida do sistema político 

brasileiro não entra em questão. Acreditar que o vereador ou o deputado que recebe 

propina é o grande agente da corrupção beira o ridículo. São apenas os varejistas, 

atores coadjuvantes do processo.428 

 

Boulos conclui, defendendo a necessidade de uma série de mudanças no cenário 

político: 

 

Defender uma Reforma Política ampla pautada no fim do financiamento privado das 

campanhas eleitorais, na revogabilidade dos mandatos e no fortalecimento dos 

mecanismos de participação popular é apenas dar coerência ao repúdio à corrupção e 

aos corruptos na política brasileira.429 

 

Em O neoliberalismo saiu do armário, o articulista fala sobre as escolhas, pelos 

então candidatos à presidência da República Aécio Neves e Marina Silva, de seus principais 

conselheiros de economia: respectivamente Armínio Fraga e Eduardo Gianetti da Fonseca. 

 

A reabilitação dos neoliberais, ao que parece, não foi apenas um apelo desesperado 

do PSDB, mas uma tendência do debate econômico nestas eleições. Não deixa de 

ser, de algum modo, a volta dos que não foram. Já que os governos petistas – Dilma 

inclusive – conservaram importantes aspectos neoliberais em sua política 

econômica. Não por acaso os lucros bancários foram recordes. O pré-sal foi 

concedido à exploração privada, assim como aeroportos e rodovias.430 

 

Existe fascismo em São Paulo denuncia incêndios criminosos em favelas da 

capital paulista, a propósito da destruição de uma comunidade na região do Campo Belo, zona 

sul da capital, em relação à qual houve suspeitas levantadas por bombeiros que trabalharam 

no combate ao fogo no local. 

 

Em muitos casos, é difícil provar, o que permitiu aos interessados atribuir os 

incêndios à baixa umidade do ar. Mas os indícios são avassaladores. O site 

http://fogonobarraco.laboratorio.us/ reuniu o mapa de todos os incêndios em favelas 
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paulistanas de 2005 a 2014 e comparou as regiões incendiadas com o índice de 

valorização imobiliária. O mapa mostra como a enorme maioria dos incêndios 

ocorreu nas zonas de valorização. Mais inflamável que o clima seco é a 

especulação.431   

 

Segundo o colunista, o bairro do Campo Belo, local do incêndio, havia-se 

valorizado 130% nos cinco anos anteriores, de acordo com o índice Fipe/Zap. “Tinha uma 

pedra no sapato do mercado imobiliário e da mentalidade fascista que foi novamente varrida 

com fogo”, conclui Boulos.432 

A ordem do comandante do Exército, general Enzo Peri, de proibir que unidades 

militares dessem informações à Comissão Nacional da Verdade, que investigava os crimes da 

ditadura militar brasileira, é o tema de Quem tem medo do general? “O comandante da 

principal força armada do país determinou a prevaricação aos seus subordinados. Zombou da 

Constituição e dos poderes da República para esconder as torturas e assassinatos cometidos 

por sua instituição. Daí se sucedeu... nada”, afirma.433 

Em reação ao fato, o colunista defende a revogação da Lei da Anistia, que, 

segundo ele, seria a única alternativa à altura de enfrentar tal “prepotência dos generais e das 

casernas, que escondem a tortura de ontem para mais facilmente preservá-la nos dias de 

hoje”.434 

 

É preciso esconjurar os fantasmas da ditadura brasileira de uma vez por todas. [...] 

Não creiam no esquecimento. Em história, a violência mal resolvida sempre retorna 

de algum modo. Às vezes como clamor impetuoso por justiça, às vezes como 

barbárie silenciadora.435   

 

No artigo Sampa e a barbárie, o líder do MTST aborda a desocupação violenta, 

em São Paulo, do prédio de um antigo hotel em que residiam 200 famílias no cruzamento 

entre as avenidas Ipiranga e São João, no centro da capital.  O colunista prossegue, 

introduzindo um dos aspectos do drama habitacional em São Paulo: a estimativa de existirem 

cerca de 400 mil imóveis desocupados na cidade. 
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O Judiciário e a polícia postam-se para garantir o direito à especulação, caso este 

seja perturbado por grupos de sem-teto buscando – que ousadia! – o direito de morar 

em alguma parte. Só no centro de São Paulo há mais de 20 ocupações com ordem de 

despejo. A prefeitura também conseguiu na semana passada ordem judicial para 

despejar a ocupação Chico Mendes, na região do Morumbi. Preparemos os olhos e o 

estômago para as cenas dos próximos capítulos.436 

 

Para o colunista, “tratar problemas sociais como casos de polícia é sinal de 

barbárie”, afirma. É apostar na “violência de Estado para sufocar as contradições da 

sociedade”.437 

 Escrito às vésperas do primeiro turno das eleições majoritárias de 2014, o artigo 

Eles venceram outra vez aborda o poder das empreiteiras no Brasil, que se sobressaíam no 

financiamento a campanhas eleitorais brasileiras. Segundo o articulista, dos dez maiores 

financiadores, cinco eram empreiteiras, que garantiam, dessa forma, um poderoso instrumento 

de poder. 

 

Financiar candidatos ao Executivo significa acesso e influência nas decisões de 

governo. Financiar candidatos ao Legislativo significa formar bancadas de interesse 

que facilitarão a aprovação de leis que estimulem seus negócios e inviabilizarão 

outras que os atrapalhem.438 

  

Dessa forma, segundo Boulos, esperar que o próximo governo, fosse Dilma, 

Marina ou Aécio, tivesse independência para fazer as mudanças em favor da maioria da 

população seria uma “ingênua ilusão”.439 

No artigo seguinte, Onda conservadora, o articulista comenta o resultado do 

primeiro turno das eleições, constatando ter havido um avanço do conservadorismo no 

congresso. Como exemplo, cita nomes de eleitos em 2014, como Luis Carlos Heinze, do Rio 

Grande do Sul, que havia defendido a formação de milícias rurais para enfrentar indígenas; o 

delegado Waldir, de Goiás, que associava seu número de campanha (4500) com o “45 do 

calibre e 00 da algema”; Moroni Torgan, no Ceará, ex-delegado direitista; no Rio de Janeiro, 

Jair Bolsonaro, que, segundo ele, “há muito já deveria estar preso por apologia à tortura”; em 

São Paulo, Celso Russomano, o pastor Marco Feliciano e os coronéis Telhada e Camilo.   
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Para o colunista, as chamadas jornadas de junho de 2013 haviam expressado uma 

descrença de que as transformações populares se dariam “por dentro das instituições”. Mas, 

segundo ele, junho teria também outra vertente, que “saiu do armário”: a direita.  

 

Homofóbicos, racistas e elitistas passaram a falar sem pudores de suas convicções. 

Isso tudo se sintetizou num antipetismo feroz que correu o país. As ofensas a Dilma 

em estádios da Copa apenas repetiram o cântico que foi ecoado nas ruas meses 

antes.440 

 

Para ele, ainda, o PT precisaria rever suas estratégias, após Aécio ter ganhado em 

regiões mais periféricas de São Paulo, como Campo Limpo, Itaquera, Jardim São Luís, 

Ermelino Matarazzo e Sapopemba. 

 

O que o PT teimou em não compreender é que o modelo de governo que adotou nos 

últimos doze anos chegou ao esgotamento. Junho de 2013 foi um sintoma disso. O 

pacto social construído por Lula em 2002 não funciona mais. A ideia de que todos 

os interesses são conciliáveis, de que todos podem ganhar, depende do crescimento 

econômico e da desmobilização das forças sociais.441 

 

Para ele, o PT teria de rever suas estratégicas em relação ao “ganha-ganha” que se 

estabelecera na era Lula, em que um cenário de crescimento econômico havia possibilitado, 

na sua opinião, encobrir as contradições entre interesses antagônicos de classes.  

 

O mais provável é que recorra a uma retórica semelhante à de 2006 contra Alckmin, 

dos de baixo contra os de cima, sem maior consequência prática. Mas o momento é 

outro e o discurso da mudança está com muito mais capilaridade inclusive entre os 

de baixo. A eficácia pode não ser a mesma. A onda conservadora está vindo com 

força e, agora ou em 2015, obrigará o PT a reposicionar-se na conjuntura, para lá ou 

para cá.442  

 

Em Massacre midiático, o colunista toca em uma questão indigesta aos veículos 

de imprensa, representado pelo monopólio dos meios de comunicação no Brasil, ao comentar 

o “bombardeio midiático”, voltado contra a candidatura de Dilma Rousseff à reeleição. “A 

opinião pública, outrora mais comedida”, diz ele “aderiu de forma radical ao antipetismo. [...] 

Opinião pública, já disse Millôr Fernandes, nada mais é do que aquilo que se publica”.443   
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Segundo ele, o antipetismo havia sido fomentado pelo que chamou de “os 30 

Berlusconi brasileiros”, na definição da organização europeia Repórteres Sem Fronteiras, que 

publica, periodicamente, estudo sobre a concentração da mídia em diversos países. “Agora 

que se apresentam chances reais de o PSDB retomar a presidência da República, o que era 

desgaste progressivo tornou-se massacre aberto. A guerra de baixa intensidade virou um 

bombardeio indiscriminado”444, afirma. 

Para Boulos, citando levantamento de notícias positivas e negativas aos 

candidatos nas eleições feito pela página Manchetômetro445, revelou uma cobertura 

flagrantemente positiva em favor do candidato Aécio Neves, do PSDB. A cobertura negativa 

em relação a Dilma Rousseff e ao PT se intensificava com as denúncias vazadas à imprensa 

sobre investigações de casos de corrupção na Petrobras. 

A constatação foi o mote para relembrar uma das promessas de campanha dos 

candidatos Lula e Dilma às eleições presidenciais. Para ele o PT 

 

teve 12 anos para levantar o debate da democratização das comunicações no Brasil e 

não o fez. Faltou coragem e sobrou soberba. Acreditou que o pacto social era uma 

mágica que duraria para sempre. Tornou-se neste caso – como em muitos outros – 

vítima da sua falta de ousadia para mudanças estruturais.446 

 

Em Revolta da água, apresenta-se a denúncia de racionamento seletivo de 

fornecimento de água aos bairros da periferia de São Paulo, algo negado reiteradamente pelo 

candidato do PSDB à reeleição para o governo de São Paulo, Geraldo Alckmin, reeleito no 

primeiro turno em 2014. 

 

A ordem parece ser – repetindo a dose – não tomar nenhuma medida drástica até o 

segundo turno, na tentativa de eleger Aécio Neves (PSDB). Mas a realidade 

transborda o discurso, ou melhor, seca. A falta de água se generalizou na capital 

paulista, inclusive em bairros centrais. Na periferia, evidentemente, o impacto é 

sempre maior. Semana passada, moradores de Itaquera relataram que escolas 

públicas dispensaram os alunos por falta de água. Bairros de Carapicuíba ficaram 

cinco dias seguidos com torneira seca. Um condomínio popular da CDHU no 

Campo Limpo ficou 15 dias.447 
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Segue-se a responsabilização do governo paulista pela falta de investimentos e 

planejamento na esteira da privatização da Sabesp.  

 

O Ministério Público, por meio do promotor Rodrigo Sanches Garcia, denunciou 

também a lógica de subordinar o abastecimento da população ao lucro dos acionistas 

da Sabesp. Diz ele: "A intenção da Sabesp era tirar água enquanto pudesse, inclusive 

para não ter que decretar racionamento. Sempre com a lógica, não da preservação do 

sistema, mas do quanto se pode retirar de água. Porque água é dinheiro".448 

 

Em O Rio de Janeiro continua lindo?, é feita uma análise da especulação 

imobiliária com as obras realizadas no Rio de Janeiro por ocasião da Copa do Mundo, em 

2014, e das Olímpiadas que seriam realizadas em 2016. Segundo Boulos esses eventos 

geravam condições favoráveis para uma série de intervenções urbanas com efeitos de 

gentrificação449.  

Do pacote de revitalização promovido na cidade, faziam parte as Unidades de 

Polícia Pacificadora (UPPs), que, segundo ele, implantadas seletivamente pelo governo do 

estado para valorizar bairros e construir um corredor de segurança aos megaprojetos, 

funcionaram na prática como vetor de especulação imobiliária nos entornos e nas próprias 

favelas. 

 

O que esperar deste povo sofrido? Que aguarde eternamente nas filas habitacionais? 

Que continue sendo expulso para os rincões mais afastados? Que assista 

passivamente à negação de seu direito à cidade?450 

 

Para Boulos, o processo geraria resistência, a exemplo da ocupação, organizada 

pelo MTST em São Gonçalo, na semana anterior à publicação do artigo, que, de duas mil 

famílias, triplicara em cinco dias. “O nome disso é barril de pólvora. A ferida está aberta”451, 

conclui.   

Já, no artigo Robin Hood às avessas, o tema foi o superávit primário, proposto 

pelo ministro da Fazenda nomeado pelo governo reeleito de Dilma Rousseff, Joaquim Levy, 

que assumiu defendendo a promoção de um plano de austeridade para reequilibrar as contas 
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públicas. Para Boulos, o superávit primário proposto seria um “recurso desviado dos 

investimentos públicos para pagamento de dívida452.   

 

Em 2012, o dinheiro público destinado ao pagamento dos credores da dívida 

correspondeu a 44% do Orçamento federal. Em 2013, a 40%, expressando nada 

menos que R$ 718 bilhões. Neste ano, até o final de outubro, já haviam sido sugados 

pela dívida R$ 910 bilhões, cerca de 50% dos gastos da União no período. Os dados 

são da Auditoria Cidadã da Dívida, que também disponibiliza gráficos comparativos 

impressionantes sobre o assunto. 

Essa montanha de dinheiro vai para grandes bancos e "investidores" nacionais e 

estrangeiros. Uma elite que abocanha diariamente quase R$ 3 bilhões de recursos 

públicos. É a chamada Bolsa Banqueiro.453 

 

A tal “bolsa banqueiro”, acrescenta o colunista, deveria consumir em 2014 mais 

de R$ 1 trilhão de recursos públicos federais. 

 

Vamos, portanto, falar seriamente de corte de gastos. Mas não nas migalhas 

destinadas aos investimentos sociais ou à previdência pública. Estes precisam ser 

decididamente ampliados se quisermos caminhar para reduzir as desigualdades 

gritantes de nosso país. É preciso mexer na verdadeira ferida dos gastos públicos: o 

insustentável pagamento do serviço da dívida, a Bolsa Banqueiro. 

 

A tesoura do Joaquim não está afiada para isso. Mas sim para reproduzir a hipocrisia 

de cortar os já medíocres investimentos sociais. É a política do Robin Hood às 

avessas: tirar mais dos pobres para dar aos ricos. Chamam isso de responsabilidade 

fiscal.454 

 

Em Os donos do transporte em São Paulo, o anúncio do novo reajuste das tarifas 

de ônibus, metrô e trem na capital paulista, leva a uma reflexão sobre o tema do transporte 

público.  

O articulista cita as conclusões de uma CPI aberta na Câmara Municipal de São 

Paulo, em 2013. A auditoria, realizada nas viações da cidade, apontou irregularidades, como 

viagens programadas e não realizadas, representando cerca de R$ 1 milhão por dia de 

sobrelucro, fraudes em planilhas, além de formação de cartéis e controle, por parte de 

empresários, de prestadoras de serviço para o transporte público e negócios inter-relacionados 

ao setor. 

 Boulos defende mudanças profundas na gestão do transporte urbano em São 

Paulo, a começar pela criação de uma empresa pública que faça a gestão direta do sistema, 

calcada da ideia de tratar o transporte público como um direito. 
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Rentabilidade não combina com qualidade. Um sistema de transporte voltado para o 

lucro onera os usuários com ônibus lotados e tarifas elevadas. Um exemplo disso é a 

bizarrice de pagar as viações por número de passageiros transportados e não por 

quilômetros rodados. Ou seja, trata-se de carregar mais gente com menos custo. O 

resultado é a superlotação.455 

  

Em 99 contra 1, a propósito da divulgação de relatório da organização britânica 

Oxfam sobre concentração de renda no mundo, Boulos faz uma reflexão a respeito das 

condições que perpetuam a desigualdade no capitalismo. 

A organização divulgara projeção de que, em 2016, a renda do grupo dos 1% mais 

ricos da população mundial ultrapassaria a dos 99% restantes. Boulos comenta: 

 

[...] a tão propalada mobilidade social do capitalismo não passa de ilusão de ótica: 

de quem vê no micro para convenientemente ocultar o macro. As toneladas de 

discurso dos economistas da ordem sobre progresso econômico e social são menos 

científicas que a letra de axé: o de cima sobe e o de baixo desce.456 

 

E complementa, refletindo sobre conceitos como meritocracia, filantropia 

institucional ou políticas assistenciais para reverter o quadro. Segundo ele, representam 

“ingenuidade ou cinismo”. 

 

A redução da desigualdade exige uma forte política distributiva, com taxação das 

grandes fortunas e do capital financeiro, interrupção do ciclo vicioso da dívida 

pública e ampliação consistente dos direitos trabalhistas e dos salários.457 

 

Tais tendências de concentração no capitalismo, argumenta ele, só poderão ser 

revertidas com as lutas de resistência popular, pois “o 1% de sempre jamais cedeu nada às 

maiorias sem enfrentamento. Ao contrário, oferece mais arrochos e cortes de direitos aqui e lá 

fora”.458 

Em As ruas e as leis, ele aponta retrocessos políticos e sociais que vinham 

ocorrendo no Brasil após as eleições: a adoção, por parte do governo Dilma, ao ajuste fiscal e 

a medidas impopulares, às propostas conservadoras que tramitavam no Congresso, sob o 

comando de Eduardo Cunha (presidente da Câmara dos Deputados) e Renan Calheiros 
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(presidente do Senado), como a PEC da redução da maioridade penal, a retomada de 

discussões sobre a lei antiterrorismo e o projeto de autonomia do Banco Central, além do PL 

4330, das terceirizações.  

 

O cenário criado pelas manifestações de 15 de março459 e a decomposição da base 

de apoio ao governo foram rapidamente aproveitados pelas forças mais atrasadas da 

política brasileira para institucionalizar retrocessos sociais, então engavetados à 

espera de uma ocasião propícia.460 

  

Segundo o colunista, “a direita foi rápida no gatilho para converter as novas 

relações de forças em novas leis”.461  Entretanto, a manifestação “contra a direita, por mais 

direitos”, realizada em 15 de abril, que havia contado com a participação do MTST, MST, 

CUT e PSOL, apontava para o início de “reações populares”. “Se os trabalhadores 

organizados não entrarem em campo com peso dificilmente outras forças serão capazes de 

conter a marcha da institucionalização de retrocessos. Vejamos o que virá.”462 

Boulos continuou a escrever para o site da Folha até 9 de março de 2017. Ao 

longo de 2015, os artigos seguiram comentando aspectos políticos e econômicos do Brasil sob 

o ponto de vista do movimento, com críticas ao governo Dilma, porém, ao mesmo tempo, 

saindo em defesa da presidente contra o movimento que ganhava corpo, de impeachment da 

presidente.  

Com a saída de Dilma e a posse de Michel Temer como presidente, primeiro 

como interino, em abril de 2016, e depois assumindo efetivamente a presidência, em agosto 

do mesmo ano, Boulos acentua as críticas ao novo governo, que adotou desde o início 

medidas como corte dos gastos públicos – atingindo diretamente a área de política 

habitacional –, uma pauta de mudanças na legislação trabalhista, aprovando uma nova 

legislação sobre a terceirização das atividades-fim, alvos da oposição mais contundente do 

colunista. 

 No dia 16 de fevereiro de 2017, o MTST ocupou a calçada na frente do escritório 

da Presidência da República na avenida Paulista, em São Paulo, em protesto contra a 

paralisação nas contratações da Faixa 1 do Programa Minha Casa, Minha Vida, voltado para 

famílias de menor renda (até R$ 1,8 mil) e da modalidade Entidades do programa (realizada 

                                            
459 Referindo-se às manifestações realizadas em todo o país contra a corrupção e que foi marcada pela oposição 

antipetista e contra o governo Dilma. 
460BOULOS, G. As ruas e as leis. Disponível em: 

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2015/04/1617254-as-ruas-e-as-leis.shtml. Acesso em 

24 jul. 2018. 
461BOULOS, loc. cit. 
462BOULOS, loc. cit. 
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em cogestão com movimentos por moradia, entre os quais o MTST). O acampamento, 

batizado de “Ocupa Paulista”, durou 22 dias, até que, em 8 de março, o ministro das Cidades, 

Bruno Araújo, recebeu o coordenador do movimento, Guilherme Boulos, e anunciou a 

contratação de 170 mil novas unidades habitacionais na primeira faixa, em troca da 

desocupação.  

No dia seguinte, Boulos publica sua última coluna na Folha de S. Paulo. No texto, 

de início, ele informa os leitores sobre a decisão do jornal, explicando: 

 

O argumento dado foi de uma renovação "natural", uma rotatividade de colunistas. 

Pode ser. Porém, até pelo momento em que ocorre, me parece impossível não 

relacionar o gesto ao acampamento do MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem 

Teto) na Paulista, com todas as reações de hostilidade que gerou em empresários e 

associações sediadas naquela avenida.463 

 

Ele acrescenta ter posições antagônicas às do jornal e uma militância que 

incomoda parte do leitorado e dos anunciantes do veículo. E relata ter decidido aceitar o 

convite para escrever a coluna, em decisão tomada juntamente com os ativistas do MTST, 

“pelo esforço de dialogar com um público mais amplo do que aquele que está próximo dos 

movimentos sociais”464.  

Argumenta que a decisão funcionou “para o bem e para o mal”, pois 

frequentemente seus textos haviam se tornado alvos de ataques de internautas. Ao comentar a 

decisão do jornal, afirma: 

 

A vida é feita de escolhas. Quando um jornal que pretende ser equilibrado toma a 

decisão de reduzir seu já restrito grupo de colunistas afinados com o pensamento de 

esquerda e manter um batalhão de colunistas conservadores e de direita, aprofunda 

sua opção por um certo tipo de público. Sinal dos tempos.465 

 

No mesmo mês, Boulos passou a assinar uma coluna quinzenal na edição 

impressa da revista Carta Capital e a apresentar vídeos no site do coletivo Mídia Ninja 

(Narrativas Independentes, Jornalismo e Ação), para os quais colabora até o momento final de 

escrita desta tese (início de 2019).  

Em março de 2018, Boulos filiou-se ao Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) 

como pré-candidato à Presidência da República, tendo a líder indígena Sônia Guajajara como 

                                            
463BOULOS, G.  Última coluna. Disponível em: 

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2017/03/1864959-ultima-coluna.shtml. Acesso em 24  

jul. 2018. 
464BOULOS, loc. cit. 
465BOULOS, loc. cit. 
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pré-candidata a vice. A campanha posterior sustentou-se em uma frente de esquerda socialista 

apoiada, além do PSOL, pelo Partido Comunista Brasileiro (PCB), MTST, Mídia Ninja e 

outros ativistas pela democratização da comunicação, representantes dos povos indígenas, 

movimentos de juventude, mulheres, movimento negro, LGBTs, artistas, professores e líderes 

religiosos, entre outros.  

A candidatura apresentou novidades no processo eleitoral, como a construção 

coletiva do programa de campanha. Grupos de trabalho formados por professores 

universitários, pesquisadores e ativistas de movimentos sociais debateram os 17 principais 

temas do programa, como educação, saúde, moradia, entre outros, contando com a 

contribuição resultante de debates presenciais realizados por militantes em diversas regiões do 

país e contando também com a participação de internautas em uma plataforma virtual, 

chamada Vamos.  

Para Boulos, a proposição da candidatura do mais jovem postulante à Presidência 

da República, um representante de um movimento social, e de uma líder indígena representou 

a oportunidade de apresentar um projeto capaz de politizar o debate e falar a um público mais 

amplo. A campanha levantou bandeiras como a luta contra as desigualdades e a necessidade 

do aperfeiçoamento democrático, por meio da participação popular, em um momento de 

retrocessos na conquista de direitos, em face das reformas liberais promovidas pelo governo 

Temer, e de avanço do conservadorismo no país, com o crescente apoio ao então candidato de 

direita, Jair Bolsonaro (PSL), à presidência. 

Conforme o próprio Boulos afirmou, na Conferência Eleitoral que confirmou a 

chapa, realizada na sede do PSOL, em Brasília:  

 
Nós temos a oportunidade de construir um amplo movimento, capaz de resgatar a 

esperança. Nós temos a oportunidade de construir um amplo movimento, capaz de 

fazer avançar um processo de transformar as maiorias sociais em maiorias 

políticas.466 

  

Com 617.122 votos (0,58%), o candidato ficou em décimo lugar no primeiro 

turno das eleições presidenciais de 2018. 

 

 

 

                                            
466PSOL 50. Boulos: Nós temos a oportunidade de construir um amplo movimento, capaz de resgatar a 

esperança. Disponível em: https://www.facebook.com/psol50/videos/841129856048650/. Acesso em 24 jul.  

2018. 

 

https://www.facebook.com/psol50/videos/841129856048650/


174 

 

5.3 Análise das reportagens da Folha de S. Paulo  

 

Passamos à análise das reportagens do jornal Folha de S. Paulo selecionadas, em que 

se procurou observar de que forma o veículo vê e constrói representações sobre o movimento 

social e seus integrantes, bem como sobre suas demandas.467 A proposta foi a de analisar em 

que medida o conteúdo textual, bem como as imagens mostradas nas matérias por meio de 

fotografias, conteriam ou não subsídios para a construção de um debate público sobre as 

questões e temáticas levantadas pelas ações do MTST ou se, ao contrário, as reportagens 

contribuem para a criminalização, estigmatização, invisibilização ou exclusão desse ator 

social, perpetuando formas de injustiça, desigualdade e não-reconhecimento de direitos. 

As reportagens foram analisadas sob o ponto vista de seus elementos jornalísticos, 

destacando o conteúdo dos textos, as fontes entrevistadas, o enfoque do jornal sobre os temas 

abordados, a utilização de fotografias ou recursos como vídeo, a contextualização sobre o que 

é noticiado e a caracterização dos militantes e integrantes do MTST. Procurou-se detectar 

                                            
4671) TUROLLO JR, R. Em 1 mês, SP ganha acampamento com 8.000 famílias de sem-teto. Folha de S. 

Paulo,  8 janeiro de 2014. Cotidiano, Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/01/1394702-

em-1-mes-sp-ganha-acampamento-com-8000-familias-de-sem-teto.shtml. Acesso em 25 jul. 2018. 

 

2) ROSATI, C.; SANT'ANNA, E. Sem-teto inflam invasão na zona oeste de São Paulo com barracas vazias. 

Folha de S. Paulo, 19 julho de 2014, Cotidiano.  Disponível em: 

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/07/1488391-sem-teto-inflam-invasao-na-zona-oeste-de-sao-

paulo-com-barracas-vazias.shtml. Acesso em 25 jul. 2018. 

 

3) FÁBIO, A. C. MTST faz ato contra 'preconceito dos ricos' na Granja Viana, em SP. Folha de S. Paulo, 

11 outubro de 2014. Cotidiano. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/10/1531173-mtst-

faz-ato-contra-preconceito-dos-ricos-na-granja-viana-em-sp.shtml. Acesso em 25 jul. 2018. 

 

4) CAMARGO, C. MTST invade mais um terreno particular na Grande São Paulo. Folha de S. Paulo, 23  

de maio de 2014. Cotidiano. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/05/1632852-mtst-

invade-mais-um-terreno-particular-na-grande-sao-paulo.shtml. Acesso em 25 jul. 2018. 

 

5) ALVES, M.. Grupo de sem-teto ocupa terreno na zona leste de São Paulo. Folha de S. Paulo, 13 de junho 

de 2015. Cotidiano. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/06/1641743-grupo-de-sem-

teto-ocupa-terreno-na-zona-leste-de-sao-paulo.shtml. Acesso em 25 jul. 2018. 

 

6) CAMARGO, C. Famílias sem-teto invadem terreno na zona sul de São Paulo na madrugada. Folha de S. 

Paulo, 9 de abril de 2016. Cotidiano. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2016/04/1759230-

familias-sem-teto-invadem-terreno-de-mil-metros-quadrados-em-itapecerica.shtml. Acesso em 25 jul. 2018. 

7) TUROLLO JR., R.; RODRIGUES, A. Ao ser detido em reintegração, Boulos diz que PM citou ato em 

casa de Temer. Folha de S. Paulo, 17 de janeiro de 2017. Cotidiano. Disponível em: 

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2017/01/1850504-ao-ser-detido-em-reintegracao-boulos-diz-que-pm-

citou-ato-em-casa-de-temer.shtml. Acesso em 25 jul. 2018. 

 

8) ZYLBERKAN, M. Megainvasão leva medo, solidariedade e até chance de novo negócio no ABC. Folha 

de S. Paulo, 19 de setembro de 2017. Cotidiano. Disponível em: 

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2017/09/1919711-megainvasao-leva-medo-solidariedade-e-ate-chance-

de-novo-negocio-no-abc.shtml. Acesso em 25 jul. 2018. 
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expressões que indicassem as opções editoriais (escolhas lexicais feitas pelo jornal), presentes 

em títulos, linhas-finas (subtítulos), que pudessem demonstrar a posição do veículo no relato 

de notícias sobre o movimento, como, por exemplo, a utilização dos termos “invasão”, em 

lugar de “ocupação” (expressão utilizada pelos sem-teto) para qualificar a ação do 

movimento.  

Outro elemento importante a ser analisado foi a seleção de fontes entrevistadas – 

se foram ouvidos representantes do movimento, vizinhos às ocupações, policiais ou 

instituições do Estado, entre outras citadas nos textos –, bem como se essas vozes aparecem 

em discurso direto (citações entre aspas) ou indireto (citações reportadas). Manchetes e textos 

foram analisados, ainda, do ponto de vista do enfoque dado pelo jornal ao fato jornalístico (se 

favorável ou não ao movimento ou neutro) e da hierarquização dos acontecimentos (ordem 

em que os fatos são narrados). Outro elemento a ser investigado em relação à produção 

jornalística diz respeito à contextualização sobre as causas das ações dos sem-teto, sobre o 

déficit habitacional e o direito à moradia, se essas questões são abordadas com uma visão 

mais aprofundada ou se os fatos noticiados aparecem isolados.  

A expressão “invasão”, o verbo “invadir” ou a categorização “invasores” foram 

utilizados de forma prevalente na amostra selecionada de reportagens. Somente em duas (2 e 

5), foi empregada a expressão “ocupação” e suas variantes “ocupantes” e “ocupar”, no título e 

no corpo do texto. As demais utilizaram, de forma geral, o termo “invasão”, com eventual 

emprego do termo “ocupação” e variantes, neste caso, com o provável intuito de evitar a 

repetição das mesmas expressões. Nesses textos, também observou-se a utilização do termo 

“ocupação” e variantes nas citações dos integrantes do movimento entrevistados pelos 

jornalistas, que, por vezes, apareciam entre aspas, de forma a atribuir a expressão escolhida ao 

entrevistado ou para reproduzir a citação literal ou com efeito de sentido de ironia. 

Quanto à utilização de citação direta, esta, em geral, confere maior status ao 

entrevistado, que tem parte de sua fala reproduzida ipsis litteris. No entanto, a escolha do que 

será reproduzido pode servir também ao propósito de “isentar” o repórter de tomar posição ou 

de comprovar que o entrevistado falou de fato o que está sendo reproduzido, muitas vezes, 

com sentido irônico ou divergente do intuito original. A escolha pela citação indireta coloca o 

repórter na condição de intérprete da fala do entrevistado, embora, jornalisticamente, deva-se 

procurar reproduzi-la da forma mais literal possível. 

Tomando por base a forma de citação das fontes, observa-se que foram 

entrevistados: 1) 1 integrante do movimento em citação direta e 2 outros com citação indireta; 

2) 1 representante do movimento, com citação direta e indireta e 1 ocupante de forma indireta; 
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3) 1 representante do movimento (citação direta e indireta); 1 ocupante (citação direta e 

indireta); 1 segurança (citação direta e indireta); 2 moradoras: 1 com citação direta e indireta e 

outra com citação indireta; 4) Guilherme Boulos (citação direta e indireta); MTST por meio 

de comunicado (citação direta e indireta) e o Secovi-SP, entidade que reúne empresas do setor 

imobiliário de São Paulo (citação indireta); 5) 1 coordenadora do movimento (citação direta e 

indireta); 6 ocupantes (citações diretas e indiretas) e 1 policial militar (citação direta e 

indireta); 6) O MTST, por meio de comunicado (citação direta e indireta); Guilherme Boulos 

(citação direta e indireta); 7) Guilherme Boulos (citações diretas e indiretas e por vídeo de 

1’06); o MTST por comunicado (citação direta e indireta); o Secretário Estadual de Habitação 

(citação indireta); Secretário Municipal de Habitação (citação direta e indireta); Lula (citação 

direta e indireta); Dilma Rousseff (citação indireta); deputado Ivan Valente, do PSOL (citação 

direta e indireta); rapper Emicida (citação direta e indireta); Secretaria de Segurança Pública 

(citações diretas e indiretas); Ponte Jornalismo (compartilhando vídeo do Instagram de 5’33); 

e 8) 6 vizinhos à ocupação (citações diretas e indiretas); e o MTST por comunicado (citação 

indireta). 

A observação permite constatar, ainda, que houve um progressivo aumento do 

número de fontes entrevistadas nas reportagens, em especial no que tange aos integrantes do 

MTST, incluindo um vídeo com a fala de Boulos, e ocupantes. A diversificação das fontes é 

um procedimento que permite trazer para o texto diferentes pontos de vista, embora a seleção 

dessas fontes não equivalha necessariamente a uma representação qualitativa.  

Na tipologia apresentada por Lage468, as fontes oficiais são os porta-vozes das 

instituições, sejam elas públicas ou privadas, e de organizações, associações ou movimentos 

sociais. Essas trazem, como a própria expressão já indica, a voz “oficial” dessas entidades – 

em regra, as versões mais adequadas a seus propósitos –, ao passo que as fontes oficiosas 

muitas vezes falam por instituições e entidades sem serem credenciadas para isso, embora as 

informações trazidas possam ser tão ou mais importantes do ponto de vista da diversificação 

de pontos de vista e informações exclusivas.  

Na amostra selecionada, temos como fontes oficiais o MTST, Guilherme Boulos e 

outros líderes do movimento, as instituições públicas ou privadas citadas e, no caso das 

oficiosas, por exemplo, um policial, que, embora não credenciado como porta-voz da PM – 

caso contrário, isso seria indicado no texto –, pode dar informações igualmente importantes 

                                            
468LAGE, N. A reportagem: teoria e técnica da entrevista e pesquisa jornalística. Rio de Janeiro: Record, 2001.   
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para a interpretação dos fatos narrados, uma vez que essas declarações dariam indícios de 

como a PM vê o movimento, sem, entretanto, assumir essa postura publicamente.  

Já as fontes classificadas por Lage como “testemunhas” são as verdadeiras 

protagonistas das histórias relatadas, sejam ações de ocupação ou de resistência à ocupação, 

como no caso de vizinhos. Esses podem oferecer um relato mais contundente das experiências 

vividas, de suas motivações e dos impactos das ações de ocupação ou de reação à ocupação 

(no caso de vizinhos). Por sua vez, os “experts”, de acordo com o autor, são especialistas em 

determinados assuntos, aptos a interpretar os eventos relatados, como pesquisadores. Destaca-

se, ainda, nessa classificação, as fontes primárias, que o autor define como aquelas que 

fornecem diretamente o essencial de uma matéria, como fatos, versões e números, por estarem 

próximas ou na origem da informação e que, por isso, geralmente revelam dados em primeira 

mão, como foi o caso da utilização de postagem do Instagram da Ponte Jornalismo, que cobriu 

o fato noticiado. Como fontes secundárias, temos a fonte que contextualiza, interpreta, 

analisa, comenta ou complementa a matéria jornalística, a partir de uma fonte primária. 

Na amostra analisada, não foi entrevistado nenhum especialista ou fonte 

secundária, o que denota uma ausência de contextualização dos fatos noticiados, revelando 

que não se buscou uma interpretação mais aprofundada ou mesmo “repercutir” com analistas 

as informações veiculadas pelas reportagens. 

Chaparro, que também propõe uma tipologia das fontes, identifica a fonte 

individual como aquela que fala apenas por si e representa a si mesma, como uma 

personalidade política, cultural, artística ou esportiva469, as quais foram encontradas, por 

exemplo, na reportagem 7.    

 Na reportagem 1, só um entrevistado, que pode ser identificado como testemunha 

(ocupante), tem citações diretas e indiretas e os outros 2 só têm os nomes citados, sem 

declarações. Nesse caso, há uma descrição do histórico da ocupação e da forma pela qual foi 

organizada.  Na reportagem de número 2, é entrevistada apenas 1 representante do movimento 

(oficial). Na 3, ouve-se uma fonte oficial (representante do movimento), uma oficiosa 

(segurança), uma ocupante (testemunha) e duas moradoras (testemunhas), uma delas só com 

citação indireta. Há, portanto, maior diversidade de fontes, porém privilegiando-se as que se 

posicionavam contrárias ao movimento (três contra duas). Na reportagem 4, duas fontes 

oficiais, Guilherme Boulos e o MTST (por meio de comunicado), em citação direta e indireta, 

                                            
469CHAPARRO, M.C. Iniciação a uma teoria das fontes: tipificação das fontes. O Xis da Questão (Blog). 

Disponível em: oxisdaquestao.com.br/integra_integra.asp?codigo=377. Acesso em 27 jul. 2018. 
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e o Secovi-SP (oficial), entidade que representa empresas do setor imobiliário de São Paulo, 

com dado fornecido. 

A reportagem com maior número de fontes do movimento é a de número 5, sendo 

uma coordenadora (oficial) e seis ocupantes (testemunhas), além de um policial, que fala de 

forma não-oficial. Essa reportagem é também a que utiliza a expressão “ocupar” e suas 

variantes no título e no corpo do texto, provavelmente, por uma opção pessoal da repórter, 

uma vez que esse não é o padrão adotado pelo jornal. A reportagem de número 6 é a única 

que não entrevista nenhum ocupante (testemunha), somente o MTST e Guilherme Boulos 

(fontes oficiais). Esta reportagem é a de menor tamanho (seis parágrafos) na seleção 

analisada. A entrevista aos ocupantes seria importante, uma vez que proporcionaria um relato 

mais pessoal sobre as experiências de cada um e sobre as razões pelas quais decidiu-se 

participar de uma ocupação. 

A reportagem com maior número de fontes em geral é a de número 7, que trata da 

prisão de Guilherme Boulos, sob acusação de incitação à violência em episódio de 

desocupação em São Mateus, Zona Leste de São Paulo. Neste caso, além do líder do 

movimento e do MTST, por meio de comunicado (fontes oficiais), aparecem também 

declarações do Secretário Estadual de Habitação, Rodrigo Garcia, do Secretário Municipal de 

Habitação, João Sette Whitaker (oficiais), de políticos como Lula, Dilma e o deputado federal 

Ivan Valente, o rapper Emicida (essas últimas quatro, independentes), a Secretaria de 

Segurança Pública de São Paulo (oficial) e a Ponte Jornalismo (compartilhamento de 

postagem do Instagram – fonte primária). No entanto, não aparece a versão dos ocupantes 

quanto aos fatos narrados, provavelmente pela opção de se dar destaque à prisão do líder do 

MTST, embora os ocupantes tenham sido acusados de reagir de forma violenta à ocupação.  

Na reportagem de número 8, é dado destaque para os moradores do entorno à 

ocupação (6 fontes ouvidas – testemunhas), em citações diretas e indiretas, alguns por mais de 

uma vez. O MTST aparece por comunicado (citação indireta) e Guilherme Boulos tem 

reproduzida citação anterior, de forma direta e indireta (oficiais). Aqui, pode-se inferir que a 

ideia é dar voz a quem se sente prejudicado pela ocupação e aos que dela se beneficiam para 

vender lanches.  

Do ponto de vista da análise do enfoque dado pelo jornal às reportagens, temos:  

1) A reportagem trata da ocupação Nova Palestina, na zona leste de São Paulo, 

destacando o fato de que essa quadruplicou de tamanho em um mês e procura-se descrever as 

etapas e formas pelas quais foi feita a ocupação. 
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 2) Em tom de denúncia, o jornal mostra que a maior parte das barracas montadas 

na ocupação Portal do Povo, na região do Morumbi, em São Paulo, fica sem ocupantes grande 

parte do dia e da noite e que servem apenas para demarcar território, embora muitos 

“ocupantes” (entre aspas no texto, com sentido irônico) compareçam para assinar uma lista de 

presença e para votar em assembleias. No título, afirma-se que os “sem-teto inflam invasão 

com barracas vazias”. Ao ser ouvida, uma representante do movimento explica que se deve 

levar em conta a dinâmica da ocupação, uma vez que os ocupantes saem para trabalhar de dia 

e que outros se revezam, por exemplo, voltando para suas moradias em períodos do dia ou da 

noite, acrescentando a informação de que muitos vêm de áreas de habitação precárias no 

entorno ou mesmo decidem ocupar em apoio ao movimento.  

3) A reportagem trata de ato dos sem-teto "pela moradia popular e contra o 

“preconceito dos ricos" (estre aspas no título e no texto) pelas ruas de um condomínio da 

Granja Viana, área residencial de alta valorização imobiliária na zona oeste de São Paulo, em 

protesto contra: a tentativa de moradores de levantar um muro no lugar de um portão que dá 

acesso da ocupação a uma rua que cruza o condomínio; à “suposta” pressão dos moradores 

para inviabilizar um acordo entre a ocupação, o proprietário do terreno e a Prefeitura de 

Carapicuíba, onde está localizada a área; e contra a ação intimidatória por parte de seguranças 

particulares. Um dos seguranças (fonte oficiosa), que não se identifica, afirma que, desde o 

início da ocupação, houve um roubo à mão armada de um carro e que outro, furtado, havia 

sido localizado no local. Duas moradoras que preferem não se identificar reclamam do 

aumento da circulação de pessoas pelo condomínio e relatam ter havido assaltos e ameaças 

por parte dos ocupantes e que foram vistas pessoas consumindo drogas. Integrante do 

movimento denuncia a postura preconceituosa dos moradores e um ocupante afirma que o ato 

é para mostrar que o movimento é “da paz” (entre aspas no texto). Dessa forma, são ouvidos 

um maior número de vezes aqueles que são contra a ocupação. 

4) A reportagem informa que integrantes do MTST invadiram um terreno 

particular no Jardim Oratório, em Mauá, na Grande São Paulo, usado para especulação 

imobiliária, segundo o movimento. O jornal informa que a ocupação faz parte de uma 

"jornada" de ações programadas para pressionar o governo federal a lançar a terceira etapa do 

Minha Casa Minha Vida. Cita-se informação do Secovi-SP, entidade que reúne empresas do 

setor imobiliário, de que o déficit habitacional na Grande São Paulo chega a 672 mil 

moradias.  

5) Aborda-se ocupação do MTST de um terreno na região do Jardim Iguatemi, 

zona leste de São Paulo. Segundo a reportagem, o movimento mostrou documentos da 
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Câmara Municipal para comprovar que existe um projeto em tramitação na Casa para fazer do 

terreno uma área de interesse público. Uma coordenadora do movimento diz que o objetivo é 

pressionar para a desapropriação da área, a fim de que possam ser construídas casas populares 

pelo programa Minha Casa Minha Vida. 

A reportagem informa que um padre participou da ação e rezou com o grupo 

“pedindo proteção” (entre aspas no texto). Outra informação é de que policiais militares 

foram até o local para conversar com os sem-teto e tentar convencê-los a desocupar a área. 

Um deles afirmou que todos ali eram "coitadinhos" (entre aspas no texto) e que "99% deles 

construíam barracos e depois vendiam" (entre aspas no texto). 

São entrevistados diversos ocupantes, alguns com dificuldade de mobilidade e 

com deficiência. Uma senhora de 58 anos relata aguardar há 22 anos uma casa própria em 

programas de habitação popular sem sucesso. Neste caso, é dado mais destaque nas 

entrevistas para os sem-teto, que narram suas experiências e apresentam suas razões. 

6) Trata da ocupação de um terreno no bairro Valo Velho, região sul de São 

Paulo, entre o Capão Redondo e a cidade de Itapecerica da Serra, por cerca de 1,2 mil 

pessoas. A reportagem cita comunicado do MTST informando que “são famílias que foram ou 

estão sendo despejadas por não conseguirem pagar aluguel, diante do aumento do 

desemprego". O movimento informa, ainda, que o terreno está abandonado há vários anos e já 

havia sido invadido em 2007. 

A reportagem cita declaração de Guilherme Boulos em discurso aos ocupantes: 

"A nossa melhor resposta para essa elite sem vergonha desse país é fazer novas ocupações de 

terra como a de hoje. Enquanto ameaçam, tentam nos intimidar, vamos responder colocando 

lona preta em cada terreno vazio dessa cidade".470 O tom da citação tem por objetivo destacar 

o sentido de ameaça da fala do líder dos sem-teto. 

7) Destaca a detenção de Guilherme Boulos, apresentado como "colunista da 

Folha", e de outro militante do MTST durante a reintegração de posse de um terreno em São 

Mateus, na zona leste de São Paulo, onde cerca de 700 famílias estavam acampadas. A 

reportagem informa que Boulos afirmou que o fato estava relacionado a sua participação em 

um protesto em frente à casa do presidente Michel Temer, em São Paulo, uma vez que o 

comandante da tropa era o mesmo do dia do protesto. A polícia alegou incitação à violência e 

                                            
470CAMARGO, C. Famílias sem-teto invadem terreno na zona sul de São Paulo na madrugada. Folha de S. 

Paulo, 9 de abril de 2016. Cotidiano. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2016/04/1759230-

familias-sem-teto-invadem-terreno-de-mil-metros-quadrados-em-itapecerica.shtml. Acesso em 27 jul. 2018. 
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descumprimento de ordem judicial para a prisão. O advogado de Boulos relata que o líder do 

movimento tentou negociar com os policiais para que a ação fosse adiada.  

Os dois repórteres que assinam a reportagem informam que, durante a 

desocupação, houve confronto entre policiais e ocupantes, que montaram barricadas em uma 

via para impedir o avanço da polícia. Os policiais usaram bombas de gás lacrimogêneo e gás 

de pimenta para dispersá-los. 

A Folha informa que a prisão ocorreu após Boulos ser criticado pelo secretário 

estadual de Habitação do governo Geraldo Alckmin, Rodrigo Garcia, que afirmara, em 

entrevista ao jornal, que o MTST havia sido favorecido durante a gestão de Fernando Haddad 

na Prefeitura. Cita ainda outra entrevista, a do ex-secretário João Sette Whitaker, da gestão 

Haddad, que afirmara haver “movimentos de sem-teto de fachada criados por criminosos”, 

numa suposta tentativa de “criminalização dos movimentos sociais".  

A reportagem destaca, ainda, que as prisões geraram reação entre políticos e 

artistas, citando declarações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e da ex-presidente 

Dilma Rousseff no Facebook. Cita ainda políticos que estiveram na delegacia, como o 

deputado federal Ivan Valente (PSOL) e o vereador Eduardo Suplicy (PT). O rapper Emicida 

também condenou as prisões pelas redes sociais.  

O jornal inclui vídeo da TV Folha (1’06) em que Boulos afirma ter havido 

violência por parte da polícia contra as famílias e que a prisão foi política. As reações à prisão 

do líder dos sem-teto, então alçado à condição de figura conhecida por ser colaborador da 

Folha, foi o enfoque privilegiado pela reportagem. Outro recurso utilizado foi o 

compartilhamento de postagem da Ponte Jornalismo, agência independente de jornalistas, no 

Instagram, com vídeo (6’35), mostrando cenas da ação da polícia após os ocupantes 

colocarem fogo em pneus. Nas imagens, também aparecem pedras pelo chão.  

8) O jornal chama de “megainvasão” uma ocupação na Vila Comunitária, em São 

Bernardo do Campo, onde foram montadas cerca de seis mil barracas em terreno que faz 

fronteira com um conjunto residencial e prédios de condomínios de classe média.  

A reportagem diz que a ação mudou a rotina dos moradores do entorno. Informa 

haver um clima de “tensão” entre moradores (que “assistem à movimentação das janelas e 

sacadas”), e o movimento e que um tiro de chumbinho atingiu o braço de um acampado.  

O jornal informa que o terreno é propriedade de uma construtora, que já havia 

entrado com pedido de reintegração de posse. A reportagem cita declaração anterior de 
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Guilherme Boulos, durante a ocupação: "Os incomodados que se mudem. A gente veio para 

ficar. Podem se acostumar porque querendo ou não a gente vai ser vizinho de vocês".471 

 O enfoque da reportagem, por meio de entrevista a vizinhos, dá destaque para os 

incômodos e insegurança causados pela ocupação, de um lado, e ao fato de algumas pessoas 

estarem aproveitando a movimentação para vender bebidas e lanches ao grupo acampado. 

Tanto pelos termos utilizados, a exemplo de “megainvasão”, quanto pelas declarações 

selecionadas, a maioria contrária à ação do movimento, dá-se destaque para o tom negativo do 

texto em relação à ocupação. 

Passamos à descrição das imagens mostradas nas reportagens, por meio das 

fotografias selecionadas, e à análise dos planos fotográficos, que representam a organização 

dos elementos no enquadramento da fotografia. Os planos podem ser divididos em: grande 

plano geral, plano geral, plano médio e primeiro plano.472 Essa divisão é baseada no que é 

escolhido mostrar e no distanciamento pelo qual é mostrado, entre a câmera e o objeto 

fotografado. Em uma mesma fotografia, pode haver elementos em diferentes planos, porém 

ela será classificada de acordo com o plano em que está o seu “objeto” principal. De maneira 

geral, quando há algum elemento na foto que não é o objeto principal, mas chama a atenção, 

diz-se que está em segundo plano.  

                                            
471ZYLBERKAN, M. Megainvasão leva medo, solidariedade e até chance de novo negócio no ABC. Folha 

de S. Paulo, 19 de setembro de 2017. Cotidiano. Disponível em: 

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2017/09/1919711-megainvasao-leva-medo-solidariedade-e-ate-chance-

de-novo-negocio-no-abc.shtml. Acesso em 27 jul. 2018. 
472A tipologia dos planos é baseada em PALACIN,V. Fotografia – Teoria e Prática. São Paulo: Saraiva, 2012 e 

PRÄKEL, D. Composição. Porto Alegre: Bookman 2010, e está dividida em: 

 

Grande plano geral – Utilizado para evidenciar o ambiente como elemento principal. Nele, a área enquadrada é 

preenchida em sua maior parte pelo ambiente, e o sujeito ocupa um pequeno espaço na foto. 

 

Plano geral – O sujeito/objeto ocupa a maior parte da imagem, e o espaço, a menor. Há uma interação entre o 

sujeito/objeto e o ambiente (espaço em que se encontra), formando ambos um conjunto que se completa.  

 

Plano médio – Plano mais utilizado para fotografar pessoas, engloba desde os pés até a cabeça, podendo variar 

até o enquadramento cuja linha inferior da fotografia faz um corte na cintura ou no joelho. Neste caso, o sujeito 

ou objeto ocupa a maior parte da área enquadrada, e os demais elementos são informações adicionais que ajudam 

no equilíbrio do enquadramento. 

 

Primeiro plano – O destaque é o sujeito/objeto enquadrado. Este plano “isola” o sujeito, dando menor destaque 

ao ambiente em que se encontra e evidencia expressões, semblantes, gestos, fisionomias e emoções. É também 

conhecido pela expressão em inglês close up e tem a função principal de registrar emoções. Quando se trata de 

pessoas ou animais, geralmente enquadra o rosto e mais alguns detalhes que o fotógrafo julgue interessantes para 

contribuir para o equilíbrio da foto. 

 

Plano de detalhe – Capta os detalhes do assunto: parte do rosto ou corpo (mãos, olhos), ou mesmo partes de 

objetos ou itens da natureza. Evidencia pontos de forma mais minuciosa, que normalmente, em um contexto 

mais geral, não seriam notados. Em algumas situações, pode chegar a criar uma imagem quase abstrata. 

 

   

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2017/09/1919711-megainvasao-leva-medo-solidariedade-e-ate-chance-de-novo-negocio-no-abc.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2017/09/1919711-megainvasao-leva-medo-solidariedade-e-ate-chance-de-novo-negocio-no-abc.shtml
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Na reportagem 1, temos uma galeria de 11 fotos, sendo 1 de grande plano geral, 

mostrando barracas montadas, 6 de plano geral, mostrando ocupantes montando barracas, 

avisos do MTST colocados em parede, ocupantes deitados em colchões e caminhando pelo 

acampamento; e 4 fotos de plano médio, mostrando ocupantes pintando barracas, cozinhando, 

sentados em balanço e crianças. 

Na reportagem 2, também galeria com 6 fotos, dividindo-se em 3 de grande plano 

geral e três de plano geral, todas mostrando apenas barracas montadas e pintadas com 

numerações e nomes. 

Na reportagem 3, galeria de 6 fotos: 1 foto de grande plano geral mostrando 

acampamento e ocupantes de longe, 3 fotografias de plano geral, mostrando manifestantes 

com cartazes e faixas do MTST e acampamento com pessoas caminhando, 2 de plano médio, 

mostrando manifestante com cartaz e outro manifestante discursando em cima de caminhão. 

Na reportagem 4, não há fotos. 

Na reportagem 5, galeria de 11 fotos: 7 de plano geral, mostrando ocupantes 

retirando estacas de bambu de depósito, ocupantes dormindo em colchões, caminhando, 

montando barracas e uma bandeira do MTST, em assembleia e fincando bandeira do MTST 

na terra; 3 de plano médio, com ocupante dormindo em cima de madeiras, caminhando com 

estacas de bambu, fincando estacas e 1 primeiro plano de ocupante vestindo agasalho com 

capuz e chapéu em que se vê pintada a sigla do MTST em vermelho.  

Na reportagem 6, galeria de 13 fotos: 1 foto de grande plano geral, mostrando 

manifestantes ao lado de carros em acampamento; e 12 fotos de plano médio, mostrando 

ocupantes em assembleia, caminhando com pertences, capinando, montando barracas e 

sentados. Em duas delas, aparece Guilherme Boulos ao lado de ocupantes e falando na 

assembleia. 

Reportagem 7, galeria de 7 fotos: 5 de plano médio, uma delas mostrando 

Guilherme Boulos ao fundo, ao centro, com manifestantes ao lado e, à frente, barricadas com 

estrados de madeira e pneus pegando fogo. Esta foto é utilizada como destaque da matéria, 

acima do título. Outras fotos são de plano médio mostrando Guilherme Boulos na delegacia, 

ao lado de pessoas. Em uma delas, conversa com o vereador Eduardo Suplicy (PT-SP). Duas 

fotos em primeiro plano mostram Boulos dando entrevista.  

Reportagem 8, galeria de fotos: 1 foto de grande plano geral, mostrando barracas 

vistas de cima; 4 em plano geral, mostrando bandeira do MTST com pessoas ao lado, homem 

capinando, barracão comunitário coberto por lona, mulher com criança no colo caminhando 

ao lado de outras crianças; 1 foto em primeiro plano mostra morador de prédio vizinho, 
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olhando para o acampamento pela janela de seu apartamento e outra, em plano médio, uma 

moradora de casa vizinha ao acampamento, de pé, ao lado de mercadorias que vende. 

 De forma geral, nota-se nas matérias 1, 2, 3 e 5, uma maior utilização de planos 

gerais e uma progressiva preocupação em mostrar os ocupantes em planos médios, o que os 

“aproxima” do leitor, embora não os individualize. Os ocupantes são, em geral mostrados em 

conjunto, ou em alguma atividade, mas não são identificados em legendas. Uma foto na 

reportagem 5 mostra um integrante da ocupação em primeiro plano, porém sem ser 

identificado na legenda ou no texto, já que ele não foi entrevistado. Uma só legenda, de cunho 

genérico, é utilizada em todas as fotografias. 

Na reportagem 6, 12 fotos são de plano médio, portanto mostrando ocupantes em 

destaque, em diversas posições e atividades, porém sem serem identificados. Em duas delas, 

Guilherme Boulos aparece ao centro, mas sem ser identificado na legenda. Na reportagem 7, o 

líder do MTST aparece em todas as fotos, com maioria de planos médios, na delegacia, ao 

lado de pessoas. Em duas fotos em primeiro plano, ele aparece dando entrevista em uma delas 

e conversando, em outra. No caso dessa reportagem, foi disponibilizado vídeo da TV Folha, 

com entrevista do líder do MTST. 

Na reportagem 8, quatro fotografias em plano geral mostram ocupantes em 

atividades no acampamento, mas sem serem identificados; uma foto em plano médio mostra e 

identifica uma moradora de casa vizinha e outra fotografia em primeiro plano identifica 

vizinho de prédio da ocupação olhando pela janela. Ambos foram entrevistados e trechos das 

entrevistas aparecem no texto da reportagem.  

Em relação à contextualização sobre a temática das reportagens, que envolveria 

um aprofundamento sobre o direito à moradia, o déficit habitacional e as razões e causas das 

ocupações, essas informações só aparecem em declarações do MTST e de representantes do 

movimento, o que lhes confere um caráter de informação dada pelos sem-teto, portanto 

assumindo um viés de interesse movimento, aos olhos do leitor, o que fica reforçado pelo fato 

de o jornal não prover informações que possam embasar o que está sendo dito. Somente na 

reportagem 4, cita-se um dado do Secovi-SP sobre o déficit habitacional na Grande São 

Paulo. As demais fontes oficiais são a Polícia Militar, a Secretaria de Segurança Pública e as 

Secretarias Estadual e Municipal de Habitação, que não citam dados de contextualização 

sobre esses temas.  

De forma geral, podemos afirmar que, ao proceder dessa forma, a Folha de S. 

Paulo afastou a possibilidade de enfrentar o problema, ao deixar de ouvir especialistas e 
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instituições independentes que pudessem dar uma ideia da dimensão do déficit da moradia e 

da importância da adoção de políticas públicas e leis voltadas para a questão. 

 

5.4 Resultados da análise dos artigos e das reportagens 

 

A voz e o projeto político do MTST chegaram à Folha de S. Paulo, um autêntico 

representante da mídia hegemônica, por meio da coluna de seu líder, Guilherme Boulos, no 

site do jornal. Tratava-se de uma possibilidade de apresentar sua visão de mundo, suas 

reivindicações e bandeiras, a principal delas o reconhecimento do direito à moradia digna.  

Criminalizados ao atentarem contra o direto à propriedade, os sem-teto 

conquistaram, então, um canal de diálogo com os leitores do jornal impresso de maior 

circulação nacional, passando a expor uma outra realidade, desconhecida ou ignorada por 

grande parte desses leitores  

Tomando por base a tarefa de analisar a série de artigos de Boulos no site da 

Folha a partir das estratégias de referenciação e das estruturas discursivo-argumentativas 

utilizadas, procurou-se compreender de que forma o articulista se dirigiu à sociedade, ao 

buscar a interlocução com os leitores.  

Analisando os artigos de autoria de Guilherme Boulos na Folha de S. Paulo, 

percebemos textos com uma intensa força argumentativa com relação à temática das questões 

levantadas pelos movimentos sociais, em particular pelo MTST. As reflexões e críticas 

apresentadas pelo articulista, de maneira geral embasadas por dados, apontam não só os 

problemas, como também soluções, conteúdo que, na maioria dos casos, está ausente no 

espaço informativo da grande mídia.  

O questionamento a se fazer é se esse ativismo representado pelo MTST, em sua 

luta contra-hegemônica, conseguiu ou não estabelecer pontes de diálogo com o público leitor, 

em especial daqueles contrários às ações do movimento, em termos de receptividade às 

demandas e às mudanças concretas que os sem-teto almejam. 

Em relação à análise das reportagens da Folha, pela amostra quantitativa obtida, 

verifica-se que há um número maior de registros no primeiro semestre de 2014, quando o 

movimento realizou uma série de ocupações e manifestações em São Paulo e na região 

metropolitana. É provável que esses fatos tenham despertado o interesse da Folha – jornal que 

tem um variado corpo de colunistas como uma de suas opções editoriais –, uma vez que essa 

estratégia reforçaria sua imagem de veículo “plural”. Daí, portanto, ter aberto espaço para 

cobrir as ações do movimento, como também ter convidado o líder do MTST para integrar 



186 

 

seu time de colaboradores. Em outras palavras, Boulos tornou-se colunista por ter-se tornado 

figura de destaque no noticiário, ganhando ainda mais notoriedade, por sua vez, ao passar a 

ser articulista da Folha, que, por seu turno, reforçou sua imagem de veículo plural e abriu a 

possibilidade de conquistar fatias de leitores possivelmente mais receptivos ao MTST.  

Os registros, entretanto, vão-se reduzindo gradativamente, ao longo do segundo 

semestre de 2014, de 2015, 2016 e 2017 (Gráfico 1473). Essa tendência pode ser explicada 

pelo fato de o MTST ter diminuído significativamente a quantidade de suas ações de 

ocupação e manifestações, à medida que crescia o movimento pelo impeachment da 

presidente Dilma Rousseff, embora os sem-teto e seu líder verbalizassem críticas às políticas 

adotadas pelo governo. A redução das ações explicaria uma menor cobertura por parte do 

jornal. 

O movimento, entretanto, realizou manifestações e ações de impacto em 2016, 

tanto contra o impeachment como depois que este teve desfecho consolidado e após a posse 

de Michel Temer, contra as medidas adotadas pelo novo governo, que contava com o apoio da 

grande mídia. A ocupação de maior repercussão foi a que ocorreu em frente ao escritório da 

Presidência da República, na Avenida Paulista, o que levou o MTST a obter concessões do 

governo. Tudo indica, até mesmo, que a saída do colunista do jornal, no dia seguinte ao fim 

da ocupação, deveu-se a esse fato. 

Em relação à amostragem separada em formatos jornalísticos (Gráfico 2474), 

verifica-se um número maior de “reportagens” em relação aos demais formatos, o que poderia 

indicar um aprofundamento da cobertura feita pelo jornal, uma vez que a reportagem é 

caracterizada por textos mais extensos que os da nota e da notícia, o que, por conseguinte, 

possibilitaria um número mais amplo de fontes entrevistadas e mais espaço para a 

apresentação de informações e dados de contextualização.  

Entretanto, a análise qualitativa desmente essas duas hipóteses, uma vez que 

foram verificadas poucas entrevistas com os protagonistas das ocupações, embora se faça 

menção e haja citação de declarações do MTST e dos representantes do movimento. 

Entrevistas às verdadeiras vítimas do problema da moradia significaria tirá-las da 

invisibilidade e dar-lhes a possibilidade de expor suas razões e realidades. Isso, entretanto, só 

ocorre em uma reportagem (5).     

Além disso, verifica-se que o jornal não contextualiza os fatos narrados, o que 

confere a eles um caráter excepcional e individualizado, ligado especificamente ao 

                                            
473Vide p. 144. 
474Vide p. 145. 
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movimento em questão, e não uma consequência do déficit habitacional brasileiro, muito 

menos como algo resultante da falta de cumprimento da legislação urbanística ou da ausência 

do Estado no enfrentamento à questão da moradia. Em nenhuma das reportagens, são 

apresentadas informações significativas que permitam estabelecer um nexo entre as ações dos 

sem-teto e a dimensão real do problema. 

Essas duas últimas constatações colocam a Folha em desacordo com seu próprio 

Manual de Redação, em que estão explicitados seus princípios e procedimentos editoriais. Em 

particular, os princípios do pluralismo475 e da contextualização476 exigem uma cobertura mais 

ampla, diversa e que dê conta de abarcar a complexidade do problema do déficit habitacional 

e o reconhecimento do direito à moradia, o que seria determinante para o entendimento de 

uma das maiores mazelas do país. 

 O enfoque conferido a, pelo menos, três (2, 3 e 8) das matérias da amostra 

selecionada é claramente parcial: tom de desconfiança e descrédito, ao sugerir que MTST 

“infla” o número de ocupantes, sem, entretanto, procurar entrevistar os sem-teto ou tomar 

conhecimento da dinâmica da ocupação; ao levantar dúvidas sobre as razões do protesto 

realizado pelos sem-teto; e ao enfatizar os transtornos causados aos vizinhos de uma 

“megaocupação”. Sem contar as citações criminalizando o movimento, feitas por vizinhos, 

seguranças e policiais, verificadas nesses três textos, sem o devido contraditório. Ao colocar 

em destaque tais declarações – verdadeiramente irrelevantes para a compreensão do problema 

da moradia –, a Folha realiza uma inversão do que seria realmente importante para o 

aprofundamento da questão. 

A análise da representação imagética dos sem-teto nas reportagens demonstra, 

igualmente, um “apagamento” dos integrantes do grupo, que, aparecem nas fotografias em 

grupos, sem individualização ou até mesmo identificação por legendas, o que reforça a 

invisibilização dos sem-teto, desqualificando a complexidade de sua realidade. 

                                            
475FOLHA DE S. PAULO. Manual da Redação. São Paulo: Publifolha, 2011, p. 48. O verbete consta da seção 

Procedimentos, do manual que vigia à época, e diz:  

 

Numa sociedade complexa, todo fato se presta a interpretações múltiplas, quando não antagônicas. O leitor da 

Folha deve ter assegurado seu direito de acesso a todas elas. Todas as tendências ideológicas expressivas da 

sociedade devem estar representadas no jornal. 

 
476Idem, p. 23, na mesma seção Procedimentos: 

 

Nenhuma pauta estará completa sem que se desenvolva a relação dos fatos com contextos variados e pertinentes, 

a fim de oferecer ao leito os nexos históricos, sociais, causais, estatísticos e culturais da notícia. 

 

[...] Um maior número de nexos surgirá entre os fatos quanto maior for também o número de fontes de que se 

dispõe, sejam elas pessoas ou documentos. Quanto mais numerosa as fontes, mais rica a reportagem.  
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Diante das constatações, julga-se oportuna uma referência a Perseu Abramo477, 

em relação às reflexões que este faz sobre os padrões de manipulação da mídia. O 

posicionamento das empresas de comunicação, somado aos conflitos sociais, à complexidade 

do cotidiano e à diversidade de formatos para se cobrir determinado acontecimento, segundo 

ele, criam a possibilidade da mídia “construir” uma realidade a partir dos seus interesses. É 

essa condição que vai viabilizar aquilo que o autor chama de manipulação. 

Abramo compara os veículos jornalísticos a partidos políticos, que recriam a 

realidade por meio de padrões de manipulação da notícia, exercendo, dessa forma, influência 

na sociedade em que atuam. Nesse sentido, segundo o autor,  

 

os órgãos de comunicação também procuram conduzir a sociedade, em parte ou no 

todo, na direção da conservação ou da mudança das instituições sociais; têm, 

portanto, um projeto histórico relacionado com o poder.478  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
477 ABRAMO, P. Padrões de manipulação na grande imprensa. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2003. 
478 Ibid., p. 45. 
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CONCLUSÃO 

 

Retomando as motivações inicias que nortearam esta pesquisa, conclui-se que a 

inefetividade ou a não-efetividade do direito à moradia reflete o que ocorre com os direitos 

sociais em geral em um contexto de globalização neoliberal e expressa-se discursivamente nas 

narrativas jornalísticas e jurídicas de forma ideológica, atuando essas instituições, de maneira 

geral, para manter a ordem estabelecida, solidificada em sua forma desigual e injusta.  

Segundo os princípios democráticos, amparados em instituições como a imprensa 

e o sistema jurídico, a realização desse direito no país, assim como de outros direitos sociais, é 

aceita de maneira relativizada, sendo tolerável apenas dentro de determinados limites e desde 

que não concorra para subverter as condições vigentes. 

Comprova-se que o tema direito à moradia, representado por um dos seus 

principais postulantes no Brasil, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, foi, no caso em 

estudo, apropriado pela mídia hegemônica – especificamente pelo jornal Folha de S. Paulo –, 

em virtude da notoriedade que adquiriram as ações do movimento e, portanto, por sua 

condição espetacularizada. Tais ações ganharam visibilidade na mídia, e, por consequência, 

espaço em um veículo que mercadologicamente se apresenta como plural e que, com tal ação, 

reforça sua reputação entre o leitorado e amplia a conquista de novos leitores.  

Nas reportagens do jornal, entretanto, esse ator social foi representado, de forma 

geral, com estranhamento e desconfiança, por meio de estratégias discursivas de tom 

criminalizatório, o que contribuiu para a manutenção da lógica do “nós contra eles”, que 

perpetua as relações de poder, necessariamente desiguais na dinâmica capitalista. Diante de 

uma série de mecanismos discursivos e editorias identificados, na prática, constata-se que o 

jornal dificulta a admissão desse ator social como interlocutor qualificado no espaço da 

cobertura jornalística e, por conseguinte, na esfera pública.  

Ao naturalizar e individualizar o problema da moradia, sem levar em conta o fato 

de que essa mazela atinge a maioria da população brasileira, e ao descontextualizá-lo das 

condições que o originam, bem como da legitimidade da luta por sua concretização – uma vez 

que esse direito é garantido por lei –, o jornal reforça o padrão de não-reconhecimento e de 

relativização dos direitos sociais como direitos fundamentais, padrão este encontrado também 

no discurso jurídico. 

A Constituição Federal brasileira estabelece que os indivíduos têm o direito de ser 

informados de forma plural, de se verem representados pelos meios de comunicação e a eles 
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ter acesso para que suas vozes sejam difundidas, com base no princípio do direito à 

comunicação, conceito que despontou mundialmente com os debates internacionais sobre o 

papel dos meios de comunicação na atual sociedade da informação e diante da constatação da 

oligopolização que ocorre nesse setor produtivo, a exemplo do que acontece nos demais 

setores econômicos.  

No Brasil, onde a concentração dos meios de comunicação é uma realidade 

atávica, os debates sobre esse direito e sobre a democratização da mídia são interditados na 

mídia hegemônica com base na invocação dos direitos da liberdade de expressão e da livre 

iniciativa. Este, em verdade, outro artifício discursivo que opera para a manutenção da ordem 

vigente.   

Torna-se necessária e urgente na imprensa diária de maior circulação, alcance e 

audiência – sejam jornais impressos, revistas, televisão, rádio ou internet – uma renovação nas 

formas de tratamento das questões de interesse público e direito sociais, na busca de caminhos 

que superem as deficiências informativas sobre problemas que dizem respeito a uma parcela 

majoritária da população, privada da fruição de direitos em sua plenitude. Problematizar essa 

questão significa rever e reinventar métodos, procedimentos e posturas, que possibilitem 

construir um papel verdadeiramente emancipador para a atividade jornalística.  

Ao evidenciar as contradições das relações de poder estabelecidas e representadas 

no espaço urbano e nas narrativas públicas, combinando autonomia, organização e inovação 

em práticas de enfrentamento, um ator social coletivo como os sem-teto pode inspirar e 

dinamizar mudanças como essas. 
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APÊNDICE A 

 

COLUNA GUILHERME BOULOS NO SITE DA FOLHA DE S. PAULO 

 

Título e Data Link 

Receita para acabar com as 

ocupações 26/06/2014 
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2014/06/1476430-

receita-para-acabar-com-as-ocupacoes.shtml 

A batalha do Plano Diretor 01/07/2014 
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2014/07/1479164-

a-batalha-do-plano-diretor.shtml 

Os Brics e os sem-teto 10/07/2014 
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2014/07/1483688-

os-brics-e-os-sem-teto.shtml 

A Copa das Tropas 17/07/2014 
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2014/07/1487066-

a-copa-das-tropas.shtml 

Reinaldo Azevedo e a direita 

delirante 24/07/2014 
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2014/07/1490579-

reinaldo-azevedo-e-a-direita-delirante.shtml 

A Palestina apagada do mapa 31/07/2014 
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2014/07/1493573-

a-palestina-apagada-do-mapa.shtml 

Cara, eu ganho. Coroa, você 

perde! 07/08/2014 
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2014/08/1496881-

cara-eu-ganho-coroa-voce-perde.shtml  

Menos 612 14/08/2014 
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2014/08/1500179-

menos-612.shtml 

Quem são mesmo os invasores? 22/08/2014 
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2014/08/1504127-

quem-sao-mesmo-os-invasores.shtml 

Corruptos e Corruptores 28/08/2014 
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2014/08/1507093-

corruptos-e-corruptores.shtml 

O neoliberalismo saiu do armário 04/09/2014 
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2014/09/1510639-

o-neoliberalismo-saiu-do-armario.shtml 

Existe fascismo em São Paulo 11/09/2014 
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2014/09/1513753-

existe-fascismo-em-sao-paulo.shtml 

Quem tem medo do general? 18/09/2014 
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2014/09/1517709-

quem-tem-medo-do-general.shtml 

Sampa e a Barbárie 25/09/2014 
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2014/09/1522186-

sampa-e-a-barbarie.shtml 

Eles venceram outra vez 02/10/2014 
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2014/10/1525451-

eles-venceram-outra-vez.shtml 

Onda conservadora 09/10/2014 
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2014/10/1529543-

onda-conservadora.shtml 

Massacre Midiático 16/10/2014 
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2014/10/1533264-

massacre-midiatico.shtml 

 

Revolta da Água 23/10/2014 
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2014/10/1536742-

revolta-da-agua.shtml 

O Terceiro Turno 30/10/2014 
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2014/10/1540584-

o-terceiro-turno.shtml 
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O Rio de Janeiro continua lindo? 06/11/2014 
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2014/11/1543874-

o-rio-de-janeiro-continua-lindo.shtml 

Gilmar Mendes e o 

bolivarianismo 13/11/2014 
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2014/11/1547081-

gilmar-mendes-e-o-bolivarianismo.shtml 

Os donos do Brasil em cana. E 

depois? 20/11/2014 
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2014/11/1550909-

os-donos-do-brasil-em-cana-e-depois.shtml 

Sugestões para o Ministério de 

Dilma 27/11/2014 
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2014/11/1553912-

sugestoes-para-o-ministerio-de-dilma.shtml 

Robin Hood às avessas 04/12/2014 
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2014/12/1557275-

robin-hood-as-avessas.shtml 

63 dias de luta 11/12/2014 
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2014/12/1559217-

63-dias-de-luta.shtml 

Indicar Kassab é brincar com 

fogo 18/12/2014 
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2014/12/1563894-

indicar-kassab-e-brincar-com-fogo.shtml 

Natal sem hipocrisia 25/12/2014 
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2014/12/1565983-

natal-sem-hipocrisia.shtml 

2015: ano de agitações 01/01/2015 
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2015/01/1569331-

2015-ano-de-agitacoes.shtml 

Quando, como e onde? 08/01/2015 
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2015/01/1572070-

quando-como-e-onde.shtml 

Diálogo com comentadores de 

internet 15/01/2015 
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2015/01/1575122-

dialogo-com-comentadores-de-internet.shtml 

Os donos do transporte em São 

Paulo 22/01/2015 
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2015/01/1578549-

os-donos-do-transporte-em-sao-paulo.shtml 

Dilma, Vargas e o zepelim 29/01/2015 
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2015/01/1581784-

dilma-vargas-e-o-zepelim.shtml 

99 contra 1 05/02/2015 
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2015/02/1585295-

99-contra-1.shtml 

A quem interessa o 

impeachment? 12/02/2015 
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2015/02/1588768-

a-quem-interessa-o-impeachment.shtml 

A cara de pau de Eduardo Cunha 19/02/2015 
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2015/02/1591244-

a-cara-de-pau-de-eduardo-cunha.shtml  

Gota d'água 26/02/2015 
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2015/02/1594968-

gota-dagua.shtml 

Cesare Battisti e o homo sacer 05/03/2015 
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2015/03/1598306-

cesare-battisti-e-o-homo-sacer.shtml 

Onde estavam? 09/03/2015 
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2015/03/1600297-

onde-estavam.shtml 

Sobre o 15 de março 19/03/2015 
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2015/03/1605382-

sobre-o-15-de-marco.shtml 

Querem acabar com a CLT 26/03/2015 
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2015/03/1607934-

querem-acabar-com-a-clt.shtml 

O pensamento coxinha 02/04/2015 
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2015/04/1611492-

o-pensamento-coxinha.shtml 

A Zelotes e os ladrões blindados 09/04/2015 
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2015/04/1613556-

a-zelotes-e-os-ladroes-blindados.shtml  

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2014/11/1543874-o-rio-de-janeiro-continua-lindo.shtml
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https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2014/11/1553912-sugestoes-para-o-ministerio-de-dilma.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2014/11/1553912-sugestoes-para-o-ministerio-de-dilma.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2014/12/1557275-robin-hood-as-avessas.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2014/12/1557275-robin-hood-as-avessas.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2014/12/1559217-63-dias-de-luta.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2014/12/1559217-63-dias-de-luta.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2014/12/1563894-indicar-kassab-e-brincar-com-fogo.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2014/12/1563894-indicar-kassab-e-brincar-com-fogo.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2014/12/1565983-natal-sem-hipocrisia.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2014/12/1565983-natal-sem-hipocrisia.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2015/01/1569331-2015-ano-de-agitacoes.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2015/01/1569331-2015-ano-de-agitacoes.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2015/01/1572070-quando-como-e-onde.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2015/01/1572070-quando-como-e-onde.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2015/01/1575122-dialogo-com-comentadores-de-internet.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2015/01/1575122-dialogo-com-comentadores-de-internet.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2015/01/1578549-os-donos-do-transporte-em-sao-paulo.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2015/01/1578549-os-donos-do-transporte-em-sao-paulo.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2015/01/1581784-dilma-vargas-e-o-zepelim.shtml
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https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2015/02/1588768-a-quem-interessa-o-impeachment.shtml
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https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2015/04/1611492-o-pensamento-coxinha.shtml
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As ruas e as leis 16/04/2015 
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2015/04/1617254-

as-ruas-e-as-leis.shtml 

A matemática política da PM 23/04/2015 
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2015/04/1620144-

a-matematica-politica-da-pm.shtml 

A legitimidade da greve dos 

professores 30/04/2015 
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2015/04/1623146-

a-legitimidade-da-greve-dos-professores.shtml 

Que ajuste é esse? 07/05/2015 
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2015/05/1625698-

que-ajuste-e-esse.shtml 

Mar da morte 13/05/2015 
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2015/05/1628074-

mar-da-morte.shtml 

Sugestões ao ministro Levy 21/05/2015 
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2015/05/1631499-

sugestoes-ao-ministro-levy.shtml 

Falhou o plano perfeito 28/05/2015 
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2015/05/1634721-

falhou-o-plano-perfeito.shtml 

A direita e a falácia do caviar 04/06/2015 
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2015/06/1637110-

a-direita-e-a-falacia-do-caviar.shtml 

Quem planta tomates colherá 

tomates 11/06/2015 
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2015/06/1640583-

quem-planta-tomates-colhera-tomates.shtml 

Serra, Lacerda e a Petrobras 18/06/2015 
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2015/06/1644325-

serra-lacerda-e-a-petrobras.shtml 

A Izidora resiste 25/06/2015 
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2015/06/1647410-

a-izidora-resiste.shtml 

Até onde irá Eduardo Cunha? 02/07/2015 
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2015/07/1650706-

ate-onde-ira-eduardo-cunha.shtml 

Dilma e o golpe 09/07/2015 
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2015/07/1653510-

dilma-e-o-golpe.shtml 

Tempos de racismo e intolerância 16/07/2015 
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2015/07/1656068-

tempos-de-racismo-e-intolerancia.shtml 

Aviso 23/07/2015 
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2015/07/1659295-

aviso.shtml 

Chantagem financeira 30/07/2015 
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2015/07/1661830-

chantagem-financeira.shtml 

A política vai às ruas 06/08/2015 
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2015/08/1665070-

a-politica-vai-as-ruas.shtml 

Agenda contra o Brasil 13/08/2015 
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2015/08/1668214-

agenda-contra-o-brasil.shtml 

Osasco, pena de morte e as 

panelas 20/08/2015 
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2015/08/1670974-

osasco-pena-de-morte-e-as-panelas.shtml 

A "Pátria Educadora" e a greve 

nas universidades 27/08/2015 
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2015/08/1674069-

a-patria-educadora-e-a-greve-nas-universidades.shtml 

Sem Palavras 03/09/2015 
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2015/09/1677214-

sem-palavras.shtml 

Erramos: O neoliberalismo saiu 

do armário 04/09/2015 
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2014/09/1511255-

erramos-o-neoliberalismo-saiu-do-armario.shtml 

O que será o Minha Casa 3? 10/09/2015 
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2015/09/1679549-

o-que-sera-o-minha-casa-3.shtml 
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Quem paga a conta? 17/09/2015 
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2015/09/1682439-

quem-paga-a-conta.shtml 

Garoto de Ipanema 24/09/2015 
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2015/09/1685752-

garoto-de-ipanema.shtml 

E a liberdade de expressão, 

ministro Gilmar? 01/10/2015 
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2015/10/1689237-

e-a-liberdade-de-expressao-ministro-gilmar.shtml 

Quem julga o TCU? 08/10/2015 
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2015/10/1691304-

quem-julga-o-tcu.shtml 

Meu reino por um cavalo 15/10/2015 
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2015/10/1694262-

meu-reino-por-um-cavalo.shtml 

Um governo que fecha escolas 22/10/2015 
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2015/10/1696908-

um-governo-que-fecha-escolas.shtml 

Quem são os terroristas? 30/10/2015 
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2015/10/1700374-

quem-sao-os-terroristas.shtml 

#AgoraÉqueSãoElas! 05/11/2015 
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2015/11/1702319-

agoraequesaoelas.shtml 

São Paulo do faz de conta 13/11/2015 
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2015/11/1705912-

sao-paulo-do-faz-de-conta.shtml 

Em defesa de Chico e Jean 19/11/2015 
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2015/11/1708227-

em-defesa-de-chico-e-jean.shtml 

Aviso 26/11/2015 
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2015/11/1711395-

aviso.shtml 

Um novo Pinheirinho à vista? 04/12/2015 
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2015/12/1714852-

um-novo-pinheirinho-a-vista.shtml 

O impeachment, Temer e Dunga 10/12/2015 
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2015/12/1717556-

o-impeachment-temer-e-dunga.shtml 

Vai tarde 18/12/2015 
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2015/12/1720967-

vai-tarde.shtml 

Aviso 24/12/2015 
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2015/12/1722854-

aviso.shtml 

Aviso 07/01/2016 
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2016/01/1726852-

aviso.shtml 

Alckmin, dona Fátima e seus dez 

netos 14/01/2016 
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2016/01/1729023-

alckmin-dona-fatima-e-seus-dez-netos.shtml 

O velho e o novo 21/01/2016 
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2016/01/1731907-

o-velho-e-o-novo.shtml 

Tempestade perfeita na saúde 28/01/2016 
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2016/01/1734383-

tempestade-perfeita-na-saude.shtml 

Pau que bate em Luiz bate em 

Fernando? 04/02/2016 
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2016/02/1736704-

pau-que-bate-em-luiz-bate-em-fernando.shtml 

Da crise política à crise social 11/02/2016 
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2016/02/1738624-

da-crise-politica-a-crise-social.shtml 

Estado de sítio na educação 18/02/2016 
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2016/02/1740472-

estado-de-sitio-na-educacao.shtml 

O capitalismo do 1% 25/02/2016 
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2016/02/1742265-

o-capitalismo-do-1.shtml 
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https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2015/12/1722854-aviso.shtml
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Foram-se os anéis, vão-se os 

dedos 03/03/2016 
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2016/03/1745731-

foram-se-os-aneis-vao-se-os-dedos.shtml 

O que quer Sergio Moro? 10/03/2016 
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2016/03/1748332-

o-que-quer-sergio-moro.shtml 

O que está em jogo? 17/03/2016 
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2016/03/1751122-

o-que-esta-em-jogo.shtml 

O Paraguai é aqui 24/03/2016 
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2016/03/1753695-

direita-brasileira-orquestra-um-modelo-de-golpe-paraguaio.shtml 

Bolsonaro e a miséria humana 01/04/2016 
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2016/04/1763390-

bolsonaro-e-a-miseria-humana.shtml 

Quem está incendiando o Brasil? 01/04/2016 
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2016/04/1758607-

aviso.shtml 

Aviso 07/04/2016 
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2016/04/1758607-

aviso.shtml 

O pacote do golpe 14/04/2016 
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2016/04/1760478-

o-pacote-do-golpe.shtml 

Convulsão social 28/04/2016 
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2016/04/1765633-

convulsao-social.shtml 

Aviso 02/05/2016 
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2016/05/1777485-

aviso.shtml 

Por que só agora? 05/05/2016 
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2016/05/1768141-

por-que-so-agora.shtml 

Como vota, senador? 11/05/2016 
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2016/05/1770155-

como-vota-senador.shtml 

Como retroceder 30 anos em 7 

dias 19/05/2016 
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2016/05/1772809-

como-retroceder-30-anos-em-7-dias.shtml 

Selfies na Fiesp, bombas para os 

sem-teto 02/06/2016 
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2016/06/1777576-

selfies-na-fiesp-bombas-para-os-sem-teto.shtml 

Os fantasmas de Temer 09/06/2016 
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2016/06/1779857-

os-fantasmas-de-temer.shtml 

Tudo o que é sólido se 

desmancha no ar 16/06/2016 
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2016/06/1782190-

tudo-o-que-e-solido-se-desmancha-no-ar.shtml 

Os mitos da Previdência 23/06/2016 
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2016/06/1784536-

os-mitos-da-previdencia.shtml 

Inversão de valores 30/06/2016 
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2016/06/1787356-

inversao-de-valores.shtml 

As raposas de Temer 07/07/2016 
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2016/07/1789136-

as-raposas-de-temer.shtml 

E agora, PT? 13/07/2016 
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2016/07/1791354-

e-agora-pt.shtml 

A Vila Olímpica e a Vila 

Autódromo 28/07/2016 
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2016/07/1796295-

a-vila-olimpica-e-a-vila-autodromo.shtml 

Aviso 04/08/2016 
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2016/08/1798658-

aviso.shtml 

A cruzada antipetista de Gilmar 

Mendes 11/08/2016 
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2016/08/1801451-

a-cruzada-antipetista-de-gilmar-mendes.shtml 
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https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2016/06/1777576-selfies-na-fiesp-bombas-para-os-sem-teto.shtml
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O rottweiler virou poodle 18/08/2016 
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2016/08/1803952-

o-rottweiler-virou-poodle.shtml 

O julgamento da História 25/08/2016 
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2016/08/1806642-

o-julgamento-da-historia.shtml 

O golpe está apenas começando 31/08/2016 
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2016/08/1808926-

o-golpe-esta-apenas-comecando.shtml  

Temer não terá governabilidade 

nas ruas 08/09/2016 
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2016/09/1811320-

temer-nao-tera-governabilidade-nas-ruas.shtml 

A volta do cabo Anselmo 18/09/2016 
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2016/09/1813284-

a-volta-do-cabo-anselmo.shtml 

Doria, um gestor em causa 

própria 22/09/2016 
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2016/09/1815630-

doria-um-gestor-em-causa-propria.shtml 

O xadrez das eleições em São 

Paulo 29/09/2016 
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2016/09/1817671-

o-xadrez-das-eleicoes-em-sao-paulo.shtml 

O avanço do 'Não!' 03/10/2016 
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2016/10/1819484-

o-avanco-do-nao.shtml 

PEC 241, o Brasil de volta à 

senzal 13/10/2016 
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2016/10/1822285-

pec-241-o-brasil-de-volta-a-senzala.shtml 

Os impactos da prisão de Cunha 20/10/2016 
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2016/10/1824425-

os-impactos-da-prisao-de-cunha.shtml  

A aula de resistência dos 

estudantes 27/10/2016 
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2016/10/1826765-

a-aula-de-resistencia-dos-estudantes.shtml 

A esquerda brasileira saberá se 

renovar 03/11/2016 
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2016/11/1828990-

a-esquerda-brasileira-sabera-se-renovar.shtml 

Trump e o mal-estar 

contemporâneo 10/11/2016 
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2016/11/1830957-

trump-e-o-mal-estar-contemporaneo.shtml 

A política habitacional na 

contramão 17/11/2016 
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2016/11/1832929-

a-politica-habitacional-na-contramao.shtml 

Salvo-conduto para matar 24/11/2016 
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2016/11/1834931-

salvo-conduto-pra-matar.shtml 

A História o absolveu 01/12/2016 
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2016/12/1837391-

a-historia-o-absolveu.shtml 

Crise de hegemonia 08/12/2016 
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2016/12/1839545-

crise-de-hegemonia.shtml 

Aviso 15/12/2016 
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2016/12/1841654-

aviso.shtml 

Aviso 22/12/2016 
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2016/12/1843716-

aviso.shtml 

Tragédia anunciada em Manaus 05/01/2017 
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2017/01/1847171-

tragedia-anunciada-em-manaus.shtml 

Dez anos de impunidade e 

espoliação 12/01/2017 
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2017/01/1849118-

dez-anos-de-impunidade-e-espoliacao.shtml 

As guerras paralelas de 2017 20/01/2017 
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2017/01/1851572-

as-guerras-paralelas-de-2017.shtml 

A vitória do escárnio 26/01/2017 
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2017/01/1853065-

a-vitoria-do-escarnio.shtml 
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https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2016/11/1834931-salvo-conduto-pra-matar.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2016/12/1837391-a-historia-o-absolveu.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2016/12/1837391-a-historia-o-absolveu.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2016/12/1839545-crise-de-hegemonia.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2016/12/1839545-crise-de-hegemonia.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2016/12/1841654-aviso.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2016/12/1841654-aviso.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2016/12/1843716-aviso.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2016/12/1843716-aviso.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2017/01/1847171-tragedia-anunciada-em-manaus.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2017/01/1847171-tragedia-anunciada-em-manaus.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2017/01/1849118-dez-anos-de-impunidade-e-espoliacao.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2017/01/1849118-dez-anos-de-impunidade-e-espoliacao.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2017/01/1851572-as-guerras-paralelas-de-2017.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2017/01/1851572-as-guerras-paralelas-de-2017.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2017/01/1853065-a-vitoria-do-escarnio.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2017/01/1853065-a-vitoria-do-escarnio.shtml
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Para moralizar é preciso ter 

moral 02/02/2017 
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2017/02/1855024-

para-moralizar-e-preciso-ter-moral.shtml 

A incrível capivara de Alexandre 

de Moraes 09/02/2017 
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2017/02/1857358-

a-incrivel-capivara-de-alexandre-de-moraes.shtml 

O estelionato do MBL e Vem Pra 

Rua 16/02/2017 
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2017/02/1859149-

o-estelionato-do-mbl-e-vem-pra-rua.shtml 

Diário de uma detenta e nove 

detentos 23/02/2017 
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2017/02/1861333-

diario-de-uma-detenta-e-nove-detentos.shtml 

A resistência dos sem-teto na 

avenida Paulista 02/03/2017 
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2017/03/1862900-

a-resistencia-dos-sem-teto-na-avenida-paulista.shtml 

Última coluna 09/03/2017 
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2017/03/1864959-

ultima-coluna.shtml 
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APÊNDICE B 

 

RESULTADOS DA PESQUISA POR FORMATOS JORNALÍSTICOS 

 

Título e Data Editoria Link 

      ARTIGOS 

Nós, moradoras da periferia   08/03/2014 

Tendências

/Debates 
https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2014/03/1422445-os-

direitos-avancam-para-todas-as-mulheres-nao.shtml  

Guilherme Boulos, Josué Rocha e 

Maria das Dores: O que quer o 

MTST? 11/05/2014 

Tendências

/Debates 

https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2014/05/1452345-

guilherme-boulos-josue-rocha-e-maria-das-dores-o-que-quer-o-

mtst.shtml 

Rogério Amato: O MTST e o 

estado de anomia 12/06/2014 

Tendências

/Debates 
https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2014/06/1468883-rogerio-

amato-o-mtst-e-o-estado-de-anomia.shtml  

José Police Neto: O MTST e a 

República 03/07/2014 

Tendências

/Debates 
https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2014/07/1480119-jose-

police-neto-o-mtst-e-a-republica.shtml 

O MTST e a República 03/07/2014 

Tendências

/Debates 
https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2014/07/1480119-jose-

police-neto-o-mtst-e-a-republica.shtml 

Moradia, a primeira vítima de 

Temer 23/05/2016 

Tendências

/Debates 
https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2016/05/1773690-

moradia-a-primeira-vitima-de-temer.shtml 

É preciso barrar a escalada 

repressiva 08/09/2016 

Tendências

/Debates 
https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2016/09/1811141-e-

preciso-barrar-a-escalada-repressiva.shtml  

É preciso falar a verdade 22/09/2016 

Tendências

/Debates 
https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2016/09/1815673-e-

preciso-falar-a-verdade.shtml  

O Estatuto da Cidade e as eleições 29/09/2016 

Tendências

/Debates 
https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2016/09/1817853-o-

estatuto-da-cidade-e-as-eleicoes.shtml 

Quem tem medo de artista? 21/03/2017 

Tendências

/Debates 
https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2017/03/1868241-medo-

de-artista.shtml  

Brasil vai cruzar os braços 28/04/2017 

Tendências

/Debates 
https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2017/04/1879336-brasil-

vai-cruzar-os-bracos.shtml  

      COLUNAS 

Quem tem lugar nas cidades 10/03/2014 Cotidiano 
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/raquelrolnik/2014/03/142295

0-quem-tem-lugar-nas-cidades.shtml  

Sem-teto de todo o mundo, uni-

vos 14/05/2014 Poder 
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/eliogaspari/2014/05/1454041

-sem-teto-de-todo-o-mundo-uni-vos.shtml  

U.B.S.S 16/06/2014 Ilustrada 
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/luizfelipeponde/2014/06/147

0848-ubss.shtml  

A razão do MTST 12/07/2014 Poder 
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/demetriomagnoli/2014/07/14

84891-a-razao-do-mtst.shtml 

O direito à propriedade e o direito 

à moradia 29/09/2014 Mercado 
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/claudiobernardes/2014/09/15

23927-o-direito-a-propriedade-e-o-direito-a-moradia.shtml 

Que coisa feia, Boulos! 26/01/2016 Site 
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/kim-

kataguiri/2016/01/1733280-que-coisa-feia-boulos.shtml  

Não se governa com medo 04/06/2016 Mercado 
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/ronaldo-

caiado/2016/06/1778135-nao-se-governa-com-medo.shtml  

Guilherme Boulos, líder do 

MTST, é preso em São Paulo 17/01/2017 Site 
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2017/01/185

0495-guilherme-boulos-lider-do-mtst-e-preso-em-sao-paulo.shtml 

Boulos, pare de bater em 

espantalhos e debata comigo 

pessoalmente 21/02/2017 Site 

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/kim-

kataguiri/2017/02/1860618-boulos-pare-de-bater-em-espantalhos-e-

debata-comigo-pessoalmente.shtml  

https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2014/03/1422445-os-direitos-avancam-para-todas-as-mulheres-nao.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2014/03/1422445-os-direitos-avancam-para-todas-as-mulheres-nao.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2014/06/1468883-rogerio-amato-o-mtst-e-o-estado-de-anomia.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2014/06/1468883-rogerio-amato-o-mtst-e-o-estado-de-anomia.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2016/09/1811141-e-preciso-barrar-a-escalada-repressiva.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2016/09/1811141-e-preciso-barrar-a-escalada-repressiva.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2016/09/1815673-e-preciso-falar-a-verdade.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2016/09/1815673-e-preciso-falar-a-verdade.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2017/03/1868241-medo-de-artista.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2017/03/1868241-medo-de-artista.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2017/04/1879336-brasil-vai-cruzar-os-bracos.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2017/04/1879336-brasil-vai-cruzar-os-bracos.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/raquelrolnik/2014/03/1422950-quem-tem-lugar-nas-cidades.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/raquelrolnik/2014/03/1422950-quem-tem-lugar-nas-cidades.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/eliogaspari/2014/05/1454041-sem-teto-de-todo-o-mundo-uni-vos.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/eliogaspari/2014/05/1454041-sem-teto-de-todo-o-mundo-uni-vos.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/luizfelipeponde/2014/06/1470848-ubss.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/luizfelipeponde/2014/06/1470848-ubss.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/kim-kataguiri/2016/01/1733280-que-coisa-feia-boulos.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/kim-kataguiri/2016/01/1733280-que-coisa-feia-boulos.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/ronaldo-caiado/2016/06/1778135-nao-se-governa-com-medo.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/ronaldo-caiado/2016/06/1778135-nao-se-governa-com-medo.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/kim-kataguiri/2017/02/1860618-boulos-pare-de-bater-em-espantalhos-e-debata-comigo-pessoalmente.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/kim-kataguiri/2017/02/1860618-boulos-pare-de-bater-em-espantalhos-e-debata-comigo-pessoalmente.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/kim-kataguiri/2017/02/1860618-boulos-pare-de-bater-em-espantalhos-e-debata-comigo-pessoalmente.shtml
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Delegado ameaça enquadrar 

manifestantes em crime de 

associação criminosa, diz 

advogado 28/04/2017 Site 

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2017/04/187

9449-delegado-ameaca-enquadrar-manifestantes-em-crime-

associacao-criminosa-diz-advogado.shtml  

MTST diz que prefeitura de São 

Bernardo impede show de 

Caetano em acampamento 31/10/2017 Site 

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2017/10/193

1511-mtst-diz-que-prefeitura-de-sao-bernardo-impede-show-de-

caetano-em-acampamento.shtml  

      EDITORIAL 

Mananciais ameaçados 20/06/2017 Opinião 
https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2017/06/1894234-

mananciais-ameacados.shtml  

              ENTREVISTA PINGUE-PONGUE 

Os sem-teto das ocupações não 

são quem mora na rua 08/05/2014 Cotidiano 
https://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/164930-os-sem-teto-

das-ocupacoes-nao-sao-quem-mora-na-rua.shtml  

Líder do MTST nega violência e 

afirma que prisão em reintegração 

foi política 18/01/2017 Cotidiano 

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2017/01/1850763-lider-do-

mtst-nega-violencia-e-afirma-que-prisao-em-reintegracao-foi-

politica.shtml  

      NOTA 

Sem-teto se concentram na zona 

oeste de SP para iniciar marcha 26/03/2014 Cotidiano 
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/03/1431026-sem-teto-

se-concentram-na-zona-oeste-de-sp-para-iniciar-marcha.shtml  

Sem-teto invadem prédio no 

centro de São Paulo 04/05/2014 Cotidiano 
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/05/1449229-sem-teto-

invadem-predio-no-centro-de-sao-paulo.shtml  

Câmara se dispõe a legalizar 

invasão do MTST 29/05/2014 Poder 
https://www1.folha.uol.com.br/fsp/poder/168330-camara-se-dispoe-

a-legalizar-invasao-do-mtst.shtml 

Protesto de Sem-Teto 19/06/2014 Cotidiano 
https://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/171933-protesto-de-

sem-teto.shtml  

Sem-teto ocupam terreno na zona 

oeste de SP 21/06/2014 Cotidiano 
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/06/1474065-sem-teto-

ocupam-terreno-na-zona-oeste-de-sp.shtml  

Sem-teto encerram protesto e 

liberam terminal de ônibus na 

zona sul de SP 16/07/2014 Cotidiano 

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/07/1486637-sem-teto-

encerram-protesto-e-liberam-terminal-de-onibus-na-zona-sul-de-

sp.shtml  

Dobrou...  15/09/2015 Poder https://www1.folha.uol.com.br/fsp/poder/233070-painel.shtml  

Greve geral no Brasil 30/06/2017 Mercado 
https://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/51237-greve-geral-no-

brasil#foto-694865 

      NOTÍCIA 

Prefeitura tenta conter novas 

invasões de sem-teto em São 

Paulo 08/01/2014 Cotidiano 

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/01/1394704-

prefeitura-tenta-conter-novas-invasoes-de-sem-teto-em-sao-

paulo.shtml 

MTST negocia com proprietários 

a venda de área invadida na zona 

sul de SP 14/01/2014 Cotidiano 

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/01/1397488-mtst-

negocia-com-proprietarios-a-venda-de-area-invadida-na-zona-sul-de-

sp.shtml 

Sem 'rolezão', sem-teto fazem 

piquenique e jogam tinta em 

shopping 16/01/2014 Cotidiano 

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/01/1398760-sem-

rolezao-sem-teto-fazem-piquenique-e-jogam-tinta-em-

shopping.shtml  

Após passeata, sem-teto são 

recebidos por secretários de 

Alckmin 22/01/2014 Cotidiano 
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/01/1401174-apos-

passeata-sem-teto-sao-recebidos-por-secretario-de-alckmin.shtml 

Rolezinhos' de protesto reúnem de 

sem-teto a partidos políticos 22/01/2014 Cotidiano 

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/01/1401040-

rolezinhos-de-protesto-reunem-de-sem-teto-a-partidos-

politicos.shtml  

Grupo fecha ruas do centro de SP 

contra a 'criminalização' de 
protestos   31/01/2014 Cotidiano 

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/01/1405673-grupo-

fecha-ruas-do-centro-de-sp-contra-a-criminalizacao-de-

protestos.shtml  

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2017/04/1879449-delegado-ameaca-enquadrar-manifestantes-em-crime-associacao-criminosa-diz-advogado.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2017/04/1879449-delegado-ameaca-enquadrar-manifestantes-em-crime-associacao-criminosa-diz-advogado.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2017/04/1879449-delegado-ameaca-enquadrar-manifestantes-em-crime-associacao-criminosa-diz-advogado.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2017/10/1931511-mtst-diz-que-prefeitura-de-sao-bernardo-impede-show-de-caetano-em-acampamento.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2017/10/1931511-mtst-diz-que-prefeitura-de-sao-bernardo-impede-show-de-caetano-em-acampamento.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2017/10/1931511-mtst-diz-que-prefeitura-de-sao-bernardo-impede-show-de-caetano-em-acampamento.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2017/06/1894234-mananciais-ameacados.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2017/06/1894234-mananciais-ameacados.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/164930-os-sem-teto-das-ocupacoes-nao-sao-quem-mora-na-rua.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/164930-os-sem-teto-das-ocupacoes-nao-sao-quem-mora-na-rua.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2017/01/1850763-lider-do-mtst-nega-violencia-e-afirma-que-prisao-em-reintegracao-foi-politica.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2017/01/1850763-lider-do-mtst-nega-violencia-e-afirma-que-prisao-em-reintegracao-foi-politica.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2017/01/1850763-lider-do-mtst-nega-violencia-e-afirma-que-prisao-em-reintegracao-foi-politica.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/03/1431026-sem-teto-se-concentram-na-zona-oeste-de-sp-para-iniciar-marcha.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/03/1431026-sem-teto-se-concentram-na-zona-oeste-de-sp-para-iniciar-marcha.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/05/1449229-sem-teto-invadem-predio-no-centro-de-sao-paulo.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/05/1449229-sem-teto-invadem-predio-no-centro-de-sao-paulo.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/171933-protesto-de-sem-teto.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/171933-protesto-de-sem-teto.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/06/1474065-sem-teto-ocupam-terreno-na-zona-oeste-de-sp.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/06/1474065-sem-teto-ocupam-terreno-na-zona-oeste-de-sp.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/07/1486637-sem-teto-encerram-protesto-e-liberam-terminal-de-onibus-na-zona-sul-de-sp.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/07/1486637-sem-teto-encerram-protesto-e-liberam-terminal-de-onibus-na-zona-sul-de-sp.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/07/1486637-sem-teto-encerram-protesto-e-liberam-terminal-de-onibus-na-zona-sul-de-sp.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/fsp/poder/233070-painel.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/01/1398760-sem-rolezao-sem-teto-fazem-piquenique-e-jogam-tinta-em-shopping.shtml
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Grupos marcam nova 

manifestação contra a polícia em 

São Paulo 31/01/2014 Cotidiano 
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/01/1405476-grupos-

marcam-nova-manifestacao-contra-a-policia-em-sao-paulo.shtml  

Sem-teto fazem protesto em frente 

à Prefeitura de SP 20/03/2014 Cotidiano 
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/03/1428302-sem-teto-

fazem-protesto-em-frente-a-prefeitura-de-sp.shtml  

Ato de sem-teto termina e rodovia 

Anhanguera é liberada em Osasco 26/03/2014 Cotidiano 
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/03/1431035-ato-de-

sem-teto-termina-e-rodovia-anhanguera-e-liberada-em-osasco.shtml 

Sem-teto bloqueiam rodovia 

Anhanguera em Osasco 26/03/2014 Cotidiano 
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/03/1431027-sem-teto-

bloqueiam-rodovia-anhanguera-em-osasco.shtml  

Sem-teto fazem 'pit stop' para usar 

o banheiro em posto na Rebouças 

em SP 26/03/2014 Cotidiano 

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/03/1431080-sem-teto-

fazem-pit-stop-para-usar-o-banheiro-em-posto-na-reboucas-em-

sp.shtml  

Grupo de sem-teto faz protesto na 

porta do Palácio dos Bandeirantes 27/03/2014 Cotidiano 
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/03/1431704-grupo-

de-sem-teto-faz-protesto-na-porta-do-palacio-dos-bandeirantes.shtml 

Grupo sem-teto decide acampar 

em frente à Câmara de SP 29/04/2014 Cotidiano 
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/04/1447470-grupo-

sem-teto-decide-acampar-em-frente-a-camara-de-sp.shtml 

Cronologia 03/05/2014 Cotidiano 
https://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/180237-

cronologia.shtml 

MTST diz que famílias irão 

permanecer em terreno invadido 03/05/2014 Cotidiano 
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/05/1449059-cerca-de-

1500-familias-deverao-ficar-em-terreno-invadido-diz-mtst.shtml 

MST fará marcha para apoiar 

sem-teto em SP 05/05/2014 Cotidiano 
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/05/1449593-mst-fara-

marcha-para-apoiar-sem-teto-em-sp.shtml 

Prefeitura de SP cede ginásio no 

Butantã a membros do MST por 3 

dias 06/05/2014 Cotidiano 

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/05/1450446-

prefeitura-de-sp-cede-ginasio-no-butanta-a-membros-do-mst-por-3-

dias.shtml 

Após protesto, sem-teto liberam 

avenida Paulista 08/05/2014 Cotidiano 
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/05/1451392-apos-

protesto-sem-teto-liberam-avenida-paulista.shtml 

Em dia de protestos por moradia, 

sem-teto fecham avenida na zona 

sul de SP 08/05/2014 Cotidiano 

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/05/1451174-em-dia-

de-protestos-por-moradia-sem-teto-fecham-avenida-na-zona-sul-de-

sp.shtml 

Líder sem-teto anuncia reunião 

com Dilma; outro grupo fecha a 

Paulista 08/05/2014 Cotidiano 
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/05/1451270-sem-teto-

e-mst-suspendem-protestos-apos-aceno-de-dilma.shtml 

Por moradias, sem-teto e MST 

montam quatro frentes de 

protestos em SP 08/05/2014 Cotidiano 

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/05/1451192-por-

moradias-sem-teto-e-mst-montam-quatro-frentes-de-protesto-em-

sp.shtml 

Em SP, sem-teto invadem sedes 

de empreiteiras 09/05/2014 Cotidiano 
https://www1.folha.uol.com.br/fsp/poder/165078-em-sp-sem-teto-

invadem-sedes-de-empreiteiras.shtml 

Com novo ato marcado, sem-teto 

dão ultimato para regularizar 

ocupações 15/05/2014 Poder 

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2014/05/1454795-com-novo-

ato-marcado-sem-teto-dao-ultimato-para-regularizar-

ocupacoes.shtml 

Por moradia, manifestantes 

queimam pneus e fecham 

Anhanguera em SP 15/05/2014 Poder 
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2014/05/1454690-por-moradia-

manifestantes-queimam-pneus-e-fecham-anhanguera-em-sp.shtml 

Vídeo mostra momento em que 

sem-teto bloqueiam marginal 

Tietê em SP 15/05/2014 Poder 

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2014/05/1454740-video-

mostra-momento-em-que-sem-teto-bloqueiam-marginal-tiete-em-

sp.shtml  

Líder de sem-teto promete resistir 

a reintegração na zona leste; veja 

vídeo 20/05/2014 Poder 

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2014/05/1457168-lider-de-

sem-teto-promete-resistir-a-reintegracao-na-zona-leste-veja-

video.shtml 
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Sem-teto invadem prédio de dona 

de área ocupada perto do 

Itaquerão 21/05/2014 Poder 
https://www1.folha.uol.com.br/fsp/poder/166941-sem-teto-invadem-

predio-de-dona-de-area-ocupada-perto-do-itaquerao.shtml  

Entrada do shopping Iguatemi é 

fechada durante passagem de 

protesto 22/05/2014 Poder 
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2014/05/1458578-entrada-do-

shopping-iguatemi-e-fechada-durante-passagem-de-protesto.shtml 

Protesto reúne 15 mil pessoas, 

fecha comércio e bloqueia ruas 

em SP 22/05/2014 Poder 
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2014/05/1458543-protesto-

reune-5000-pessoas-fecha-comercio-e-bloqueia-ruas-em-sp.shtml  

Sem-teto prometem 'junho 

vermelho' se reivindicações não 

forem atendidas 22/05/2014 Poder 

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2014/05/1458637-sem-teto-

prometem-junho-vermelho-se-reivindicacoes-nao-forem-

atendidas.shtml  

Sem-teto ameaçam 'radicalizar' se 

não tiver medida concreta do 

governo 04/06/2014 Poder 
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2014/06/1465165-sem-teto-

ameacam-radicalizar-se-nao-tiver-medida-concreta-do-governo.shtml  

Sem-teto e PMs farão protesto 

nesta quarta perto do Itaquerão 

em SP 04/06/2014 Poder 
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/06/1464919-sem-teto-

e-pms-farao-protesto-nesta-quarta-na-zona-leste-de-sao-paulo.shtml  

Contra política econômica e 

gastos da Copa, Força Sindical 

fecha Paulista 06/06/2014 Poder 
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2014/06/1466046-sem-teto-

prometem-ato-a-favor-da-greve-no-metro-em-sp.shtml 

Sem-teto prometem ato a favor da 

greve no metrô em SP 06/06/2014 Poder 
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2014/06/1466046-sem-teto-

prometem-ato-a-favor-da-greve-no-metro-em-sp.shtml  

Terreno para sem-teto ainda é 

impasse para votar plano 17/06/2014 Cotidiano 
https://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/171544-terreno-para-

sem-teto-ainda-e-impasse-para-votar-plano.shtml  

Dona de área ocupada em SP, 

empresa diz que pedirá 

reintegração de posse 21/06/2014 Cotidiano 

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/06/1474252-dona-de-

area-ocupada-em-sp-empresa-diz-que-pedira-reintegracao-de-

posse.shtml 

'Estamos sitiados', reclama líder 

da oposição 25/06/2014 Cotidiano 
https://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/172870-estamos-

sitiados-reclama-lider-da-oposicao.shtml 

Sem-teto acuam vereadores e 

irritam petistas e oposição 25/06/2014 Cotidiano 
https://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/172869-sem-teto-

acuam-vereadores-e-irritam-petistas-e-oposicao.shtml  

Sem-teto interditam via em frente 

à Câmara Municipal de SP 25/06/2014 Cotidiano 
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/06/1475961-sem-teto-

interditam-via-em-frente-a-camara-municipal-de-sp.shtml  

Coordenador de sem-teto é novo 

colunista da Folha 26/06/2014 Cotidiano 
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/06/1476480-

coordenador-de-sem-teto-e-novo-colunista-da-folha.shtml  

Tropa de Choque chega à Câmara, 

onde sem-teto estão acampados 27/06/2014 Cotidiano 

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/06/1477687-tropa-de-

choque-bloqueia-acesso-a-camara-onde-sem-teto-estao-

acampados.shtml  

Projeto aprovado pode 

transformar 'Copa do Povo' em 

área de moradia 30/06/2014 Cotidiano 
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/06/1478767-projeto-

aprovado-pode-transformar-copa-do-povo-em-area-de-moradia.shtml  

Ritmo de novas invasões em São 

Paulo diminuirá, diz MTST 30/06/2014 Cotidiano 
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/06/1478944-ritmo-de-

novas-invasoes-em-sao-paulo-diminuira-diz-mtst.shtml  

MTST faz novo protesto e 

bloqueia parte da marginal 

Pinheiros 07/07/2014 Cotidiano 
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/07/1482172-mtst-faz-

novo-protesto-na-zona-oeste-de-sao-paulo.shtml 

Sem-teto dispersam de protesto na 

marginal Pinheiros, em SP 07/07/2014 Cotidiano 
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/07/1482282-sem-teto-

dispersam-de-protesto-na-marginal-pinheiros-em-sp.shtml  

Pressão e Resultado 08/07/2014 Cotidiano 
https://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/174959-pressao-e-

resultado.shtml 
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Manifestantes fecham avenida na 

zona sul de SP 16/07/2014 Cotidiano 
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/07/1486632-

manifestantes-fecham-avenida-na-zona-sul-de-sp.shtml 

Representantes do MTST são 

recebidos por construtora após 

invasão 16/07/2014 Cotidiano 

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/07/1486888-

representantes-do-mtst-sao-recebidos-por-construtora-apos-

invasao.shtml  

Sem-teto fazem protestos contra 

má qualidade das operadoras de 

celular 16/07/2014 Cotidiano 

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/07/1486657-sem-teto-

fazem-protestos-contra-ma-qualidade-das-operadoras-de-

celular.shtml  

Após protesto, sem-teto ameaça 

'perseguir' áreas de construtora em 

SP 17/07/2014 Cotidiano 
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/07/1487291-sem-teto-

ameaca-perseguir-areas-de-construtora.shtml 

em-teto que ocupam terreno no 

Morumbi prometem novos atos 17/07/2014 Cotidiano 
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/07/1487630-sem-

tetos-que-ocupam-terreno-no-morumbi-prometem-novos-atos.shtml 

Sem-teto desocupam construtora 

invadida e protestam na marginal 

Pinheiros 17/07/2014 Cotidiano 

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/07/1487266-sem-teto-

desocupam-construtora-invadida-e-ameacam-fechar-a-

marginal.shtml  

Operadoras de celular rebatem 

críticas sobre qualidade de 

serviços 17/07/2014 Cotidiano 
https://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/176398-operadoras-de-

celular-rebatem-criticas-sobre-qualidade-de-servicos.shtml  

Vamos ocupar seus terrenos, 

dizem sem-teto a construtora 18/07/2014 Cotidiano 
https://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/176515-vamos-ocupar-

seus-terrenos-dizem-sem-teto-a-construtora.shtml  

Coordenadora do MTST afirma 

que há 4.000 sem-teto em área no 

Morumbi 19/07/2014 Cotidiano 

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/07/1488409-

coordenadora-diz-que-sao-4000-sem-teto-em-terreno-no-

morumbi.shtml 

Podemos provar que são 4.000', 

afirma militante 19/07/2014 Cotidiano 
https://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/176648-podemos-

provar-que-sao-4000-afirma-militante.shtml 

MTST faz nova manifestação e 

trava trânsito no centro de São 

Paulo 23/07/2014 Cotidiano 
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/07/1490048-mtst-faz-

nova-manifestacao-e-trava-transito-na-regiao-da-paulista.shtml 

Sem-teto fazem novo protesto na 

av. Paulista, centro de SP 23/07/2014 Cotidiano 
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/07/1490027-sem-teto-

fazem-novo-protesto-na-av-paulista-centro-de-sp.shtml  

Sem-teto fazem protesto em frente 

à Secretaria de Habitação em SP 23/07/2014 Cotidiano 
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/07/1490078-sem-teto-

fazem-protesto-em-frente-a-secretaria-de-habitacao-em-sp.shtml  

Haddad diz que não permite furar 

fila da moradia popular em SP 31/07/2014 Cotidiano 
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/07/1494009-haddad-

diz-que-nao-permite-furo-na-fila-para-moradia-popular-em-sp.shtml  

Haddad privilegia sem-teto em 

troca de voto, afirma promotor 01/08/2014 Cotidiano 
https://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/178619-haddad-

privilegia-sem-teto-em-troca-de-voto-afirma-promotor.shtml  

Haddad diz que vetos na lei da 

Copa do Povo evitam furos na fila 

por moradias 12/08/2014 Cotidiano 

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/08/1499219-haddad-

diz-que-vetos-na-lei-da-copa-do-povo-evitam-furos-na-fila-por-

moradias.shtml  

Jorge Luiz Souto Maior: O 

MTST, o direito social e a fila 22/08/2014 Cotidiano 
https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2014/08/1504027-jorge-luiz-

souto-maior-o-mtst-o-direito-social-e-a-fila.shtml  

MTST faz protestos para pedir 

mais qualidade no atendimento do 

SUS 27/08/2014 Cotidiano 

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/08/1506536-mtst-faz-

protesto-para-pedir-mais-qualidade-no-atendimento-publico-de-

saude.shtml  

MTST desocupa área conhecida 

como Copa do Povo na zona leste 

de SP 31/08/2014 Cotidiano 

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/08/1508829-mtst-

desocupa-area-conhecida-como-copa-do-povo-na-zona-leste-de-

sp.shtml 

Invasão na Vila Sônia 06/09/2014 Cotidiano 
https://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/184342-invasao-na-

vila-sonia.shtml 

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/07/1486888-representantes-do-mtst-sao-recebidos-por-construtora-apos-invasao.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/07/1486888-representantes-do-mtst-sao-recebidos-por-construtora-apos-invasao.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/07/1486888-representantes-do-mtst-sao-recebidos-por-construtora-apos-invasao.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/07/1486657-sem-teto-fazem-protestos-contra-ma-qualidade-das-operadoras-de-celular.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/07/1486657-sem-teto-fazem-protestos-contra-ma-qualidade-das-operadoras-de-celular.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/07/1486657-sem-teto-fazem-protestos-contra-ma-qualidade-das-operadoras-de-celular.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/07/1487266-sem-teto-desocupam-construtora-invadida-e-ameacam-fechar-a-marginal.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/07/1487266-sem-teto-desocupam-construtora-invadida-e-ameacam-fechar-a-marginal.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/07/1487266-sem-teto-desocupam-construtora-invadida-e-ameacam-fechar-a-marginal.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/176398-operadoras-de-celular-rebatem-criticas-sobre-qualidade-de-servicos.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/176398-operadoras-de-celular-rebatem-criticas-sobre-qualidade-de-servicos.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/176515-vamos-ocupar-seus-terrenos-dizem-sem-teto-a-construtora.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/176515-vamos-ocupar-seus-terrenos-dizem-sem-teto-a-construtora.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/07/1490027-sem-teto-fazem-novo-protesto-na-av-paulista-centro-de-sp.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/07/1490027-sem-teto-fazem-novo-protesto-na-av-paulista-centro-de-sp.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/07/1490078-sem-teto-fazem-protesto-em-frente-a-secretaria-de-habitacao-em-sp.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/07/1490078-sem-teto-fazem-protesto-em-frente-a-secretaria-de-habitacao-em-sp.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/07/1494009-haddad-diz-que-nao-permite-furo-na-fila-para-moradia-popular-em-sp.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/07/1494009-haddad-diz-que-nao-permite-furo-na-fila-para-moradia-popular-em-sp.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/178619-haddad-privilegia-sem-teto-em-troca-de-voto-afirma-promotor.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/178619-haddad-privilegia-sem-teto-em-troca-de-voto-afirma-promotor.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/08/1499219-haddad-diz-que-vetos-na-lei-da-copa-do-povo-evitam-furos-na-fila-por-moradias.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/08/1499219-haddad-diz-que-vetos-na-lei-da-copa-do-povo-evitam-furos-na-fila-por-moradias.shtml
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Após protesto, MTST cobra 

prefeitura e promete novas 

mobilizações 15/09/2014 Cotidiano 
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/09/1516540-apos-

protesto-mtst-cobra-prefeitura-e-promete-novas-mobilizacoes.shtml 

Sem-teto fazem protesto para 

cobrar de Haddad construção de 

moradias 15/09/2014 Cotidiano 
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/09/1516276-sem-teto-

fazem-protesto-para-cobrar-de-haddad-construcao-de-moradias.shtml  

Movimento de sem-teto organiza 

ato contra a falta de água em São 

Paulo 24/09/2014 Cotidiano 

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/09/1522088-

movimento-de-sem-teto-organiza-ato-contra-a-falta-de-agua-em-sao-

paulo.shtml  

Sem-teto invadem terreno em 

Carapicuíba, na Grande SP 26/09/2014 Cotidiano 
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/09/1523535-sem-teto-

invadem-terreno-em-carapicuiba-na-grande-sp.shtml  

Após marcar reunião, sem-teto 

encerram protesto na zona leste de 

SP 30/09/2014 Cotidiano 
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/09/1524906-sem-teto-

encerram-protesto-na-zona-leste-de-sao-paulo.shtml 

Sem-teto invadem terreno em São 

Gonçalo, no Rio 01/11/2014 Cotidiano 
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/11/1541938-sem-teto-

invadem-terreno-em-sao-goncalo.shtml  

MTST queima pneus e fecha 

avenida Francisco Morato em 

protesto em SP 06/11/2014 Cotidiano 

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/11/1544425-mtst-

queima-pneus-e-fecha-avenida-francisco-morato-em-protesto-em-

sp.shtml 

Protesto fecha pista da av. 

Paulista, em SP; cidade tem 217 

km de lentidão 13/11/2014 Cotidiano 

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/11/1547778-protesto-

fecha-pista-da-av-paulista-em-sp-cidade-tem-217-km-de-

lentidao.shtml  

PM cumpre reintegração de posse 

em terrenos na zona norte e em 

Guarulhos 16/12/2014 Cotidiano 

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/12/1562952-pm-

cumpre-reintegracao-de-posse-de-terreno-invadido-em-

guarulhos.shtml 

Sem-teto fecham pista da 

marginal Pinheiros em protesto 

por moradia 28/01/2015 Cotidiano 
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/01/1581958-sem-teto-

fecham-pista-da-marginal-pinheiros-em-protesto-por-moradia.shtml  

Justiça suspende lei que liberava 

uso da Copa do Povo ao MTST 05/02/2015 Cotidiano 
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/02/1585428-justica-

suspende-lei-que-liberava-uso-da-copa-do-povo-ao-mtst.shtml 

Sem-teto fazem protesto contra a 

crise hídrica na zona oeste de São 

Paulo 26/02/2015 Cotidiano 

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/02/1595291-sem-teto-

fazem-protesto-contra-a-crise-hidrica-na-zona-oeste-de-sao-

paulo.shtml  

Manifestações por moradia 

interrompem cias em sete estados 18/03/2015 Poder 
https://www1.folha.uol.com.br//poder//2015//03//1604530-

manifestacoes-por-moradia-interrompem-vias-em-sete-estados.shtml 

Por moradia e recuo no ajuste 

fiscal, MTST interrompe vias em 

SP, RJ e MG 18/03/2015 Poder 
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2015/03/1604460-por-moradia-

e-recuo-no-ajuste-fiscal-mtst-interrompe-vias-em-sp-rio-e-bh.shtml 

MTST faz manifestação em SP 

por nova fase do Minha Casa, 

Minha Vida 25/06/2015 Cotidiano 

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/06/1647845-mtst-

organiza-passeata-na-regiao-da-avenida-paulista-no-centro-de-

sp.shtml 

Protestos por moradia bloqueiam 

vias em duas regiões de São Paulo 07/07/2015 Cotidiano 

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/07/1652609-

protestos-por-moradia-bloqueiam-vias-em-duas-regioes-de-sao-

paulo.shtml  

Grupo de sem-teto faz 

manifestação em frente ao Palácio 

dos Bandeirantes 16/07/2015 Cotidiano 

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/07/1656755-grupo-

de-sem-teto-faz-manifestacao-em-frente-ao-palacio-dos-

bandeirantes.shtml  

Sem-teto prometem protestos 

contra alta da tarifa na periferia de 

São Paulo 18/01/2016 Cotidiano 

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2016/01/1730549-sem-teto-

prometem-protestos-contra-alta-da-tarifa-na-periferia-de-sao-

paulo.shtml  

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/09/1516276-sem-teto-fazem-protesto-para-cobrar-de-haddad-construcao-de-moradias.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/09/1516276-sem-teto-fazem-protesto-para-cobrar-de-haddad-construcao-de-moradias.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/09/1522088-movimento-de-sem-teto-organiza-ato-contra-a-falta-de-agua-em-sao-paulo.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/09/1522088-movimento-de-sem-teto-organiza-ato-contra-a-falta-de-agua-em-sao-paulo.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/09/1522088-movimento-de-sem-teto-organiza-ato-contra-a-falta-de-agua-em-sao-paulo.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/09/1523535-sem-teto-invadem-terreno-em-carapicuiba-na-grande-sp.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/09/1523535-sem-teto-invadem-terreno-em-carapicuiba-na-grande-sp.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/11/1541938-sem-teto-invadem-terreno-em-sao-goncalo.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/11/1541938-sem-teto-invadem-terreno-em-sao-goncalo.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/11/1547778-protesto-fecha-pista-da-av-paulista-em-sp-cidade-tem-217-km-de-lentidao.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/11/1547778-protesto-fecha-pista-da-av-paulista-em-sp-cidade-tem-217-km-de-lentidao.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/11/1547778-protesto-fecha-pista-da-av-paulista-em-sp-cidade-tem-217-km-de-lentidao.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/01/1581958-sem-teto-fecham-pista-da-marginal-pinheiros-em-protesto-por-moradia.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/01/1581958-sem-teto-fecham-pista-da-marginal-pinheiros-em-protesto-por-moradia.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/02/1595291-sem-teto-fazem-protesto-contra-a-crise-hidrica-na-zona-oeste-de-sao-paulo.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/02/1595291-sem-teto-fazem-protesto-contra-a-crise-hidrica-na-zona-oeste-de-sao-paulo.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/02/1595291-sem-teto-fazem-protesto-contra-a-crise-hidrica-na-zona-oeste-de-sao-paulo.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/07/1652609-protestos-por-moradia-bloqueiam-vias-em-duas-regioes-de-sao-paulo.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/07/1652609-protestos-por-moradia-bloqueiam-vias-em-duas-regioes-de-sao-paulo.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/07/1652609-protestos-por-moradia-bloqueiam-vias-em-duas-regioes-de-sao-paulo.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/07/1656755-grupo-de-sem-teto-faz-manifestacao-em-frente-ao-palacio-dos-bandeirantes.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/07/1656755-grupo-de-sem-teto-faz-manifestacao-em-frente-ao-palacio-dos-bandeirantes.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/07/1656755-grupo-de-sem-teto-faz-manifestacao-em-frente-ao-palacio-dos-bandeirantes.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2016/01/1730549-sem-teto-prometem-protestos-contra-alta-da-tarifa-na-periferia-de-sao-paulo.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2016/01/1730549-sem-teto-prometem-protestos-contra-alta-da-tarifa-na-periferia-de-sao-paulo.shtml
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Sem-teto invadem terreno 

particular na zona leste de São 

Paulo 19/03/2016 Cotidiano 
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2016/03/1751870-sem-teto-

invadem-terreno-particular-na-zona-leste-de-sao-paulo.shtml  

Policial é preso após balear e ferir 

militante do MTST na Grande SP 04/05/2016 Cotidiano 

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2016/05/1767696-

integrante-do-mtst-e-baleada-durante-protesto-de-sem-tetos-na-

grande-sp.shtml 

Sem-teto bloqueiam rodovia 

Régis Bittencourt após 

reintegração de posse 02/06/2016 Cotidiano 

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2016/06/1777685-sem-teto-

bloqueiam-rodovia-regis-bitencourt-apos-reintegracao-de-

posse.shtml  

Protestos contra impeachment 

bloqueiam marginais e rodovia 

em SP 30/08/2016 Poder 
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/08/1808347-protesto-

contra-impeachment-bloqueiam-a-marginal-tiete.shtml  

Protestos de sem-teto terminam 

com quatro detidos em São Paulo 30/08/2016 Poder 
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/08/1808400-protestos-de-

sem-teto-terminam-com-quatro-detidos-em-sao-paulo.shtml  

Protesto contra a PEC do Teto 

bloqueia vias em São Paulo 11/11/2016 Mercado 
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/11/1831439-protesto-

contra-a-pec-do-teto-bloqueia-vias-em-sp.shtml  

Sem-teto protestam por moradia e 

se reúnem com Prefeitura de São 

Paulo 31/01/2017 Cotidiano 
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2017/01/1854653-sem-teto-

protestam-por-moradia-em-frente-a-prefeitura-de-sao-paulo.shtml  

Por mais moradias, grupo de sem-

teto bloqueia avenida do Estado 

em SP 02/03/2017 Cotidiano 
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2017/03/1862994-protesto-

de-sem-teto-bloqueia-avenida-dos-estados-em-sp.shtml 

Protestos contra reforma da 

Previdência bloqueiam vias de SP 31/03/2017 Mercado 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/03/1871461-protestos-

contra-reforma-da-previdencia-bloqueiam-ruas-e-rodovias-em-

sp.shtml  

Alunos criticam 'decisão 

unilateral' de direção do 

Bandeirantes sobre greve 28/04/2017 Mercado 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/04/1879387-alunos-

criticam-decisao-unilateral-de-direcao-do-bandeirantes-sobre-

greve.shtml  

Justiça determina prisão 

preventiva de militantes detidos 

em manifestações 30/04/2017 Mercado 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/04/1880016-justica-

determina-prisao-preventiva-de-militantes-detidos-em-

manifestacoes.shtml  

MTST invade três terrenos 

simultaneamente em São Paulo 03/06/2017 Cotidiano 
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2017/06/1889976-mtst-

invade-tres-terrenos-simultaneamente-em-sao-paulo.shtml  

Protestos para pressionar 

denúncia contra Temer bloqueiam 

rodovias 02/08/2017 Poder 
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2017/08/1906418-protestos-

para-pressionar-denuncia-contra-temer-bloqueiam-rodovias.shtml  

Sem-teto fazem marcha por 23 

km para pressionar Alckmin por 

moradia 31/10/2017 Cotidiano 
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2017/10/1931731-sem-teto-

marcham-23-km-para-defender-ocupacao-na-grande-sp.shtml  

MTST desocupa secretaria e 

governo retoma diálogo por 

terreno no ABC 09/12/2017 Cotidiano 

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2017/12/1942040-mtst-

desocupa-secretaria-e-governo-retoma-dialogo-por-terreno-no-

abc.shtml 
 

OMBUDSMAN 

Questão de filosofia 29/06/2014 

Caderno 

A 
https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2017/06/1894234-

mananciais-ameacados.shtml  

Quem é esse moleque 

para estar na Folha? 24/01/2016 

Caderno 

A 
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/veraguimaraesmartins/2016/0

1/1732889-quem-e-esse-moleque-para-estar-na-folha.shtml  

      OPINIÃO DO LEITOR 

Secretaria contesta reportagem 

sobre habitação em São Paulo 26/01/2016 

Painel do 

Leitor 
https://www1.folha.uol.com.br/paineldoleitor/2016/01/1733454-

secretaria-contesta-reportagem-sobre-habitacao-em-sao-paulo.shtml  

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2016/03/1751870-sem-teto-invadem-terreno-particular-na-zona-leste-de-sao-paulo.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2016/03/1751870-sem-teto-invadem-terreno-particular-na-zona-leste-de-sao-paulo.shtml
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Colunistas 18/08/2016 

Painel do 

Leitor 

https://www1.folha.uol.com.br/paineldoleitor/2016/08/1804185-para-

leitor-fata-de-educacao-da-torcida-maculou-o-ouro-de-thiago-

braz.shtml  

Guilherme Boulos 18/01/2017 

Painel do 

Leitor 

https://www1.folha.uol.com.br/paineldoleitor/2017/01/1850746-

vendo-a-situacao-das-penitenciarias-lembrei-me-de-o-alienista-diz-

leitor.shtml 

Guilherme Boulos 19/01/2017 

Painel do 

Leitor 
https://www1.folha.uol.com.br/paineldoleitor/2017/01/1851102-sp-

ainda-aprende-a-lidar-com-organizacoes-criminosas-diz-leitor.shtml  

Guilherme Boulos 19/01/2017 

Painel do 

Leitor 
https://www1.folha.uol.com.br/paineldoleitor/2017/01/1851102-sp-

ainda-aprende-a-lidar-com-organizacoes-criminosas-diz-leitor.shtml  

Ares fascistas 18/11/2017 

Painel do 

Leitor 

https://www1.folha.uol.com.br/paineldoleitor/2017/01/1850746-

vendo-a-situacao-das-penitenciarias-lembrei-me-de-o-alienista-diz-

leitor.shtml 

      REPORTAGEM 

Em 1 mês, SP ganha 

acampamento com 8.000 famílias 

de sem-teto 08/01/2014 Cotidiano 
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/01/1394702-em-1-

mes-sp-ganha-acampamento-com-8000-familias-de-sem-teto.shtml  

Sem-teto da Nova Palestina 

bloqueiam via na zona sul de São 

Paulo 10/01/2014 Cotidiano 
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/01/1395787-sem-teto-

da-nova-palestina-bloqueiam-via-na-zona-sul-de-sao-paulo.shtml  

Por ocupação, grupo de sem-teto 

ameaça parar a cidade de São 

Paulo 11/01/2014 Cotidiano 

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/01/1396387-por-

ocupacao-grupo-de-sem-teto-ameaca-parar-a-cidade-de-sao-

paulo.shtml 

Shoppings do país se preparam 

para onda de 'rolezinhos' 15/01/2014 Cotidiano 
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/01/1397837-em-2000-

role-de-sem-teto-ocupou-shopping-do-rio-de-janeiro.shtml  

Para evitar 'rolezões', dois 

shoppings fecham as portas 17/01/2014 Cotidiano 
https://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/148027-para-evitar-

rolezoes-dois-shoppings-fecham-as-portas.shtml  

Alckmin promete mais recurso e 

estudo em área ocupada por sem-

teto 22/01/2014 Cotidiano 
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/01/1401446-alckmin-

promete-mais-recurso-e-estudo-em-area-ocupada-por-sem-teto.shtml 

Protesto de sem-teto bloqueia 

duas avenidas na zona sul de SP 22/01/2014 Cotidiano 
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/01/1401103-protesto-

de-sem-teto-bloqueia-duas-avenidas-na-zona-sul-de-sp.shtml  

Haddad diz que sem-teto 

ganharão área se Plano Diretor for 

aprovado 26/03/2014 Cotidiano 

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/03/1431178-haddad-

diz-que-vai-ceder-area-para-sem-teto-se-plano-diretor-for-

aprovado.shtml 

Protesto do MTST termina em 

frente à prefeitura após interditar 

vias 26/03/2014 Cotidiano 
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/03/1431050-

manifestacao-do-mtst-fecha-avenida-em-sao-paulo.shtml  

Haddad usa ato de sem-teto para 

pressionar vereadores 27/03/2014 Cotidiano 
https://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/158421-haddad-usa-ato-

de-sem-teto-para-pressionar-vereadores.shtml 

Protesto de sem-teto acaba em 

confronto 30/04/2014 Cotidiano 
https://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/163758-protesto-de-

sem-teto-acaba-em-confronto.shtml  

Sem-teto invadem terreno 

particular perto do Itaquerão 04/05/2014 Cotidiano 
https://www1.folha.uol.com.br/fsp/poder/164278-sem-teto-invadem-

terreno-particular-perto-do-itaquerao.shtml  

Em três dias, número de famílias 

na ocupação Copa do Povo 

quintuplica 05/05/2014 Cotidiano 

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/05/1449606-em-tres-

dias-numero-de-familias-na-ocupacao-copa-do-povo-quintuplica-em-

sp.shtml 

Invasão perto do Itaquerão, em 

SP, é batizada de Copa do Povo 05/05/2014 Cotidiano 
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/05/1449443-invasao-

perto-do-itaquerao-em-sp-e-batizada-de-copa-do-povo.shtml 

Famílias deixam aluguel para 

morar no terreno perto ao 

Itaquerão 06/05/2014 Cotidiano 
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/05/1449968-familias-

deixam-aluguel-para-morar-no-terreno-perto-ao-itaquerao.shtml 
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Haddad admite regularizar terreno 

invadido próximo do Itaquerão 06/05/2014 Cotidiano 
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/05/1449964-haddad-

admite-regularizar-terreno-invadido-perto-do-itaquerao.shtml 

MST reúne 1.000 em marcha que 

vai apoiar sem-teto em SP 06/05/2014 Cotidiano 
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/05/1450025-mst-

reune-1000-em-marcha-que-vai-apoiar-sem-teto-em-sp.shtml 

Construtora vai à Justiça em SP 

para retirada de sem-teto 07/05/2014 Cotidiano 
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/05/1450517-

construtora-vai-a-justica-em-sp-para-retirada-de-sem-teto.shtml 

Invasão tem plano e investigação 

na vizinhança e cartórios 07/05/2014 Cotidiano 
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/05/1450518-invasao-

tem-plano-e-investigacao-na-vizinhanca-e-cartorios.shtml 

Justiça concede reintegração de 

área invadida perto do Itaquerão 07/05/2014 Cotidiano 
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/05/1450952-justica-

concede-reintegracao-de-area-invadida-perto-do-itaquerao.shtml 

Após reunião, sem-teto diz que 

Dilma estuda desapropriar área 

em Itaquera 08/05/2014 Cotidiano 

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/05/1451363-sem-teto-

diz-que-dilma-estuda-moradia-popular-em-area-perto-do-

itaquerao.shtml 

Justiça marca audiência e adia 

reintegração de terreno em 

Itaquera 08/05/2014 Cotidiano 
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/05/1451439-justica-

marca-audiencia-e-adia-reintegracao-em-terreno-em-itaquera.shtml 

Oposição diz que atos mostram 

insatisfação do país com o 

governo 08/05/2014 Cotidiano 

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/05/1451451-oposicao-

diz-que-protestos-mostram-insatisfacao-do-pais-com-o-

governo.shtml 

Sem-teto e sem-terra farão ações 

conjuntas em São Paulo 08/05/2014 Cotidiano 
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/05/1451049-sem-teto-

e-sem-terra-farao-acoes-conjuntas-em-sao-paulo.shtml  

Sem-teto prometem resistir caso 

PM faça reintegração de área 

perto do Itaquerão 08/05/2014 Cotidiano 

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/05/1451181-sem-teto-

prometem-resistir-caso-pm-faca-reintegracao-de-area-perto-do-

itaquerao.shtml  

Juiz rejeita tese de injustiça 

tributária em terreno invadido na 

zona leste 09/05/2014 Cotidiano 

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/05/1451906-juiz-

rejeita-tese-de-injustica-tributaria-em-terreno-invadido-perto-do-

itaquerao.shtml 

Grupo sem-teto veta 'invasão da 

invasão' na zona leste de SP 10/05/2014 Cotidiano 
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/05/1452346-grupo-

sem-teto-veta-invasao-da-invasao-em-sao-paulo.shtml 

Sem-teto prometem fechar 6 

avenidas em protesto na próxima 

quinta em SP 13/05/2014 Poder 

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2014/05/1453614-sem-teto-

prometem-fechar-6-avenidas-em-protesto-na-proxima-quinta-em-

sp.shtml  

Às vésperas de protestos, Câmara 

de SP aprova verba para moradia 14/05/2014 Cotidiano 
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2014/05/1454279-as-vesperas-

de-protestos-camara-de-sp-aprova-verba-para-moradia.shtml 

Sem-teto e professor fecham 

principais vias 16/05/2014 Poder 
https://www1.folha.uol.com.br/fsp/poder/166139-sem-teto-e-

professor-fecham-principais-vias.shtml  

Após invadir construtora, sem-

teto lotam trem na volta para 

Copa do Povo 20/05/2014 Poder 
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2014/05/1457244-apos-invadir-

construtora-sem-teto-lotam-trem-na-volta-para-copa-do-povo.shtml 

Sem-teto invadem sede de 

construtora dona de área ocupada 

na zona leste 20/05/2014 Poder 

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2014/05/1457137-sem-teto-

invadem-sede-de-construtora-dona-de-area-ocupada-na-zona-

leste.shtml  

Sem-teto marcham até construtora 

dona de área invadida na zona 

leste 20/05/2014 Poder 
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2014/05/1457118-sem-teto-

marcham-ate-construtora-dona-de-area-invadida-na-zona-leste.shtml  

Sem acordo, reintegração de 

ocupação sem-teto em Itaquera é 

adiada de novo 23/05/2014 Poder 

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2014/05/1459035-sem-acordo-

reintegracao-de-ocupacao-sem-teto-em-itaquera-e-adiada-de-

novo.shtml  
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https://www1.folha.uol.com.br/fsp/poder/166139-sem-teto-e-professor-fecham-principais-vias.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/fsp/poder/166139-sem-teto-e-professor-fecham-principais-vias.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2014/05/1457137-sem-teto-invadem-sede-de-construtora-dona-de-area-ocupada-na-zona-leste.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2014/05/1457137-sem-teto-invadem-sede-de-construtora-dona-de-area-ocupada-na-zona-leste.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2014/05/1457137-sem-teto-invadem-sede-de-construtora-dona-de-area-ocupada-na-zona-leste.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2014/05/1457118-sem-teto-marcham-ate-construtora-dona-de-area-invadida-na-zona-leste.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2014/05/1457118-sem-teto-marcham-ate-construtora-dona-de-area-invadida-na-zona-leste.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2014/05/1459035-sem-acordo-reintegracao-de-ocupacao-sem-teto-em-itaquera-e-adiada-de-novo.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2014/05/1459035-sem-acordo-reintegracao-de-ocupacao-sem-teto-em-itaquera-e-adiada-de-novo.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2014/05/1459035-sem-acordo-reintegracao-de-ocupacao-sem-teto-em-itaquera-e-adiada-de-novo.shtml
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Copa agrava falta de moradias em 

Brasília, dizem sem-teto 29/05/2014 Poder 
https://www1.folha.uol.com.br/bbc/2014/05/1461716-copa-agrava-

falta-de-moradias-em-brasilia-dizem-sem-teto.shtml 

12 mil fecham Radial e vão até o 

Itaquerão 05/06/2014 Poder 
https://www1.folha.uol.com.br/fsp/poder/169496-12-mil-fecham-

radial-e-vao-ate-o-itaquerao.shtml 

Governo pede, e sem-teto 

suspendem ato para impedir jogo 

da seleção 05/06/2014 Poder 
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2014/06/1465866-governo-

pede-e-sem-teto-suspendem-ato-para-impedir-jogo-da-selecao.shtml 

Após um ano de pressão, Haddad 

atende demandas do movimento 

sem-teto 08/06/2014 Poder 

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2014/06/1466874-apos-um-

ano-de-pressao-haddad-atende-demandas-do-movimento-sem-

teto.shtml 

Dilma quer incluir sem-teto no 

Minha Casa, Minha Vida 08/06/2014 Poder 
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2014/06/1466872-dilma-quer-

incluir-sem-teto-no-minha-casa-minha-vida.shtml 

Governo fecha acordo com MTST 

para evitar protestos na abertura 

da Copa 09/06/2014 Poder 

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2014/06/1467645-governo-

fecha-acordo-com-mtst-para-evitar-na-durante-abertura-da-

copa.shtml 

Governo vai subsidiar 2.000 

moradias na invasão Copa do 

Povo, diz sem-teto 09/06/2014 Poder 

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2014/06/1467499-governo-vai-

subsidiar-2000-moradias-na-invasao-copa-do-povo-diz-sem-

teto.shtml 

 

Governo cede e sem-teto 

prometem trégua 10/06/2014 Poder 
https://www1.folha.uol.com.br/fsp/poder/170400-governo-cede-e-

sem-teto-prometem-tregua.shtml 

Movimentos fazem 'Copa do 

Povo' em acampamento do MTST 13/06/2014 Poder 
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2014/06/1469563-movimentos-

fazem-copa-do-povo-em-acampamento-do-mtst.shtml  

Para Haddad, é 'prudente' Plano 

Diretor não incluir terreno ao 

MTST 17/06/2014 Cotidiano 
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/06/1471869-para-

haddad-e-prudente-plano-diretor-nao-incluir-terreno-ao-mtst.shtml 

Após fechar av. 23 de maio, sem-

teto prometem atos mais radicais 

em SP 18/06/2014 Cotidiano 

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/06/1472822-apos-

fechar-av-23-de-maio-sem-teto-prometem-atos-mais-radicais-em-

sp.shtml 

Para construtoras, posição de 

sem-teto 'só pode ser política' 19/06/2014 Cotidiano 
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/06/1472843-para-

construtoras-posicao-de-sem-teto-so-pode-ser-politica.shtml  

Sem-teto impedem cadastro na 

Copa do Povo 21/06/2014 Cotidiano 
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/06/1474012-sem-teto-

impedem-cadastro-na-copa-do-povo.shtml  

Sem-teto ocupam terreno na zona 

oeste de São Paulo 21/06/2014 Cotidiano 
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/06/1474120-sem-teto-

ocupam-terreno-na-zona-oeste-de-sao-paulo.shtml  

Sem-teto marcam ato para esta 

terça em frente à Câmara de SP 23/06/2014 Cotidiano 
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/06/1474722-sem-teto-

marcam-manifestacao-para-terca-em-frente-a-camara-de-sp.shtml  

Custo no Morumbi é alto para 

sem-teto, dizem associações 24/06/2014 Cotidiano 
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/06/1475289-custo-no-

morumbi-e-alto-para-sem-teto-dizem-associacoes.shtml 

Sobre MTST, Haddad diz que 

sociedade é contra violência 24/06/2014 Cotidiano 
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/06/1475467-sobre-

mtst-haddad-diz-que-sociedade-e-contra-violencia.shtml  

Alckmin nega pedido de MTST e 

não reintegrará demitidos do 

metrô 25/06/2014 Cotidiano 
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/06/1476245-alckmin-

nega-pedido-de-mtst-e-nao-reintegrara-demitidos-do-metro.shtml 

Sem-teto acampados prometem 

mais pressão por votação do 

Plano Diretor 25/06/2014 Cotidiano 

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/06/1476050-sem-teto-

acampados-prometem-mais-pressao-por-votacao-do-plano-

diretor.shtml  

Sem-teto continuam acampados 

em frente à Câmara de São Paulo 25/06/2014 Cotidiano 
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/06/1475944-sem-teto-

continuam-acampados-em-frente-a-camara-de-sao-paulo.shtml  

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2014/06/1469563-movimentos-fazem-copa-do-povo-em-acampamento-do-mtst.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2014/06/1469563-movimentos-fazem-copa-do-povo-em-acampamento-do-mtst.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/06/1472843-para-construtoras-posicao-de-sem-teto-so-pode-ser-politica.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/06/1472843-para-construtoras-posicao-de-sem-teto-so-pode-ser-politica.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/06/1474012-sem-teto-impedem-cadastro-na-copa-do-povo.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/06/1474012-sem-teto-impedem-cadastro-na-copa-do-povo.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/06/1474120-sem-teto-ocupam-terreno-na-zona-oeste-de-sao-paulo.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/06/1474120-sem-teto-ocupam-terreno-na-zona-oeste-de-sao-paulo.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/06/1474722-sem-teto-marcam-manifestacao-para-terca-em-frente-a-camara-de-sp.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/06/1474722-sem-teto-marcam-manifestacao-para-terca-em-frente-a-camara-de-sp.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/06/1475467-sobre-mtst-haddad-diz-que-sociedade-e-contra-violencia.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/06/1475467-sobre-mtst-haddad-diz-que-sociedade-e-contra-violencia.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/06/1476050-sem-teto-acampados-prometem-mais-pressao-por-votacao-do-plano-diretor.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/06/1476050-sem-teto-acampados-prometem-mais-pressao-por-votacao-do-plano-diretor.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/06/1476050-sem-teto-acampados-prometem-mais-pressao-por-votacao-do-plano-diretor.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/06/1475944-sem-teto-continuam-acampados-em-frente-a-camara-de-sao-paulo.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/06/1475944-sem-teto-continuam-acampados-em-frente-a-camara-de-sao-paulo.shtml
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Em noite de protesto, sem-teto 

passam frio, mas têm internet 26/06/2014 Cotidiano 
https://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/173062-em-noite-de-

protesto-sem-teto-passam-frio-mas-tem-internet.shtml 

Com fogão industrial, sem-teto 

cozinham e fazem fila na calçada 27/06/2014 Cotidiano 
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/06/1477286-com-

fogao-industrial-sem-teto-cozinham-e-fazem-fila-na-calcada.shtml 

Sem-teto fazem churrasco em 

frente à Câmara para comemorar 

votação 30/06/2014 Cotidiano 

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/06/1478787-sem-teto-

vao-fazer-churrasco-em-frente-a-camara-para-comemorar-

votacao.shtml  

Prefeitura faz cadastro em 

ocupação do MTST em Itaquera 02/07/2014 Cotidiano 
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/07/1479762-

prefeitura-faz-cadastro-em-ocupacao-do-mtst-em-itaquera.shtml 

Cadastramento termina mais cedo 

e sem-teto protestam 03/07/2014 Cotidiano 
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/07/1480245-

cadastramento-termina-mais-cedo-e-sem-teto-protestam.shtml 

Governo vai criar nova faixa para 

fase três do Minha Casa, Minha 

Vida 03/07/2014 Mercado 
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2014/07/1480146-governo-

vai-criar-nova-faixa-para-fase-tres-do-minha-casa-minha-vida.shtml 

MTST promete "saída provisória" 

da Copa do Povo em 45 dias 03/07/2014 Cotidiano 
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/07/1480700-mtst-faz-

acordo-e-se-compromete-a-sair-da-copa-do-povo-em-45-dias.shtml 

Após aprovação do Plano Diretor, 

sem-teto voltam a protestar em SP 08/07/2014 Cotidiano 
https://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/174960-apos-

aprovacao-do-plano-diretor-sem-teto-voltam-a-protestar-em-sp.shtml 

Com o fim do Mundial, 

manifestantes miram eleições 14/07/2014 Cotidiano 
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2014/07/1485651-com-o-fim-

do-mundial-manifestantes-miram-eleicoes.shtml 

Sem acordo, sem-teto decidem 

manter invasão a prédio de 

construtora 16/07/2014 Cotidiano 

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/07/1487026-sem-

acordo-sem-teto-decidem-manter-invasao-a-predio-de-

construtora.shtml  

Sem-teto invadem sede da 

construtora Even na zona oeste de 

SP; veja vídeo 16/07/2014 Cotidiano 
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/07/1486759-sem-teto-

invadem-sede-da-construtora-even-na-zona-oeste-de-sp.shtml  

PM tenta impedir entra e sai de 

sem-teto em prédio de construtora 

invadida 17/07/2014 Cotidiano 

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/07/1487234-pm-tenta-

impedir-entra-e-sai-de-sem-teto-em-predio-de-construtora-

invadida.shtml 

Sem-teto continuam acampados 

em prédio de construtora em SP 17/07/2014 Cotidiano 
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/07/1487164-sem-teto-

continuam-acampados-em-predio-de-construtora-em-sp.shtml  

Sem-teto fizeram protestos 30 

dias desde o início do ano em São 

Paulo 17/07/2014 Cotidiano 
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/07/1487114-sem-teto-

fizeram-protestos-30-dias-desde-o-inicio-do-ano-em-sao-paulo.shtml  

Sem-teto inflam invasão na zona 

oeste de São Paulo com barracas 

vazias 19/07/2014 Cotidiano 

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/07/1488391-sem-teto-

inflam-invasao-na-zona-oeste-de-sao-paulo-com-barracas-

vazias.shtml  

Após ato, Prefeitura de SP 

anuncia área para sem-teto 23/07/2014 Cotidiano 
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/07/1490310-apos-ato-

prefeitura-de-sp-anuncia-area-para-sem-teto.shtml 

Haddad viabiliza invasão da Copa 

do Povo para movimento dos 

sem-teto 12/08/2014 Cotidiano 
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/08/1499062-haddad-

viabiliza-invasao-da-copa-do-povo-para-movimento-sem-teto.shtml  

Grupo de sem-teto faz novo 

protesto e fecha faixas da av. 

Paulista 20/08/2014 Cotidiano 
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/08/1503338-grupo-

de-sem-teto-faz-novo-protesto-e-fecha-faixa-da-av-paulista.shtml  

Grupo de sem-teto diz ter sido 

recebido a tiros durante invasão 

em SP 06/09/2014 Cotidiano 

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/09/1512086-grupo-

de-sem-teto-e-recebido-com-tiros-para-o-alto-durante-invasao-em-

sp.shtml 

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/06/1478787-sem-teto-vao-fazer-churrasco-em-frente-a-camara-para-comemorar-votacao.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/06/1478787-sem-teto-vao-fazer-churrasco-em-frente-a-camara-para-comemorar-votacao.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/06/1478787-sem-teto-vao-fazer-churrasco-em-frente-a-camara-para-comemorar-votacao.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/07/1487026-sem-acordo-sem-teto-decidem-manter-invasao-a-predio-de-construtora.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/07/1487026-sem-acordo-sem-teto-decidem-manter-invasao-a-predio-de-construtora.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/07/1487026-sem-acordo-sem-teto-decidem-manter-invasao-a-predio-de-construtora.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/07/1486759-sem-teto-invadem-sede-da-construtora-even-na-zona-oeste-de-sp.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/07/1486759-sem-teto-invadem-sede-da-construtora-even-na-zona-oeste-de-sp.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/07/1487164-sem-teto-continuam-acampados-em-predio-de-construtora-em-sp.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/07/1487164-sem-teto-continuam-acampados-em-predio-de-construtora-em-sp.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/07/1487114-sem-teto-fizeram-protestos-30-dias-desde-o-inicio-do-ano-em-sao-paulo.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/07/1487114-sem-teto-fizeram-protestos-30-dias-desde-o-inicio-do-ano-em-sao-paulo.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/07/1488391-sem-teto-inflam-invasao-na-zona-oeste-de-sao-paulo-com-barracas-vazias.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/07/1488391-sem-teto-inflam-invasao-na-zona-oeste-de-sao-paulo-com-barracas-vazias.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/07/1488391-sem-teto-inflam-invasao-na-zona-oeste-de-sao-paulo-com-barracas-vazias.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/08/1499062-haddad-viabiliza-invasao-da-copa-do-povo-para-movimento-sem-teto.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/08/1499062-haddad-viabiliza-invasao-da-copa-do-povo-para-movimento-sem-teto.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/08/1503338-grupo-de-sem-teto-faz-novo-protesto-e-fecha-faixa-da-av-paulista.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/08/1503338-grupo-de-sem-teto-faz-novo-protesto-e-fecha-faixa-da-av-paulista.shtml
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Vizinhos se unem contra invasão 

de terreno na zona sul de São 

Paulo 08/09/2014 Cotidiano 
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/09/1512547-vizinhos-

se-unem-contra-invasao-de-terreno-na-zona-sul-de-sao-paulo.shtml  

Prefeitura de SP diz não ter plano 

de moradia em nova invasão a 

terreno 09/09/2014 Cotidiano 

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/09/1513122-nova-

invasao-de-sem-teto-na-zona-oeste-de-sp-nao-deve-ganhar-

moradias.shtml 

Sem-teto fazem protesto em frente 

a prédio de luxo na zona oeste de 

SP 11/09/2014 Cotidiano 

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/09/1514588-sem-teto-

fazem-protesto-em-frente-a-predio-de-luxo-na-zona-oeste-de-

sp.shtml  

Ocupação de mananciais 

prejudica oferta de água na 

Grande São Paulo 14/09/2014 Ambiente 

https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2014/09/1515785-

ocupacao-de-mananciais-prejudica-oferta-de-agua-na-grande-sao-

paulo.shtml 

Sem-teto fecham vias durante 

protesto na zona oeste de São 

Paulo 18/09/2014 Cotidiano 
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/09/1518189-sem-teto-

fecham-vias-durante-protesto-na-zona-oeste-de-sao-paulo.shtml  

Contra reintegração de terreno, 

sem-teto fazem ato na zona oeste 

de SP 30/09/2014 Cotidiano 
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/09/1525047-sem-teto-

fazem-ato-contra-reintegracao-de-terreno-da-zona-oeste-de-sp.shtml 

Sem-teto protestam e pedem 

limpeza do terreno da 'Copa do 

Povo' em SP 30/09/2014 Cotidiano 
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/09/1524872-sem-teto-

protesta-e-pede-limpeza-do-terreno-da-copa-do-povo-em-sp.shtml  

Moradores de favela e sem teto 

fazem Atos 01/10/2014 Cotidiano 
https://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/188410-moradores-de-

favela-e-sem-teto-fazem-atos.shtml  

MTST faz ato contra 'preconceito 

dos ricos' na Granja Viana, em SP 11/10/2014 Cotidiano 
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/10/1531173-mtst-faz-

ato-contra-preconceito-dos-ricos-na-granja-viana-em-sp.shtml 

Moradores do Jardim Lourdes 

fazem ato contra reintegração de 

posse 17/11/2014 Cotidiano 

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/11/1549272-

moradores-do-jardim-lourdes-fazem-ato-contra-reintegracao-de-

posse.shtml 

Promotor aciona Justiça contra 

reintegração na zona leste de SP 18/11/2014 Cotidiano 

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/11/1549672-

promotor-aciona-justica-contra-reintegracao-na-zona-leste-de-

sp.shtml  

Justiça suspende reintegração de 

posse de 'Novo Pinheirinho' em 

São Paulo 19/11/2014 Cotidiano 
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/11/1550712-justica-

suspende-reintegracao-de-posse-na-zona-leste-de-sao-paulo.shtml 

Prefeitura de SP entrega 20% do 

Minha Casa aos sem-teto 19/11/2014 Cotidiano 
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/11/1550239-

prefeitura-de-sp-entrega-20-do-minha-casa-aos-sem-teto.shtml 

Sem-teto ateiam fogo em 2 

andares de prédio invadido no 

centro de SP 19/11/2014 Cotidiano 
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/11/1550284-sem-teto-

ateiam-fogo-em-predio-durante-invasao-no-centro-de-sp.shtml  

MTST faz protesto contra 

segregação racial em praias da 

zona sul do Rio 20/11/2014 Cotidiano 

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/11/1551006-mtst-faz-

protesto-contra-segregacao-racial-em-praias-da-zona-sul-do-

rio.shtml  

Lula diz que Dilma deve 

aperfeiçoar Minha Casa, Minha 

Vida 20/12/2014 Poder 
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2014/12/1565447-lula-e-

aclamado-por-integrantes-do-mtst-em-entrega-de-apartamentos.shtml  

Sem-teto fecham ruas do centro 

em ato contra a tarifa e por 

moradia 14/01/2015 Cotidiano 
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/01/1575011-sem-teto-

fecham-ruas-do-centro-em-ato-contra-a-tarifa-e-por-moradia.shtml  

TJ-SP quer criar varas de 

conflitos fundiários 17/02/2015 Poder 
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2015/02/1590794-contra-

decisoes-arcaicas-tj-sp-quer-varas-de-conflitos-fundiarios.shtml  

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/09/1512547-vizinhos-se-unem-contra-invasao-de-terreno-na-zona-sul-de-sao-paulo.shtml
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https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/11/1551006-mtst-faz-protesto-contra-segregacao-racial-em-praias-da-zona-sul-do-rio.shtml
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https://www1.folha.uol.com.br/poder/2015/02/1590794-contra-decisoes-arcaicas-tj-sp-quer-varas-de-conflitos-fundiarios.shtml
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Pressionado por sem-teto, Haddad 

acelera construção de moradias 09/03/2015 Cotidiano 
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/03/1600175-

pressionado-sem-teto-haddad-acelera-construcao-de-moradias.shtml  

Cerca de 300 manifestantes 

fecham três rodovias em Belo 

Horizonte 18/03/2015 Poder 
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2015/03/1604468-cerca-de-

300-manifestantes-fecham-tres-rodovias-em-belo-horizonte.shtml 

Dois anos após anúncio, Alckmin 

e Haddad fecham parceria para 

moradia 23/03/2015 Cotidiano 

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/03/1606842-dois-

anos-apos-anuncio-alckmin-e-haddad-fecham-parceria-para-

moradia.shtml  

Acampados do Rodoanel: sem-

teto avançam ao lado de operários 07/05/2015 Cotidiano 

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/05/1625799-mtst-

constroi-barracos-em-invasao-ao-lado-do-canteiro-de-obras-do-

rodoanel.shtml 

Movimento espera ação federal 

para manter base 17/05/2015 Cotidiano 
https://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/219584-movimento-

espera-acao-federal-para-manter-base.shtml 

Sem-teto mira Dilma e faz novas 

invasões em terrenos privado 16/05/2015 Cotidiano 
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/05/1629915-sem-teto-

invadem-terrenos-em-duas-cidades-da-grande-sao-paulo.shtml  

Em invasão de sem-tetos em SP, 

'kit barraco' sai por R$ 39 18/05/2015 Cotidiano 
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/05/1630227-em-

invasao-de-sem-tetos-em-sp-kit-barraco-sai-por-r-39.shtml 

MTST invade mais um terreno 

particular na Grande São Paulo 23/05/2015 Cotidiano 
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/05/1632852-mtst-

invade-mais-um-terreno-particular-na-grande-sao-paulo.shtml 

Grupo de sem-teto ocupa terreno 

na zona leste de São Paulo 13/06/2015 Cotidiano 
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/06/1641743-grupo-

de-sem-teto-ocupa-terreno-na-zona-leste-de-sao-paulo.shtml 

Área comprada por SP para 

construção de casas populares dá 

lugar a barracos 10/07/2015 Cotidiano 

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/07/1654021-area-

comprada-por-sp-para-construcao-de-casas-populares-da-lugar-a-

barracos.shtml 

Famílias sem teto invadem dois 

terrenos no Distrito Federal 25/07/2015 Cotidiano 
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/07/1660396-familias-

sem-teto-invadem-dois-terrenos-no-distrito-federal.shtml 

Grupo de sem teto invade terreno 

na zona sul de São Paulo 25/07/2015 Cotidiano 
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/07/1660400-grupo-

de-sem-teto-invade-terreno-na-zona-sul-de-sao-paulo.shtml 

Com aluguel mais caro e 

desemprego, favelas ressurgem 

em São Paulo 25/08/2015 Cotidiano 
https://m.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/08/1673139-com-aluguel-

mais-caro-e-desemprego-favelas-ressurgem-em-sao-paulo.shtml 

Governo de São Paulo e MST 

chegam a consenso sobre dois 

assentamentos 28/09/2015 Cotidiano 
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2015/09/1687684-governo-de-

sao-paulo-e-mst-chegam-a-consenso-sobre-dois-assentamentos.shtml 

Movimentos de sem-teto cobram 

taxa de morador de invasão em 

São Paulo 11/10/2015 Cotidiano 

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/10/1692794-

movimentos-de-sem-teto-cobram-taxa-de-morador-de-invasao-em-

sao-paulo.shtml 

Imobiliária Sem-Teto, pois não? 12/10/2015 Cotidiano 
https://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/236224-imobiliaria-

sem-teto-pois-nao.shtml 

Sem-teto ajudam greve dos 

bancários com piquetes e 

vigilância nas agências 16/10/2015 Mercado 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2015/10/1694591-sem-teto-

ajudam-greve-dos-bancarios-com-piquetes-e-vigilancia-nas-

agencias.shtml  

MTST invade três escolas 

estaduais em protesto contra 

'reorganização' 14/11/2015 Educação 

https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2015/11/1706446-mtst-

invade-tres-escolas-estaduais-em-protesto-contra-

reorganizacao.shtml  

Invasões de sem-teto quase 

triplicam durante gestão Haddad 25/11/2015 Cotidiano 
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/11/1552793-invasoes-

de-sem-teto-quase-triplicam-durante-gestao-haddad.shtml  

Grupo prepara 'exército' contra 

reintegração de posse no interior 

de SP 13/01/2016 Cotidiano 

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2016/01/1728890-grupo-

prepara-exercito-contra-reintegracao-de-posse-no-interior-de-

sp.shtml 

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/03/1600175-pressionado-sem-teto-haddad-acelera-construcao-de-moradias.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/03/1600175-pressionado-sem-teto-haddad-acelera-construcao-de-moradias.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/03/1606842-dois-anos-apos-anuncio-alckmin-e-haddad-fecham-parceria-para-moradia.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/03/1606842-dois-anos-apos-anuncio-alckmin-e-haddad-fecham-parceria-para-moradia.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/03/1606842-dois-anos-apos-anuncio-alckmin-e-haddad-fecham-parceria-para-moradia.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/05/1629915-sem-teto-invadem-terrenos-em-duas-cidades-da-grande-sao-paulo.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/05/1629915-sem-teto-invadem-terrenos-em-duas-cidades-da-grande-sao-paulo.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2015/10/1694591-sem-teto-ajudam-greve-dos-bancarios-com-piquetes-e-vigilancia-nas-agencias.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2015/10/1694591-sem-teto-ajudam-greve-dos-bancarios-com-piquetes-e-vigilancia-nas-agencias.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2015/10/1694591-sem-teto-ajudam-greve-dos-bancarios-com-piquetes-e-vigilancia-nas-agencias.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2015/11/1706446-mtst-invade-tres-escolas-estaduais-em-protesto-contra-reorganizacao.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2015/11/1706446-mtst-invade-tres-escolas-estaduais-em-protesto-contra-reorganizacao.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2015/11/1706446-mtst-invade-tres-escolas-estaduais-em-protesto-contra-reorganizacao.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/11/1552793-invasoes-de-sem-teto-quase-triplicam-durante-gestao-haddad.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/11/1552793-invasoes-de-sem-teto-quase-triplicam-durante-gestao-haddad.shtml
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Estado planeja ceder terrenos do 

Metrô para moradia 25/01/2016 Cotidiano 
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2016/01/1732931-estado-

planeja-ceder-terrenos-do-metro-para-moradia.shtml 

MTST protesta no Ministério das 

Cidades para pressionar Dilma 16/03/2016 Poder 
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/03/1750481-mtst-invade-

ministerio-das-cidades-para-pressionar-dilma.shtml  

Frente liderada por MTST critica 

Dilma e marca ato pela 

democracia 21/03/2016 Poder 
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/03/1752499-frente-

liderada-por-mtst-fara-ato-contra-governo-dilma-na-quinta.shtml  

Famílias sem-teto invadem 

terreno na zona sul de São Paulo 

na madrugada 09/04/2016 Cotidiano 

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2016/04/1759230-familias-

sem-teto-invadem-terreno-de-mil-metros-quadrados-em-

itapecerica.shtml 

Vai virar rotina', diz líder do 

MTST sobre bloqueios de vias 

pelo país 28/04/2016 Poder 
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/04/1765703-vai-virar-

rotina-diz-lider-do-mtst-sobre-bloqueios-de-vias-pelo-pais.shtml  

Em dia de protesto do MTST, 

governo recua e diz que contratará 

moradias 01/06/2016 Poder 

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/06/1777309-apos-

protesto-governo-recua-e-voltara-a-contratar-moradias-com-

entidades.shtml  

MTST retira acampamento em 

frente ao prédio da Presidência 

em SP 02/06/2016 Poder 
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/06/1777442-mtst-retira-

acampamento-em-frente-ao-predio-da-presidencia-em-sp.shtml 

MTST acusa policial de roubar 

manifestante durante protesto 04/06/2016 Poder 
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/06/1778212-mtst-acusa-

policial-de-roubar-manifestante-durante-protesto.shtml 

MTST usa 'vaquinha' virtual para 

financiar protestos contra Temer 07/06/2016 Poder 
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/06/1778913-mtst-usa-

vaquinha-virtual-para-financiar-protestos-contra-temer.shtml 

MTST planeja bloquear vias de 

São Paulo durante sessão do 

impeachment 24/08/2016 Poder 
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/08/1806538-mtst-planeja-

bloquear-vias-de-sao-paulo-durante-sessao-do-impeachment.shtml  

Em acampamento do MTST, 

Haddad corteja sem-teto e celebra 

parceria 29/08/2016 Poder 

https://www1.folha.uol.com.br/poder/eleicoes-

2016/2016/08/1807898-em-acampamento-do-mtst-haddad-corteja-

sem-teto-e-celebra-parceria.shtml  

MTST protesta contra Alckmin e 

pede repasses para moradia 15/09/2016 Poder 
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/09/1813693-mtst-

protesta-contra-alckmin-e-pede-repasses-para-moradia.shtml 

Governo prometeu retomar Minha 

Casa, Minha Vida, diz MTST em 

ato 17/10/2016 Poder 
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/10/1823667-governo-

prometeu-retomar-minha-casa-minha-vida-diz-mtst-em-ato.shtml 

Nome da construção civil é 

chamado por Doria para pasta da 

Habitação 22/10/2016 Cotidiano 
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2016/10/1825268-nome-da-

construcao-civil-e-chamado-por-doria-para-pasta-da-habitacao.shtml  

MTST ocupa três terrenos: dois 

em São Paulo e um no Embu 05/11/2016 Cotidiano 
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2016/11/1829657-mtst-

ocupa-tres-terrenos-dois-em-sao-paulo-e-um-no-embu.shtml 

Sob pressão, Doria terá de 

aprimorar fila da moradia para 

evitar fraudes 09/12/2016 Cotidiano 

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2016/12/1839803-sob-

pressao-doria-vai-reorganizar-fila-por-moradia-contra-fraude-e-

privilegio.shtml  

Criminosos estão por trás de 

invasões no país, diz ex-secretário 

de Haddad 14/01/2017 Cotidiano 

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2017/01/1849770-

criminosos-estao-por-tras-de-invasoes-no-pais-diz-ex-secretario-de-

haddad.shtml  

Ao ser detido em reintegração, 

Boulos diz que PM citou ato em 

casa de Temer 17/01/2017 Cotidiano 

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2017/01/1850504-ao-ser-

detido-em-reintegracao-boulos-diz-que-pm-citou-ato-em-casa-de-

temer.shtml 
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https://www1.folha.uol.com.br/poder/eleicoes-2016/2016/08/1807898-em-acampamento-do-mtst-haddad-corteja-sem-teto-e-celebra-parceria.shtml
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Militantes do MTST acampam em 

frente a gabinete da Presidência 

em SP 20/02/2017 Poder 
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2017/02/1860497-militantes-

do-mtst-acampam-em-frente-a-gabinete-da-presidencia-em-sp.shtml 

Desocupação de área com 

suspeita de abuso policial deixa 

feridos em SP 09/04/2017 Cotidiano 

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2017/04/1874050-

desocupacao-de-area-com-suspeita-de-abuso-policial-deixa-feridos-

em-sp.shtml 

Veja quem deve parar na greve 

geral desta sexta e programe-se 26/04/2017 Cotidiano 

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2017/04/1878929-camara-

de-sao-paulo-aprova-projeto-que-cria-empresa-para-

privatizacoes.shtml  

PSOL, petistas e movimento de 

sem-teto discutem plano para 

esquerda 20/06/2017 Poder 

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2017/06/1894224-psol-

petistas-e-movimento-de-sem-teto-discutem-plano-para-

esquerda.shtml  

Prefeitura faz cadastro em 

ocupação do MTST em Itaquera 02/07/2017 Cotidiano 
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/07/1479762-

prefeitura-faz-cadastro-em-ocupacao-do-mtst-em-itaquera.shtml 

Você compra remédio ou comida': 

as escolhas das famílias que 

vivem com um salário mínimo em 

SP 09/08/2017 Mercado 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/08/1908170-voce-

compra-remedio-ou-comida-as-escolhas-das-familias-que-vivem-

com-um-salario-minimo-em-sp.shtml  

MTST protesta contra deputados 

que votaram a favor de Temer na 

Câmara 09/08/2017 Poder 

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2017/08/1908595-mtst-

protesta-contra-deputados-que-votaram-a-favor-de-temer-na-

camara.shtml  

Megainvasão em terreno no ABC 

reúne 6.500 famílias sem-teto 14/09/2017 Cotidiano 
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2017/09/1918324-

megainvasao-em-terreno-no-abc-reune-6500-familias-sem-teto.shtml 

Sem-teto é ferido a bala em 

megainvasão de São Bernardo 16/09/2017 Cotidiano 
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2017/09/1919229-sem-teto-

e-ferido-a-bala-em-megainvasao-de-sao-bernardo.shtml  

Megainvasão leva medo, 

solidariedade e até chance de 

novo negócio no ABC 19/09/2017 Cotidiano 

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2017/09/1919711-

megainvasao-leva-medo-solidariedade-e-ate-chance-de-novo-

negocio-no-abc.shtml 

Sem-teto fazem manifestação 

contra Temer e Meirelles 19/09/2017 Poder 
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2017/09/1919849-sem-teto-

fazem-protesto-contra-a-politica-economica-do-governo-temer.shtml  

Em visita a SP, Temer enfrenta 

protesto de sem-teto 04/10/2017 Poder 
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2017/10/1924273-em-visita-a-

sp-temer-enfrenta-protesto-do-mtst.shtml 

Polícia impede invasão de prédio 

por sem-teto no centro de São 

Paulo 16/10/2017 Cotidiano 

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2017/10/1927355-policia-

impede-invasao-de-predio-por-sem-teto-no-centro-de-sao-

paulo.shtml  

Manifestantes acompanham 

votação entre aplausos e vaias na 

Paulista 25/10/2017 Poder 

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2017/10/1930238-

manifestantes-acompanham-votacao-entre-aplausos-e-vaias-na-

paulista.shtml  

Justiça proíbe show de Caetano 

Veloso em acampamento de sem-

teto em SP 30/10/2017 Cotidiano 

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2017/10/1931530-justica-

proibe-show-de-caetano-veloso-em-acampamento-de-sem-teto-em-

sp.shtml 

Por terreno no ABC, sem-teto 

decidem ocupar secretaria de 

habitação em SP 06/12/2017 Cotidiano 

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2017/12/1941291-por-

terreno-no-abc-sem-teto-ocupam-secretaria-em-sp-

indeterminadamente.shtml 

Líder do MTST critica 

'intolerantes' em ato com show de 

Caetano Veloso 10/12/2017 Poder 
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2017/12/1942237-lider-do-

mtst-critica-intolerantes-em-ato-com-show-de-caetano-veloso.shtml  

Em apoio a Lula, movimentos de 

esquerda planejam acampar em 

frente a tribunal 15/12/2017 Poder 

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2017/12/1943826-em-apoio-a-

lula-movimentos-de-esquerda-planejam-acampar-em-frente-a-

tribunal.shtml  
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