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Até abril de 2022, mais de seiscentas e sessenta mil 

pessoas morreram por COVID-19 no Brasil.  

Dedico este trabalho àquelas que se foram e às que 

sofreram (e seguem sofrendo) com os impactos da crise 

mais evitável que esse país já viu.  
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Somos apenas uns caras simples, muito mais parecidos do que 
diferentes das pessoas comuns. Talvez a gente saiba algumas 
coisinhas que os outros não sabem, mas não é nada de especial. 
“Pessoal, vocês iam pensar igual a mim se estivessem lá e vissem o 
que eu vi. É só que eu tive tempo ou me dei ao trabalho de estar lá, e 
vocês não foram ou não puderam ir, mas me deixem contar como é.” 
Algo do gênero (BECKER, 2015, p. 63). 



RESUMO 

Esta pesquisa pretende contribuir para o debate mais amplo sobre como 

as organizações de movimentos sociais atuam durante crises sanitárias globais. 

Assim, seu objetivo é descrever o conteúdo do repertório discursivo conflituoso 

adotado pelo Projeto Brasil Cidades (BrCidades) para interagir com outros atores 

e responder a seus dilemas político-sociais, durante o primeiro ano da Pandemia 

de COVID-19 no Brasil. A partir do questionamento sobre qual foi a composição 

desse repertório discursivo entre os dias 11 de março de 2020 e 11 de março de 

2021, utilizou-se como metodologia uma abordagem geral qualitativa, guiada 

pelo método da pesquisa documental e pela técnica da análise de discurso. O 

estudo traz como resultado a identificação de oito componentes discursivos 

básicos: objetos de conflito; interpretações; previsões; denúncias; acusações; 

atores adversários; problemas; e soluções. Com base nestes achados – e em 

revisões dos conceitos de movimentos sociais, repertório e do recente contexto 

político-pandêmico do Brasil – conclui-se que o BrCidades mobilizou cinco tipos 

de discurso para interagir com seus adversários e disputar objetos, com cada um 

correspondendo a rotinas de um mesmo repertório discursivo. 

Palavras-chave: movimentos sociais; pandemia; repertório; análise de 

discurso; reforma urbana. 

  



 
 

ABSTRACT 

This research aims to contribute to the broader debate on how social 

movement organizations act during global health crises. Thus, its objective is to 

describe the content of the contentious discursive repertoire adopted by Projeto 

Brasil Cidades (BrCidades) to interact with other actors and respond to their 

social-political dilemmas, during the first year of the COVID-19 Pandemic in 

Brazil. Starting from the question about what the composition of this discursive 

repertoire was, between March 11, 2020 and March 11, 2021, a general 

qualitative approach was used as methodology, guided by the documental 

research method and the discourse analysis technique. As a result, the study 

provides the identification of eight basic discursive components: conflict objects; 

interpretations; predictions; claims; accusations; adversarial actors; problems; 

and solutions. Based on these findings – and on reviews of the concepts of social 

movements, repertoire, and Brazil's recent political-pandemic context – it is 

concluded that BrCidades mobilized five types of discourse to interact with its 

adversaries and contest objects, with each corresponding to routines of the same 

discursive repertoire. 

Keywords: social movements; pandemic; repertoire; discourse analysis; 

urban reform. 
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1. INTRODUÇÃO 

A Pandemia de COVID-19 tem sido uma grande expositora de conflitos e 

contradições que já existiam há muito tempo em nossas sociedades, apesar de 

muitas pessoas demonstrarem não conhecer (ou não se importar com) tais 

problemas até sua chegada. Mas para aquelas que já se importavam com essas 

questões e desejavam fazer (ou continuar fazendo) algo a respeito, a crise 

sanitária também tem sido um grande obstáculo – pelo menos num primeiro 

momento.  

Esse foi justamente o caso do Projeto Brasil Cidades (BrCidades), rede 

criada em 2017 que articula diversos segmentos da sociedade brasileira em 

torno da luta pela reforma urbana e da recolocação desta agenda no centro das 

preocupações públicas do país. Mesmo com o distanciamento social, seus/suas 

integrantes não deixaram de atuar na Pandemia, concentrando seus esforços 

numa alternativa que outros coletivos nem sempre consideram como um tipo de 

ação política: os discursos ativistas. 

Assim, provocada pelo problema mais amplo de como as organizações 

de movimentos sociais respondem a dilemas político-sociais durante uma crise 

sanitária global, esta pesquisa documental visa descrever o conteúdo do 

repertório discursivo conflituoso adotado pelo BrCidades durante o primeiro ano 

da Pandemia de COVID-19 no Brasil. 

Por “repertório discursivo conflituoso” entendo um conjunto limitado de 

discursos reivindicatórios rotineiros usados por dois ou mais atores/atrizes 

sociais, em um dado local e época, para interagirem conflituosamente entre si. 

Tais discursos são aprendidos, compartilhados e proferidos por meio de uma 

escolha relativamente deliberada, uma vez que as declarações também são 

afetadas tanto pelo contexto político como pelas reações das pessoas 

envolvidas na interação (antagonistas, aliadas, observadoras etc.). Em épocas 

de crise, atores/atrizes podem repetir discursos bem-sucedidos no passado – 

adotando um repertório mais rígido – ou inovar em suas performances 

discursivas – adotando um repertório mais flexível e improvisado. 

A partir disso, formulo a seguinte questão principal: qual foi a composição 

do repertório discursivo conflituoso adotado pelo BrCidades para interagir com 

outros atores sociais, entre os dias 11 de março de 2020 (quando a Organização 
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Mundial da Saúde decretou a Pandemia) e 11 de março de 2021 (aniversário de 

um ano da crise sanitária)?  

Quanto às subquestões, temos: (1) é possível, a partir da leitura de artigos 

de opinião veiculados em sites de notícias, identificar quais os tipos de discurso 

mobilizados por integrantes do BrCidades? (2) como o contexto político-social e 

as reações das pessoas envolvidas na interação afetaram o conteúdo dos 

discursos? (3) ao longo dos meses houve mais repetições ou inovações nas 

performances discursivas? 

Essa pesquisa, guiada por tais questões, pode vir a ser útil para ativistas 

e demais pessoas interessadas no estudo da ação coletiva conflituosa, por 

ajudar na compreensão de como organizações de movimentos sociais atuam em 

tempos de crise, destacando os obstáculos atípicos e as novas oportunidades 

com que se deparam – com destaque para as especificidades do contexto 

político-pandêmico brasileiro. Os achados deste trabalho podem vir a inspirar 

atores e atrizes sociais do campo da reforma urbana a refletir sobre suas 

estratégias e interpretações do primeiro ano de COVID-19, assim como contribuir 

para estudos mais robustos sobre os impactos da Pandemia no ativismo 

brasileiro. E para o BrCidades, a pesquisa favorece a divulgação de suas 

iniciativas e ideias a favor da reforma urbana, podendo atrair o interesse de 

novos públicos para suas causas. 

Além desta Introdução, este texto divide-se em cinco seções. A seguir, 

vamos revisar os Conceitos de movimentos sociais, repertório e o recente 

contexto político-pandêmico do Brasil. Em seguida, descreverei a Metodologia 

usada para responder às questões e subquestões, composta por uma 

abordagem geral qualitativa, pelo método da pesquisa documental e pela técnica 

da análise de discurso. Depois, passamos para a apresentação dos Resultados 

da análise dos artigos de jornal, assim como uma descrição geral desses textos 

e do perfil dos/das autores/autoras – achados estes que, junto dos Conceitos e 

de minhas interpretações, embasam a Conclusão, onde iremos resumir o 

trabalho como um todo, detendo uma maior atenção para responder às questões 

de pesquisa propostas acima.   
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2. CONCEITOS 

2.1. O contexto político-pandêmico 

Uma das primeiras conclusões do “Estudo sobre o impacto da COVID-19 

na ação dos movimentos sociais populares brasileiros” (CEAP, 2020) é que 

existem pessoas que tratam a Pandemia como um caso possível de ser 

analisado objetivamente, enquanto outras a enxergam como um acontecimento 

que precisa ser experienciado para ser entendido. Ao contrário do “Objeto 

Pandemia”, onde o ocorrido é tido como um fato definido, o “Acontecimento 

Pandemia” é um “processo em processo” (ibidem, p.124), um momento em que 

nada está posto, uma vez que existiriam várias realidades possíveis durante a 

travessia entre o pré e o pós-crise – com as pessoas agindo dentro do (e sendo 

atravessadas pelo) processo. 

Outra percepção extraída da pesquisa do CEAP é a de que a crise 

tensionaria os conceitos até então usados para enquadrar a realidade: as 

definições seriam provisórias, vagas, incertas e difíceis de serem expressas 

(ibidem, p.125). Tal insegurança quanto ao que está acontecendo tensionaria os 

movimentos a continuar se apegando a suas verdades já estabelecidas ou os 

incentivaria a buscar novos entendimentos – algo que Rebecca Abers e Marisa 

von Bülow (2020, p.15) também percebem ao analisar as respostas da 

sociedade civil à Pandemia: 

[...] a crise abre a oportunidade para lançar novas ideias, ou, 
neste caso, para voltar a questionar o modelo de 
desenvolvimento e pensar em alternativas. ‘Voltar ao normal’ 
parecia ser uma boa ideia no início da crise, mas paulatinamente 
foi tornando-se uma ideia cada vez mais questionada pelos 
atores [...]. 

É possível identificar, assim, três tipos de mudanças que a Pandemia 

estaria provocando nas pessoas que a experienciam: diante da crise, estas 

sentiriam a necessidade de se transformar (romper com o normal), se conservar 

(retorno ao normal) ou se adaptar (novo normal). Geoffrey Pleyers (2020, p. 304, 

tradução minha), a partir de seu levantamento das ações de movimentos sociais 

entre março e maio de 2020, afirma que “[...] defensores do status quo têm 

enquadrado o ‘retorno ao normal’ como o motivo para se unir sob sua liderança 

e visão. [...] Ativistas insistem no contrário, que a realidade que eles apresentam 
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como ‘normal’ é parte do problema e não é a única saída possível”, defendendo 

que o evento seja tratado como um momento de rupturas sociais significativas. 

Pleyers (2020, p. 304, tradução minha) continua, ao dizer que existiria 

uma batalha pelo significado da crise, uma disputa entre agentes antagônicos 

pelo “consenso provisório” sobre a narrativa da Pandemia, sendo esta: 

[...] ao mesmo tempo uma série de fatos que ninguém 
pode negar e uma realidade social que é reinterpretada 
diferentemente pelos atores sociais [...]. Essas reinterpretações 
se baseiam e se reforçam em visões de mundo e convicções 
pré-existentes. É, portanto, enganoso que a crise em si demande 
alguma mudança social particular ou uma política econômica 
específica. 

É possível extrair da pesquisa de Abers e von Bülow (2020, p. 10-13) as 

seguintes interpretações sobre o que significaria a Pandemia para as 

organizações de movimentos sociais: 

1) A Pandemia apenas expôs e agravou os problemas que já existiam: 

as dificuldades foram criadas por uma crise do neoliberalismo que é 

anterior, mundial e nociva ao meio ambiente. A COVID-19 revela as 

profundas crises social, política e ecológica, mostrando que por trás 

da crise sanitária haveria uma crise da civilização, com o capitalismo 

sendo o verdadeiro problema.  

2) A Pandemia é um sinal caótico do fim dos tempos: as múltiplas crises 

sinalizam o início de uma ruptura com a ordem mundial vigente; 

3) A Pandemia tem tudo a ver com minha agenda de ativismo:  os 

problemas identificados pelas organizações de movimentos sociais 

agora são vinculados à crise sanitária, seja articulando com o 

programa atual, criando agendas novas ou recuperando pautas 

antigas; 

4) A Pandemia é uma responsabilidade do Estado: os governos são 

culpados pela ausência de coordenação, pela repercussão de 

negacionismos, pelas suspeitas de corrupção e pela necropolítica, 

havendo uma necessidade de revisão do papel do Estado de 

“neoliberal” para “protetor”. 

5) A Pandemia trouxe uma oportunidade política para criar retrocessos: 

a atenção dada exclusivamente à crise sanitária permite que agendas 
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progressistas, direitos conquistados e o próprio ativismo de esquerda 

sejam facilmente desmontados e contestados1.  

Sobre as mudanças concretas na organização dos coletivos, a pesquisa 

do CEAP (2020, p.129) aponta que o isolamento social dificultou ou até mesmo 

impediu as ações dos movimentos populares. Todavia, houve um esforço para 

se adequar aos novos protocolos de trabalho criados, com as ferramentas 

eletrônicas se mostrando uma alternativa não só para atender a processos 

internos, mas também para atuar politicamente. 

Outro obstáculo foi o atual contexto político brasileiro: o cenário de 

degradação democrática, criminalização de movimentos populares, aumento do 

autoritarismo e demais dificuldades do campo político da esquerda são fatores 

que gerariam barreiras adicionais (CEAP, 2020, p. 131). Abers e von Bülow 

(2020, p. 16) destacam que as práticas e enquadramentos da sociedade civil 

brasileira à Pandemia são diretamente impactadas pelo contexto político de 

polarização e negacionismo, pois a depender de que lado o movimento se 

posiciona nesse contexto, a percepção de oportunidades, ameaças, 

diagnósticos e prognósticos muda. 

2.2. Movimentos sociais e repertório 

Considerando a importância das interpretações e atribuições de sentido 

para compreender a ação coletiva durante a Pandemia, faz-se necessário utilizar 

de conceitos que expliquem as mobilizações não apenas numa dimensão 

política, mas também cultural.  

Uma abordagem de movimentos sociais que explore rotinas e significados 

culturais com estruturas e estratégias políticas é igualmente relevante. E é 

justamente isto o que Mario Diani (1992, p. 7-13) propõe, ao definir um 

movimento social como um tipo de ação coletiva – desenvolvida principalmente 

fora da esfera institucional – por meio de redes de interações informais entre 

uma pluralidade de atores (indivíduos, grupos e/ou organizações) que 

compartilham uma identidade coletiva específica (com crenças em comum e 

 
1 Sobre esse ponto, Pleyers (2020, p.307, tradução minha) entende que “a demanda crescente 
de cidadãos para serem protegidos pelo Estado pode levar a melhores Estados de Bem-Estar, 
mas também pode aumentar o controle social e o autoritarismo ou políticas estatais focadas em 
ajudar corporações nacionais numa competição global”. 
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laços de solidariedade) e que se engajam em conflitos políticos e/ou culturais – 

seja para promover ou resistir a mudanças sociais. 

Essa definição representa uma síntese conceitual das teorias “clássicas” 

dos movimentos sociais, capaz de integrar abordagens “estratégicas” e 

“simbólicas” da ação coletiva – trazendo as dimensões organizacional (da Teoria 

da Mobilização de Recursos), macroestrutural (da Teoria do Processo Político) 

e de identidades coletivas (Teoria dos Novos Movimentos Sociais) em um 

mesmo conceito (ALONSO, 2009, p.72-73). Além disso, enxergar movimentos 

sociais como redes permitiria uma melhor compreensão das mudanças na 

dinâmica interna, com a vantagem de não estabelecer de antemão os limites da 

ação coletiva – isto é, até onde ela vai e com quais atores ela interage (ABERS 

& VON BÜLOW, 2011, p.72). 

Entretanto, Diani e Bison (2010) consideram importante diferenciar 

movimentos sociais de outros tipos de organizações políticas e sociais2. Para 

eles, movimentos possuem “densas redes interorganizacionais informais” 

(ibidem, p. 222) baseadas em uma forte identidade coletiva – ou seja, os atores 

interagem intensamente entre si para trocar recursos e negociar estratégias, 

sempre com um comprometimento mútuo com uma causa. E as organizações, 

ao contrário, formam redes mais esparsas e possuem vínculos identitários mais 

fracos com outros atores. Além disso, baseiam-se em uma estrutura mais 

hierárquica e rígida do que a dinâmica horizontal e informal das redes (DIANI, 

1992, p. 14). 

Usando como exemplo o caso em estudo, apesar de se autodenominarem 

como “rede”, entendo a partir das definições acima que o BrCidades seja uma 

organização integrante de um movimento social mais amplo pela reforma 

urbana. Por ter uma coordenação nacional dividida em núcleos estaduais, o 

Projeto contém uma estrutura que se afasta da dinâmica informal das redes, mas 

que se aproxima da dinâmica mais hierárquica de uma organização de 

movimento social. 

Outro conceito útil para explicar as mudanças do ativismo em tempos de 

crise é o de repertório, que Charles Tilly (1995; 2006) define como sendo aquele 

conjunto de rotinas de reivindicação (claim-making routines) compartilhado por 

 
2  Essa diferenciação ajudou a delimitar o foco deste trabalho, voltado para o estudo de uma 
organização que compõe um movimento social específico, ao invés de estudar toda uma rede 
de atores. 
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dois ou mais atores coletivos e usado por eles para trocar demandas entre si. É 

uma coleção limitada de “roteiros” alternativos de ação coletiva, que varia de 

época, de lugar e de atores envolvidos. Não sendo aplicável a grupos isolados, 

diz respeito a uma certa “estrutura de conflito” (ALONSO, 2012, p. 25) entre 

atores com interesses antagônicos. É, portanto, um conceito relacional. 

As rotinas, por sua vez, são as unidades básicas de um repertório, “[...] 

aprendidas, compartilhadas e postas em ação através de um processo 

relativamente deliberado de escolha”. Ativistas aprendem a executar um número 

limitado de “rotinas de ação coletiva alternativas, adaptando cada uma a 

circunstâncias imediatas e às reações de antagonistas, autoridades, aliados, 

observadores, objetos da ação, e outras pessoas envolvidas na luta” (TILLY, 

1995, p. 26-27, tradução minha). Ou seja, as rotinas dependem da estrutura de 

oportunidades (ou ameaças) políticas. Esta, por sua vez, é percebida 

diferentemente a depender da posição em que os grupos ocupam: segundo 

Angela Alonso (2012, p. 30), em momentos de crise e ciclos de protesto, os 

“detentores de poder tendem a repetir estratégias bem-sucedidas no passado, 

fixando-se em repertórios rígidos; já os desafiantes adotam repertórios flexíveis 

(ou fortes), pois lhes interessa o fator surpresa que a inovação pode trazer”. 

Minha apropriação da teoria de Tilly para o âmbito discursivo está longe 

de ser inovadora. Alonso (ibidem, p.33), por exemplo, traz a crítica de Marc 

Steinberg, que “[...] considerou o conceito tylliano muito “instrumental” por 

privilegiar formas de ação, e propôs outro, complementar, ‘repertório discursivo’ 

[...]. E Sidney Tarrow também escreveu em 2013 um livro sobre o tema – 

Repertoires of Contentious Language (Repertórios de Linguagem Conflituosa, 

em tradução livre) – onde logo no início entendemos que as palavras tomadas 

como “símbolos de conflito” raramente são inventadas na hora, sendo mais usual 

elas se originarem da linguagem comum, da cultura popular, da publicidade, de 

experiências prévias de conflito ou dos textos de leis e políticas públicas. Além 

disso, os significados desses símbolos mudam (ou se mesclam, ou se dividem) 

ao longo do tempo, principalmente graças interação entre os atores: usando o 

conjunto de termos disponíveis, a linguagem vai se construindo e reconstruindo 

ao longo do conflito. Neste sentido, as palavras também são tidas como 

ferramentas políticas (TARROW, 2013, p.12). 
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3. METODOLOGIA 

Este estudo seguiu uma abordagem geral qualitativa. Ela se baseia na 

exploração e interpretação dos diversos significados que as pessoas atribuem a 

um dado fenômeno social, através de uma análise específica, profunda e de 

estilo indutivo (CRESWELL, 2010, p. 26; MARTINS, 2004, p. 292). 

O enfoque qualitativo pareceu-me mais adequado devido às 

características do problema que motivou este trabalho. O entendimento de como 

indivíduos e grupos respondem aos velhos e novos dilemas político-sociais 

durante uma ameaça viral é um tema novo e com poucos estudos publicados3. 

A crise sanitária tem sacudido as formas consagradas de se fazer política, além 

de afetar os significados que atores/atrizes sociais possuíam até então. No 

Brasil, as incertezas e instabilidades – trazidas tanto pela Pandemia como pelo 

atual cenário político – têm forçado as organizações de movimentos sociais a 

buscar novos sentidos e adaptar seus repertórios, a fim de manter suas lutas 

ativas. Diante desta situação, achei que seria conveniente seguir um caminho 

mais exploratório e descritivo. 

Como método de investigação, usei da pesquisa documental. Ela 

consiste em um procedimento sistemático para extrair evidências e significados 

de vários tipos de documentos primários (escritos ou audiovisuais), valendo-se 

de técnicas específicas para organizar, categorizar, analisar e sintetizar 

materiais que ainda não receberam tratamento científico (SÁ-SILVA, ALMEIDA 

e GUINDANI, 2009, p.4-6). 

Considero esse procedimento o mais oportuno, visto que o BrCidades 

conta com um grande acervo público de materiais (manifestos, calendários, 

artigos de jornal, livros, vídeos, podcasts, materiais de formação e lives gravadas 

de eventos) em seu site. Além disso, a pesquisa documental destaca o papel do 

contexto histórico para o entendimento dos fenômenos passados (ibidem, p. 2) 

– algo importante de se considerar, quando se pretende estudar discursos 

políticos proferidos durante a Pandemia. 

E como técnica de coleta e análise de dados, segui a análise do 

discurso. Segundo Rosalind Gill (2002, p. 244), “análise de discurso é o nome 

dado a uma variedade de diferentes enfoques no estudo de textos, desenvolvida 

 
3 Porém, tomei conhecimento de diversos estudos – desenvolvidos enquanto eu elaborava este 
trabalho – apresentados em eventos acadêmicos ou publicados na forma de artigos e capítulos 
de livros.  
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a partir de diferentes tradições teóricas e diversos tratamentos em diferentes 

disciplinas”. Para a autora, ela ocorre em cinco etapas: transcrição (exceto 

quando se trabalha com textos públicos), leitura cética, codificação e a análise 

do discurso em si – focada na busca de padrões ou de funções discursivas 

(ibidem, p. 251-254). 

O enfoque trazido por Gill possui como características “uma preocupação 

com o discurso em si mesmo; uma visão da linguagem como construtiva 

(criadora) e construída; uma ênfase no discurso como uma forma de ação; e uma 

convicção na organização retórica do discurso” (ibidem, p. 247). Assim, sua 

análise de discurso se interessa mais pelos textos em si (não os tomando como 

um meio para descobrir o que estaria por trás das palavras), entendendo-os 

como algo construído (a partir de hábitos de expressão), montado (pela escolha 

de diferentes possibilidades de descrever um mesmo fenômeno) e construtivo 

(capaz de moldar a vida social). Além disso, o discurso é visto como sendo ele 

próprio uma prática social (usado por atores/atrizes para fazer algo); e, como 

toda prática, ocorre dentro de um contexto interpretativo (o “onde se diz”, o 

“quando se diz”, o “quem diz” e o “para que diz” são responsáveis por tanto 

ajustar o discurso como por alterar seus sentidos). Por fim, esse tipo de análise 

de discurso enxerga a vida social como marcada por diversos conflitos, o que 

influenciaria as pessoas a organizarem suas falas de modo persuasivo, a fim de 

convencer as demais de suas próprias visões de mundo (ibidem, p. 247-250). 

Considero essa técnica mais adequada justamente por fundamentar a 

ideia aqui defendida de palavras como ações, sem contar com as noções – muito 

próximas do conceito de repertório – de que a vida coletiva é conflituosa e de 

que o contexto afeta a prática. 

3.1. Procedimento de análise 

Essa metodologia moldou a análise de diversas formas. A coleta dos 

documentos seguiu os parâmetros de Sá-Silva, Almeida e Guindani (2009, p.8-

10) quanto à pesquisa documental – no que tange à verificação do tipo e a 

procedência dos documentos (no caso, artigos de opinião veiculados em jornais 

online) – e o critério de identidade coletiva de Diani (1992, p. 8-9) (no caso, 

declaração explícita de forte vínculo à Rede): de acordo com seu site 

(brcidades.org/artigos), o BrCidades escreveu 53 artigos entre 11 de março de 
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2020 e 11 de março de 20214. Destes, 25 não identificavam explicitamente o 

nome e/ou o vínculo de quem escreveu, ou quando faziam eram de pessoas que 

assinavam apenas como “colaboradoras” ou “parceiras” da Rede. Apenas 16 

artigos foram veiculados em sites jornalísticos, sendo de pessoas que se 

identificavam explicitamente como “integrantes” ou “membro(a)s” ou até mesmo 

“coordenador(a)s” do BrCidades. Tais textos – coletados entre os dias 1 e 4 de 

março de 2022, nos sites de Carta Capital, Outras Palavras, Justificando, Le 

Monde Diplomatique Brasil e Nexo Políticas Públicas – compuseram meu objeto 

de análise. 

A análise ocorreu em quatro fases, inspiradas pela técnica de Gill. 

Primeiro, precisei ler todos os 16 artigos, para identificar os perfis dos/das 

autores(as) (em termos de gênero, raça e escolaridade) e entender, em linhas 

gerais, o contexto político-social em que escreveram seus textos, assim como os 

motivos para publicarem suas opiniões – o que me ajudou a interpretar melhor 

seus argumentos e referências. Depois, fixei os primeiros tópicos para codificar 

os textos frase-a-frase – da forma mais abrangente possível –, para 

posteriormente desenvolvê-los como as categorias básicas da pesquisa. Em 

seguida, reli as frases codificadas não apenas para fins de dupla-checagem (pois 

os tópicos foram mudando ao longo da codificação), mas para identificar os 

subtópicos que depois reformulei como sendo as 28 subcategorias de discursos 

mobilizadas pelo BrCidades. Por fim, criei dois gráficos para expor os perfis de 

integrantes e a distribuição dos textos no período em estudo, além de uma tabela 

para apresentar as categorias e subcategorias. 

Finalmente, a interpretação dos resultados seguiu um estilo mais pessoal 

e comparativo (influenciado pela abordagem de Creswell e Martins), 

confrontando os achados com minhas impressões e as ideias trazidas pelos 

conceitos revistos. 

 

 

  

 
4 Contudo, durante a coleta, 10 textos estavam indisponíveis online. Além disso, exclui outros 
dois que não foram escritos para jornais. 
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4. RESULTADOS 

Segundo seu site (brcidades.org), o BrCidades é uma rede sociopolítica 

de ação coletiva que articula diversos segmentos em torno da agenda urbana. 

Criado em maio de 2017, durante o encontro da Frente Brasil Popular, seu 

principal objetivo é a reconstrução dessa agenda a partir do protagonismo da 

sociedade civil e dos movimentos populares. Além disso, busca contribuir para 

a articulação de diversas lutas urbanas espalhadas pelo país, de modo a 

recolocar a pauta no centro das preocupações públicas. 

Atualmente, conta com o apoio do Centro Gaspar Garcia de Direitos 

Humanos e com a adesão de docentes de 33 universidades, entidades 

profissionais (arquitetas, engenheiras, advogadas, assistentes sociais e 

geógrafas) e organizações de movimentos sociais (Movimento dos 

Trabalhadores Sem-Teto, União dos Movimentos de Moradia, Movimento Sem-

Teto do Centro e Central de Movimentos Populares). Possui um Comitê 

Nacional, que coordena os 19 Núcleos espalhados por 16 estados e o Distrito 

Federal, sendo estes: Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, 

Maranhão, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, 

Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. 

Dentre as atividades realizadas durante a Pandemia, participou da criação 

das campanhas “Articulação por Direitos na Pandemia” e “Campanha Despejo 

Zero”; atuou em diversos processos de revisão de Planos Diretores Municipais; 

contribuiu na preparação de pautas urbanas para candidaturas municipais nas 

eleições de 2020; e organizou fóruns online de discussão locais (feitos pelos 

Núcleos Estaduais) e nacionais (III Fórum Nacional do BrCidades) – sem contar 

a produção de vídeos, podcasts, livros, lives gravadas em suas mídias sociais e 

artigos de jornal. 

No caso dos artigos publicados no primeiro ano da Pandemia, a Rede 

indexou em seu site, como vimos, 53 textos, veiculados em todos os meses entre 

março de 2020 e março de 2021. Mas dentre aqueles selecionados para compor 

o objeto de análise desta pesquisa, ficaram de fora os meses de junho, julho, 

dezembro e fevereiro. 

Além disso, como mostra o Gráfico 1, a maior parte dos artigos analisados 

foram escritos em maio de 2020. Destaco também a elevação formada entre 
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setembro e novembro, coincidindo com o período das eleições municipais de 

2020. 

Gráfico 1 – Distribuição dos artigos de jornal por mês de publicação, entre 

março de 2020 e março de 2021. 

 

Fonte: elaboração própria. 

 

Gráfico 2 – Distribuição do número de autores e autoras por expressão de 

gênero, cor da pele e escolaridade 

 

Fonte: elaboração própria. 
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Quanto ao perfil dos/das autores(as), conforme mostra o Gráfico 2, 11 

aparentam ser5 do gênero masculino e 10 do gênero feminino. Além disso, 16 

podem ser lido(a)s como branco(a)s e apenas 2 como não-branco(a)s. E no que 

diz respeito à escolaridade, com exceção de duas pessoas, todo(a)s as demais 

possuem pós-graduação, com 12 a nível de doutorado e 5 a nível de mestrado. 

No geral, considero que os artigos foram escritos por homens e mulheres 

brancos, altamente escolarizados, ideologicamente mais à esquerda, que 

ganham mais do que um salário-mínimo e que demonstram conhecer a realidade 

de pessoas que vivem em condições extremamente opostas. Apesar de também 

falarem sobre situações gerais, muitos textos refletem os locais em que foram 

escritos – notadamente, as cidades de Porto Alegre (RS), Florianópolis (SC), 

Maringá (PR), Curitiba (PR), São Paulo (SP) e Natal (RN). 

Todo(a)s os(as) autores(as) foram testemunhas indiretas do que 

reportaram (isto é, não viveram diretamente o que relataram), valendo-se de 

reportagens da Imprensa, pesquisas ou decisões governamentais para embasar 

seus discursos. Enquanto alguns artigos refletiam sobre acontecimentos mais 

distantes no tempo, outros foram publicados poucos dias após o ocorrido que os 

provocou – sempre em jornais também ideologicamente mais à esquerda. 

Quanto às intenções que motivaram a escrita dos textos, consegui 

diferenciar ao menos seis: tiveram integrantes que quiseram (1) expor 

problemas; (2) denunciar situações; (3) acusar outros indivíduos ou grupos de 

algo; (4) propor soluções; (5) interpretar o que estava acontecendo; e (6) 

especular sobre o que viria por aí. Aproveitei estas intenções para compor os 

primeiros tópicos de análise, junto de mais dois (inspirados pela teoria do 

repertório), que pudessem identificar os atores adversários e os objetos em 

disputa. 

Entretanto, conforme codificava os artigos, fui percebendo certas 

repetições temáticas dentro de cada um desses tópicos, resultando ao todo em 

28 subtópicos. E foram destes tópicos e subtópicos que consegui definir as 

categorias e subcategorias da análise, conforme mostra a Tabela 1.  

 

 
5 Identifiquei a expressão de gênero e a cor da pele a partir de fotos dos/das integrantes 
disponíveis publicamente na Internet. Descobri a escolaridade a partir de suas declarações no 
próprio texto ou pela busca em seus currículos Lattes. Além disso, não inclui no gráfico as 
coautorias que não integram o BrCidades. Também não consegui encontrar informações sobre 
a escolaridade e a cor da pele de dois autores, nem sobre a cor da pele de um autor.  
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Tabela 1 – Categorias de análise aplicadas aos discursos do BrCidades  

CATEGORIA DEFINIÇÃO BÁSICA SUBCATEGORIAS 

Acusações 

Infrações atribuídas a 

determinados Adversários a 
partir de Problemas 
identificados. 

Acusações diretas; 

Acusações indiretas. 

Adversários 

Atores individuais ou 
coletivos cujos interesses e 
práticas entram em conflito 
com as Soluções. 

Adversários coletivos; 
Adversários individuais.  

Denúncias 

Situações reveladas que 

refletem ou exemplificam os 
Problemas. 

Denúncias políticas; 

Denúncias sanitárias; 
Denúncias sociais; 
Denúncias urbanísticas.  

Interpretações 

Leituras do contexto 
presente ou de situações 
passadas que ajudam a 
identificar Problemas, fazer 
Previsões, direcionar 
Denúncias e atribuir 
Acusações. 

Interpretações políticas; 

Interpretações sociais; 
Interpretações reveladoras; 
Interpretações de ruptura. 

Objetos de 
conflito 

Causas que fundamentam 

os Problemas e induzem as 
Interpretações. 

Objetos políticos; Objetos 
sanitários; Objeto sociais; 
Objetos urbanísticos. 

Previsões 

Expectativas futuras quanto 

às implicações dos 
Problemas, das Denúncias 
ou das Acusações. 

Previsões políticas; 

Previsões sanitárias; 
Previsões sociais. 

Problemas 

 

Questões e dilemas gerais 
que motivam a busca por 
Soluções. 

Problemas de agência 

Problemas políticos; 
Problemas sanitários; 
Problemas sociais; 
Problemas urbanísticos. 

Soluções 

Reivindicações ou exemplos 

ou pontos de partida sobre o 
que deve ser feito para 
sanar os Problemas. 

Soluções exemplares; 
Soluções jurídicas; 
Soluções políticas; Soluções 
reivindicatórias. 

Fonte: elaboração própria. 
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Vejamos a seguir as definições de cada uma das subcategorias dos 

discursos do BrCidades, com exemplos extraídos dos próprios textos. 

4.1. Acusações 

Considero por acusações diretas as atitudes e os comportamentos 

atribuídos a atores adversários (individuais ou coletivos) explicitamente 

indicados. São posturas e ações tidas como infrações ou desvios, em relação 

àquilo que seria legalmente, moralmente ou urbanisticamente correto. 

Como exemplo, trago a acusação feita por Whitaker (2020) aos seguintes 

pastores neopentecostais (adversários individuais explícitos): 

Para piorar, loucos alucinados como os pastores Silas Malafaia e Edir 
Macedo, que há décadas se enriqueceram às custas da crença dessa 
população manipulada, semeiam a morte nas suas igrejas ao dizer que 
o vírus é coisa de Satanás, mantendo os cultos que aglomeram 
diariamente milhares de pessoas e dizendo que as orações irão salvá-
los, provocando, assim, possíveis contaminações em massa. 

Também é exemplar a acusação feita por Uemura e Santos Júnior (2020) 

ao governo federal (adversário coletivo explícito): 

A postura do governo Bolsonaro não reflete apenas a incompetência 
da coordenação da crise provocada pela pandemia, é uma política 
irresponsável que promove a morte de milhares de pessoas, mas não 
quaisquer pessoas [...], os escolhidos pelo governo para morrer são os 
pobres, as mulheres, os negros, afrodescendentes e os idosos. 
Insistimos, não é incompetência, é muito pior: é uma política de 
promoção da morte. 

Já as acusações indiretas são as infrações atribuídas tanto a 

adversários individuais não expressos quanto a atores coletivos mobilizados 

como metáforas para se referir a outros adversários implícitos. 

Podemos observar esse tipo de acusação na crítica de Colosso (2020b) 

ao comportamento de vários empresários (ator coletivo indeterminado) durante 

o primeiro mês da crise sanitária:  

 Diversos empresários têm vindo a publico [sic] dizer que estão sendo 
obrigados a demitir. Pronunciam-se como se vivessem de salário, 
como se vendessem almoço pra comprar janta. Esperam gerar 
sensibilização de autoridades políticas - talvez por estarem 
acostumados a ser salvos pelo Estado nacional - e, com isso, 
apequenam-se publicamente. Mostram, na realidade, que tem muito 
pouca disposição para construir saídas pactuadas. 

Como outro exemplo de acusação indireta temos aquela feita por Magami 

e Amore (2021) aos Poderes Judiciário e Legislativo (não explicitando qual 

instância ou órgão) no contexto da luta pela proibição dos despejos durante a 

Pandemia: “Infelizmente, a noção de urgência do Judiciário e do Legislativo 
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brasileiros parece ser bem diferente da urgência vivida pelas centenas de 

milhares de famílias brasileiras cuja vida se encontra em risco.”  

4.2. Adversários 

Quanto aos adversários, temos os individuais – pessoas físicas 

nomeadas explicitamente ou indicadas implicitamente – e os coletivos – grupos, 

classes e demais conjuntos explicita ou implicitamente indicados. 

Constatei durante a leitura dos artigos o predomínio do presidente 

Bolsonaro como principal adversário individual (WHITAKER, 2020a; COLOSSO, 

2020a; TRINDADE, 2020; WHITAKER, 2020b; YAMAGUTI, CORRENTE e 

CORTEZ, 2020), também sendo mencionado indiretamente enquanto membro 

do adversário coletivo “governo Bolsonaro” (UEMURA e SANTOS JÚNIOR, 

2020; FLEURY E SILVA et al, 2020; YAMAGUTI, CORRENTE e CORTEZ, 

2020). 

Whitaker (2020a) cita ainda como adversários individuais o então 

presidente dos EUA Donald Trump, o ministro da Economia Paulo Guedes 

(implícita e explicitamente), o deputado federal Eduardo Bolsonaro 

(implicitamente), o então ministro das Relações Exteriores Ernesto Araújo, os 

pastores Silas Malafaia e Edir Macedo e o ex-presidente Michel Temer. Como 

adversários coletivos, traz as “classes médias e altas de extrema-direita”. 

Colosso (2020a) por sua vez, traz como oponentes coletivos as “classes 

proprietárias privilegiadas”, “Iniciativa privada” e o “mercado”. Algo parecido com 

aquilo que depois (2020b) ele identifica como “elite” (empresários, CEOs e 

figuras sociais), ou que Trindade (2020) enquadra como sendo os “setores 

empresariais (notadamente dos ramos imobiliário e de transportes. As “grandes 

empreiteiras” (COLOSSO e SUGAI, 2020; MAGAMI e AMORE, 2021) também 

se destacam. 

Já no segundo semestre de 2020, por influência das eleições municipais, 

os(as) autores(as) passaram a identificar adversários coletivos mais político-

institucionais, como “os coronéis ou poderosas famílias de políticos” 

(WHITAKER, 2020b); “poder público” (COLOSSO e SUGAI, 2020); partidos e 

políticos de direita (FLEURY E SILVA et al, 2020); a gestão municipal de São 

Paulo na época (Bruno Covas) e a gestão Dória (YAMAGUTI, CORRENTE e 

CORTEZ, 2020); e os Poderes Judiciário e Legislativo (MAGAMI e AMORE, 

2021).  
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4.3. Denúncias 

Podemos identificar na leitura dos artigos quatro tipos de denúncias. Em 

primeiro lugar temos as denúncias políticas, ou os casos revelados que se 

relacionam ao Estado, seus agentes e suas políticas. A título de exemplo temos 

a declaração de Ferreira et al (2020a):  

Para os mais pobres, não é o atraso na revisão do Plano Diretor que 
gera mais apreensão neste momento, mas a possibilidade de não 
conseguirem sobreviver em razão da eventual descontinuidade de 
políticas de assistência social (saúde, alimentação, moradia, auxílios 
financeiros etc.). Tudo aquilo que parece natural a políticos que 
representam os interesses dos segmentos sociais de média e alta 
rendas não é necessariamente natural para a maior parte da 
população. 

Outro caso de denúncia política é a afirmação de Magami e Amore (2021) 

quanto a situação dos despejos durante a Pandemia:  

Em todo o país, as Defensorias Públicas dos estados recebem 
inúmeras demandas de ameaça de remoção, seja pela via 
administrativa, seja pela via judicial, promovidas tanto por proprietários 
particulares quanto pelo poder público, por meio de ações de 
reintegração de posse ou por força de intervenções urbanas. São 
demandas que superam a capacidade de acompanhamento e que são 
reconhecidamente subestimadas em relação ao universo de pessoas 
em conflito. 

Já as denúncias sanitárias são aquelas que expõem situações de saúde 

pública prévias ou contemporâneas à COVID-19. O comentário de Colosso 

(2020a) quanto a situação das populações de rua é exemplar: 

No Rio de Janeiro são cerca de 14 mil, em São Paulo, estima-se mais 
de 20 mil. São pessoas em extrema vulnerabilidade, que acumulam 
males físicos e psicológicos diversos. Não se sabe do Coronavírus 
nessas pessoas porque se tem pouca informação sobre eles. Os dados 
sobre as periferias e população de rua são deficitários e há certamente 
uma subnotificação do número de infectadas/os, isso porque são 
considerados cidadãos de segunda categoria e somente agora, 
considerados um perigo coletivo, que ganham visibilidade e atenção 
[04/04] 
 

Outro exemplo é a denúncia de Uemura e Santos Júnior (2020) quanto as 

desigualdades no isolamento social: 

Os territórios populares também enfrentam dificuldades de 
implementar o isolamento social em função de outro aspecto relevante: 
muitos deles são controlados por grupos de milícias e tráfico de drogas 
que impedem a paralisação das atividades de comércio e serviços 
locais. Ainda dentro deste contexto social, as mulheres são aquelas 
que mais assumem as atividades de reprodução social e de cuidado 
com as crianças, idosos e doentes, e ficam mais expostas ao contágio 
em decorrência disso. No contexto de confinamento, muitas mulheres 
podem estar sendo vítimas de violência doméstica, sem poderem fazer 
denúncias ou acionar redes de proteção. 
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Denúncias sociais, por sua vez, são os casos revelados que se 

relacionam a desigualdades sociais e crises econômicas. É exatamente isto que 

Whitaker (2020a) faz ao falar da dificuldade de certos grupos sociais em parar 

para se proteger do vírus: 

Com quase metade da mão de obra ativa brasileira trabalhando na 
informalidade, falamos de uma população que não tem escolha senão 
ir ao trabalho para poder sobreviver. De pessoas que, quando a escola 
dos filhos para, não têm o que fazer porque não podem parar. Nesse 
momento, as orientações básicas de ‘ficar em casa’ e ‘lavar as mãos’ 
todo o tempo tomam uma outra dimensão. 

Maziviero e Marafigo (2020) relembram ainda da situação particular do 

trabalho das mulheres em 2020: 

A OIT alerta que a desigual responsabilidade pelo trabalho de cuidado 
prejudica a saúde das mulheres e limita sua ascensão econômica ao 
ampliar diferenças de gênero no emprego e nos salários (OIT, 2018). 
Dessa forma, as mulheres representam os maiores números em 
categorias economicamente vulneráveis, como diaristas e empregadas 
domésticas. Para essas profissionais restam apenas duas alternativas: 
estarem expostas à contaminação para manter sua renda ou seguir as 
medidas de isolamento social e arcar com as consequências do 
desemprego. 

Finalmente, temos as denúncias urbanísticas, que são aquelas que expõem 

casos de desigualdades urbanas. Aqui, trago como exemplo a fotografia de 

Colosso (2020a):   

Aproximadamente 13 milhões de pessoas vivem em favelas. Há mais 
de 6 milhões de famílias sem uma moradia digna, 35 milhões de 
pessoas sem acesso a rede de abastecimento de água e 100 milhões 
– quase metade da população – não têm acesso a redes de coleta e 
tratamento de esgoto, cujo destino final é, frequentemente, rios, 
córregos, praias e lagoas. Às vezes três, quatro, até cinco famílias 
dividem uma unidade habitacional. Estas condições negadas à grande 
parcela da população são o básico do básico. 

 

4.4. Interpretações 

Por interpretações de agenda, considero aquelas leituras de contexto 

que refletem sobre os próprios objetos de conflito ou o ativismo em si. 

Percebemos este tipo de interpretação em afirmações como a de Trindade 

(2020): “Enfim, chegamos em um momento no qual a questão urbana 

praticamente desapareceu do debate público, porém, a sua importância (e 

urgência história) está mais evidente do que nunca”. 

As interpretações políticas dizem respeito às leituras do contexto 

político, seja em seu lado mais partidário ou voltado para o Estado. Como 

exemplo, trago o entendimento de Colosso (2020a) quanto ao papel estatal na 

Pandemia: “e como já nos lembraram muitos nas ultimas semanas [sic], em 
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momentos de crise e instabilidade generalizada, o poder público - em todos os 

seus níveis - volta a ser o ator social fundamental”. Whitaker (2020b), por sua 

vez, traz uma interpretação mais voltada para as eleições municipais: 

Enquanto avançamos nas disputas nacionalizadas, tanto nas 
sucessivas gestões presidenciais quanto em conquistas regulatórias - 
o Estatuto da Cidade, em 2001, é um excelente exemplo - nos 
municípios começamos a assistir um vai-e-vem de avanços e recuos, 
em gestões pontuais de esquerda, porém frequentemente destruídos 
por governos subsequentes ultraconservadores. 

Tomo por interpretações sociais aquelas que enquadram as diversas 

desigualdades da sociedade brasileira. É aquilo que Uemura e Santos Júnior 

(2020) dizem, ao perceber que “[...] a covid-19 não atinge todos os grupos sociais 

da mesma forma. Em outras palavras: a pandemia tem classe, gênero e cor”. Ou 

o que entende Maziviero e Marafigo (2020), ao dizerem que “a disseminação e 

os efeitos sociais da pandemia estão fundamentalmente articulados ao modelo 

excludente de ocupação do território, que amplia a condição de marginalidade 

daqueles que já sobrevivem sob formas variadas de violência”. 

As interpretações de ruptura são as leituras que entendem que a 

Pandemia rompe com as visões de mundo até então consagradas. São 

interpretações como a de Colosso (2020a), onde “O momento de crise desfaz 

todos os nexos que davam sentido para esse mundo que, antes natural, agora 

se torna inadmissível. De fato, não voltaremos ao normal porque o normal era o 

problema”. Ou a leitura de Ferreira et al (2020a):  

Desenha-se, assim, uma mudança profunda nas relações pessoais e 
institucionais, na infraestrutura básica, na economia e na cultura 
avançando, ora rompendo fronteiras antes intransponíveis, ora 
reforçando a desigualdade de acesso aos meios que garantem uma 
sociedade de informações”. 

E as interpretações reveladoras são as leituras de problemas sociais 

escancarados ou revelados pela Pandemia. Percebemos isto em declarações 

como a de Ferraz (2020): 

A pandemia de covid-19 está expondo a tremenda desigualdade social 
e econômica existente no Brasil e no mundo, em particular nas áreas 
urbanas e metropolitanas, assim como a fragilidade dos sistemas 
urbanos frente a situações desse tipo. 

4.5. Objetos de conflito 

Entendo como objetos políticos aquelas causas que se dirigem à esfera 

político-partidária ou político-institucional, incluindo pessoas com cargos eletivos 

e a disputa por certas políticas públicas. Podemos percebê-los quando Trindade 
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(2020), por exemplo, identifica a importância de se buscar “apoio dos atores da 

política institucional” a fim de se construir uma “política nacional de 

desenvolvimento urbano – integrando moradia, saneamento e transporte”; ou 

quando Ferreira et al (2020b) discutem “a revisão do Plano Diretor”; ou ainda, 

quando Fleury e Silva et al (2020) veem como uma causa a “disponibilização dos 

orçamentos públicos para a agenda do direito à cidade”. 

Os objetos sanitários dizem respeito à Pandemia e a saúde pública. 

Deparamo-nos com eles em discursos que destacam a importância de lutar pela 

“vida dos brasileiros” (WHITAKER, 2020a); pela garantia do “isolamento social e 

de higienização constante” (TRINDADE, 2020) – voltada para o “enfrentamento 

da pandemia nas favelas e assentamentos informais” (UEMURA e SANTOS 

JÚNIOR, 2020); e a urgência de se pensar na “suspensão de despejos e 

remoções como medida de saúde pública” (IACOVINI e UEMURA, 2021). 

Quanto aos objetos sociais, temos aqueles relacionados a questões 

socioeconômicas, especialmente ao tema das desigualdades. São objetos que, 

por exemplo, inspiram a luta por uma “estabilidade mínima às pessoas mais 

vulneráveis” (COLOSSO, 2020b); ou pela “redução das desigualdades e 

afirmação das relações sociais fundadas na legitimidade, transparência e justiça 

social” (FERREIRA et al, 2020a); ou pela “universalização da internet no Brasil” 

em contexto da disputa pela “efetividade da participação social” (FERREIRA et 

al, 2020b). 

Por fim, temos os objetos urbanísticos, voltados aos assuntos 

municipais e à reforma urbana. Sendo o principal tipo de objeto do BrCidades, 

podemos encontrá-lo em discursos que falam que “a crise [pandêmica] deve ser 

o momento de estruturar, desde as raízes, um outro modo de vivermos juntos 

nas cidades” (COLOSSO, 2020a) – isso inclui a “luta por outro modelo de 

urbanização, pautado pelo princípio da função social da cidade e da propriedade 

em detrimento da lógica mercantil” (TRINDADE, 2020). Existe também uma 

preocupação mais geral com “padrão da urbanização brasileiro, desigual e 

segregado” (UEMURA e SANTOS JÚNIOR, 2020), pensando em “tornar as 

cidades brasileiras mais inteligentes em relação à eficiência e efetividade de 

seus sistemas, mais resilientes em relação a toda sorte de ameaças e desastres 

e mais sustentáveis em relação às muitas dimensões territoriais” (FERRAZ, 

2020). Sem contar com as “questões estruturais – como o saneamento, a 
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mobilidade urbana, a qualidade habitacional” (WHITAKER, 2020b) e o direito à 

assistência técnica (MAGAMI e AMORE, 2021). 

4.6. Previsões 

Identifiquei como previsões políticas aquelas expectativas quanto ao 

sistema político e seus representantes e quanto à participação (junto à prefeitura) 

da revisão de Planos Diretores. Aqui temos frases como a de Yamaguti, Corrente 

e Cortez (2020): 

Na revisão prevista para o próximo ano, caberá à próxima gestão 
avaliar se a política urbana implementada até agora tem contribuído 
para o alcance dos objetivos estabelecidos pelo PDE [Plano Diretor 
Estratégico] e quais pontos precisam ser ajustados, contudo, é 
importante ressaltar que esse deve ser um processo construído 
coletivamente e com ampla participação popular. 

Já as previsões sanitárias são aquelas relacionadas ao agravamento da 

contaminação de COVID-19 a curto prazo. É o que Whitaker (2020a) quis dizer 

quando previu que “[...] o vírus vai chegar, e rápido, nas populações onde a 

família toda vive em cômodos apertados, inclusive os avós idosos, com alta 

densidade populacional, grudados aos vizinhos e sem saneamento”. 

Enfim, as previsões sociais são as expectativas ligadas a problemas 

socioeconômicos, especialmente relacionados à desigualdade social e ao 

mercado de trabalho. Como exemplo, trago a previsão de Ferraz (2020): 

Em termos econômicos, como resultado das ações de isolamento e 
distanciamento social, o mundo se vê diante de uma crise recessiva 
comparável apenas à de 1929, em que as economias nacionais terão 
suas cadeias produtivas desarranjadas, com queda dos níveis de 
produção e consumo, um sem número de empresas insolventes e 
postos de trabalho fechados. 

4.7. Problemas 

Problemas de agência são questões relacionadas à redefinição ou crítica 

do padrão de ativismo até então adotado. Aqui entram constatações como as de 

Trindade (2020): “se os movimentos e coletivos que travam essas lutas [pela 

reforma urbana] em seu cotidiano não tiverem o apoio dos atores da política 

institucional, dificilmente esta pauta voltará a ganhar destaque na agenda pública 

novamente”. Ou reflexões como as de Ferreira et al (2020a), quanto a “[...] 

encontrar, por meio das novas tecnologias e da internet, formas de luta dirigidas 

a redução das desigualdades e afirmação das relações sociais fundadas na 



31 
 

legitimidade, transparência e justiça social”. Há ainda espaço para a crítica, como 

a de Magami e Amore (2021): 

Não é nada convergente entre os movimentos de luta por construção 
de moradias neste país continental o reconhecimento da importância 
do projeto específico [do direito à assistência técnica], da participação 
dos futuros moradores no processo de concepção e construção de 
suas casas. 

Já os problemas políticos são aqueles ligados a interações com o 

Estado, seus agentes e suas políticas. Como exemplos, temos o problema 

identificado por Whitaker (2020b) no contexto das eleições municipais: 

Não se discute uma mobilização política mais ampla e unificada das 
esquerdas, que se faz mais necessária do que nunca justamente neste 
momento de pandemia e de Bolsonaro, já que os prefeitos e 
vereadores têm um papel fundamental na construção orgânica de 
políticas locais que contenham o desastre em curso. [28/08]  

Há ainda a questão levantada por Fleury e Silva et al (2020): 

De fato, a democracia participativa no nível local, aliada à ampliação 
da democracia representativa nos níveis macro da tomada de decisões 
nas cidades, se não estiverem acompanhadas da disponibilização de 
orçamentos públicos para essa agenda, serão como “fé sem obras” ou 
como um discurso teórico sem conteúdo prático. 

Problemas sanitários, por sua vez, são dilemas relacionados à saúde 

pública durante a Pandemia. Podemos encaixar nesta subcategoria desafios nos 

termos de Whitaker (2020a): “[...] estamos perdidos em termos de enfrentamento 

da pandemia, mas alguns ainda estão em situações ainda mais preocupantes: 

os mais velhos que não forem protegidos, mas, sobretudo, os mais velhos dentre 

os mais pobres”. Ou a declaração de Uemura e Santos Júnior (2020) de que 

“medidas de isolamento social não são suficientes para o enfrentamento da 

pandemia nas favelas e nos assentamentos informais”. 

Por problemas sociais, considero os desafios de cunho socioeconômico, 

especialmente sobre desigualdades. Ferreira et al (2020b), por exemplo, 

apontam como problemas as injustiças resultantes da falta de acesso à Internet 

no contexto de audiências públicas online: 

Para além dos limites materiais e institucionais para a implantação de 
audiências públicas online, o que precisamos refletir é sobre um grande 
problema social que está posto com o uso ilimitado dessas 
ferramentas: a potencial exclusão de uma grande parte dos cidadãos 
que não consegue acompanhar as discussões virtualmente ou que têm 
acesso limitado no transcorrer da audiência, comprometendo a 
efetividade da participação social, caso o município não demonstre de 
modo específico as medidas que serão dotadas para garantir o acesso 
amplo à internet a todos que desejem participar e contribuir 
efetivamente. 
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Por fim, os problemas urbanísticos são aqueles ligados à reforma 

urbana e demais problemas municipais. Temos como exemplo declarações 

como a de Tavares, Misoczky e Marx (2020):  

A mobilidade urbana, como em outras cidades brasileiras, já em crise 
pelo projeto rodoviarista implementado nas últimas décadas, enfrenta 
novos desafios devido à uberização dos deslocamentos e os impactos 
da pandemia. No transporte coletivo, o alto valor da tarifa, a segurança 
e o combate ao assédio, a qualidade e permeabilidade do serviço 
oferecido são situações a serem enfrentadas. 

4.8. Soluções 

Soluções exemplares são aquelas empregadas por outros atores e que 

servem de modelo a ser seguido. É aquilo que Uemura e Santos Júnior (2020) 

mobilizam ao dizer que: 

São os movimentos sociais e as organizações não-
governamentais de defesa dos direitos humanos, cujas 
lideranças estavam sendo criminalizadas, que hoje organizam 
as redes de instituições nas periferias e promovem ações de 
solidariedade e de resistência visando o enfrentamento da 
crise. Essas ações envolvem a coleta de recursos por meio de 
vaquinhas, distribuição de cestas básicas, de kits de higiene e 
campanhas de informação, entre outras. 

Já as soluções jurídicas são pontos de partida na forma de leis e direitos 

estabelecidos que, se executados, já ajudariam a solucionar problemas. 

Trindade (2020) destacou, por exemplo, que: 

[...] em termos de legislação na área de política urbana, o Brasil 
dispõe de um arcabouço jurídico considerável para colocar em 
marcha um processo de mudança estrutural no seu padrão 
urbano. Desde 2001, temos o Estatuto das Cidades (Lei 
10.257), uma lei que é considerada por muitos especialistas a 
mais avançada do mundo em matéria de política urbana. 
Considerando-se os princípios norteadores apenas desta 
legislação específica - que regulamenta o Capítulo sobre 
Política Urbana (Artigos 182 e 183) da Constituição Federal de 
1988 - nossas cidades poderiam estar caminhando em outra 
direção no que se refere ao seu modelo de organização 
espacial, coibindo as práticas do circuito imobiliário 
especulativo e fazendo valer o princípio da função social da 
propriedade. 

Depois, temos as soluções políticas, ou seja, aquelas encontradas em 

políticas públicas, no apoio de agentes do Estado ou através da participação 

política/eleitoral – tal como a trazida por Whitaker (2020b): 

Uma urgente mobilização nacional de todo o campo da 
esquerda frente a uma necessária revolução urbana deveria 
estar em curso. Essa deveria ser a pauta da análise de 
conjuntura a poucos meses de uma incerta eleição – e não a 
exclusiva discussão do cenário nacional, deixando os 
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municípios se enfrentarem nas tradicionais discussões de 
poder em torno de velhos arranjos eleitorais. 
 

E, por último, existem as soluções reivindicatórias, exigências próprias 

dos(das) autores(as) tidas como soluções para os problemas identificados. Aqui, 

trago como exemplo as medidas elencadas por Uemura e Santos Júnior (2020) 

a partir do documento “Combate à Pandemia Covid-19 nas Periferias Urbanas, 

Favelas e Junto aos Grupos Sociais Vulneráveis” – no qual o BrCidades assina: 

As medidas estão divididas em 13 tópicos, cada um dos quais 
trazendo medidas concretas que podem, e devem ser 
adotadas pelos governos municipais, estaduais e pelo governo 
federal. São eles: 1. Elaboração de Planos Emergenciais pelos 
Governos da União, do Distrito Federal, dos Estados e 
Municípios. 2. Garantia ao Acesso de Equipamentos e 
Serviços de Higiene e Alimentação. 3. Garantia do Acesso aos 
Serviços Básicos e Promoção da Universalização do 
Saneamento Básico. 4. Auxílio Financeiro às Famílias de Baixa 
Renda. 5. Fortalecimento das Ações Comunitárias e dos 
Espaços de Participação Social. 6. Campanhas de Informação 
e Comunicação. 7. Promoção da Mobilidade em Tempos de 
Quarentena e Restrição à Circulação. 8. Direito Universal à 
Saúde Pública de Qualidade. 9. Segurança de Posse e Direito 
à Moradia. 10. Solidariedade à População em Situação de Rua 
e adoção do Programa Quarto de Quarentena. 11. Fim da 
Política de Militarização dos Territórios Populares. 12. Política 
de Prevenção da covid-19 nas Prisões. 13. Por uma Nova 
Política Econômica Justa, Democrática e Sustentável. 

  



34 

 

5. CONCLUSÃO 

Inserido em um debate mais amplo sobre como as organizações de 

movimentos sociais atuam durante pandemias, este trabalho procurou descrever 

o conteúdo do repertório discursivo conflituoso adotado pelo Projeto Brasil 

Cidades para interagir com outros atores sociais e responder a seus dilemas – 

sejam estes novos ou antigos – durante o primeiro ano da COVID-19. Partindo 

da questão sobre qual foi a composição deste repertório discursivo entre os dias 

11 de março de 2020 e 11 de março de 2021, utilizei como metodologia uma 

abordagem geral qualitativa, guiada pelo método da pesquisa documental e pela 

técnica da análise de discurso. 

Pude encontrar as respostas para as perguntas de pesquisa na leitura 

seguida de codificação e análise dos 16 artigos de opinião publicados por 

integrantes do BrCidades em jornais online. A partir da leitura dos textos, 

podemos identificar cinco tipos de discurso mobilizados por integrantes do 

BrCidades para interagir com seus adversários e disputar objetos: “acusações”; 

“denúncias”; “previsões”, “problemas” e “soluções”. Argumentamos que cada um 

desses tipos corresponde a rotinas de um mesmo repertório discursivo 

conflituoso, empregado pela Rede no período em estudo. As demais categorias 

– “adversários”, “objetos de conflito” e “interpretações” – embora não se 

enquadrem como rotinas performáveis e improvisáveis, são fundamentais para 

a definição de um repertório, já que explicam quais são os outros atores 

envolvidos, os objetos em disputa e as intepretações do contexto. 

E no que tange a essas interpretações, consigo identificar no conteúdo 

das subcategorias de análise as leituras de Abers e von Bülow. As 

“interpretações reveladoras” mobilizadas pelos(as) autores(as) explicam, com 

outras palavras, que a Pandemia apenas expôs e agravou os problemas sociais 

e urbanos que já existiam. O mesmo pode ser dito das “interpretações de 

ruptura”, que entendem que as múltiplas crises sinalizam o início de uma ruptura 

com o estado das coisas. 

Mas dois entendimentos perpassaram todas as subcategorias: “A 

Pandemia tem tudo a ver com minha agenda de ativismo” e “A Pandemia é uma 

responsabilidade do Estado”. A primeira posição esteve presente nas denúncias, 

problemas e soluções – seja em suas variantes sociais, sanitárias ou 

urbanísticas – articulando os objetos consagrados na agenda do BrCidades com 
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a crise de saúde pública, de modo que lutar pela reforma urbana acabou sendo 

um jeito de lutar contra o coronavírus. 

Já a segunda posição esteve sempre implícita nas subcategorias 

políticas, especialmente nas denúncias, problemas e soluções. Lá encontramos 

declarações que destacam o papel dos governos no enfrentamento da Pandemia 

nas cidades, ao mesmo tempo em que expõem suas omissões e desvios para 

com as pessoas mais pobres.  

A ideia de que “A Pandemia trouxe uma oportunidade política para criar 

retrocessos” veio em alguns momentos, especialmente no segundo semestre de 

2020. Devido à proximidade do pleito municipal daquele ano, alguns discursos 

mais políticos detiveram-se a preocupação de que as agendas e direitos 

progressistas já ameaçados sejam mais uma vez contestados e desmontados 

por uma nova vitória conservadora nas urnas. 

Quanto às reações das pessoas envolvidas na interação, percebi que as 

atitudes e comportamentos de certos adversários incentivaram a escrita de 

praticamente todos os textos. Houve desde incidentes mais explícitos, como 

denúncias de processos injustos de revisão de Planos Diretores, até eventos 

mais gerais, como ações de empresários contrários ao distanciamento social. 

Mas os adversários políticos foram os que mais provocaram reações de 

integrantes do BrCidades – com destaque para o presidente da República e seus 

ministros. 

Finalmente, resta responder à questão sobre se houve mais repetições ou 

inovações nas performances discursivas ao longo dos meses. No geral, pude 

perceber uma certa constância na distribuição das subcategorias, observando 

casos em todos os meses. Assim, entendo que os/as integrantes conseguiram 

articular os acontecimentos do momento com suas agendas consagradas, 

performando discursos que continuavam a tratar de problemas sociais, políticos 

e urbanísticos, mas sem deixar de falar da Pandemia. É exemplar a situação das 

soluções reivindicatórias, que praticamente se mantiveram as mesmas ao longo 

de 2020. Contudo, foi perceptível uma concentração dos problemas de agência 

no primeiro semestre do ano, enquanto as soluções políticas passaram a ser 

adotadas apenas a partir da segunda metade de 2020 – coincidindo com o 

período das eleições municipais.   
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