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RESUMO 

A presente monografia tem por objetivo colaborar com as discussões acerca da 

questão habitacional no âmbito da questão racial. Dessa forma, por meios 

bibliográficos aprofunda-se no entendimento do racismo no capitalismo e as 

formas de apropriação da terra ao longo da história. Trazendo para o 

entendimento que tais processos históricos se cristalizaram no desenvolvimento 

de modernização da urbanização brasileira, estruturando a questão habitacional. 

 

Palavras-chave:  Racismo, Modernização, Questão Habitacional, 

 

 

Abstract 

 

This monograph aims to collaborate with discussions about the housing issue 

within the scope of the racial issue. Thus, through bibliographic means, it 

deepens the understanding of racism in capitalism and the forms of land 

appropriation throughout history. Bringing to the understanding that such 

historical processes have crystallized in the development of modernization of 

Brazilian urbanization, structuring the housing issue. 
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INTRODUÇÃO      

A chamada “questão habitacional”, ao longo da história, nunca chegou a 

ser de fato uma prioridade para o Estado brasileiro, mesmo com criações de 

programas habitacionais no decorrer do século XX, acabavam por ficar à mercê 

do mercado imobiliário especulativo e da autoconstrução, ocasionando ainda 

mais à segregação socioespacial. (Paz, 2010). Assim essa realidade se estende 

para os dias atuais, sendo resultante de uma crise habitacional que, nos últimos 

anos, vem eclodindo, cada vez mais, em todo país.  

Em 2015, o déficit habitacional estimado correspondeu a 6,355 milhões 

de domicílios, dos quais 5,572 milhões, ou 87,7%, estão localizados nas áreas 

urbanas e 783 mil unidades encontram-se na área rural (Fundação João 

Pinheiro,2018, p. 31. Dada essa realidade, quando se pensa no acesso à 

moradia da população negra, basta uma observação pelos morros e periferias, 

que a realidade se apresenta, nos revelando que a questão habitacional atinge 

em sua grande maioria o povo negro. 

 Rangel (2009, p 58) reforça o argumento ao afirmar que “um dos mais 

nítidos efeitos da exclusão social e do desnível de renda entre as famílias 

brasileiras é o déficit habitacional e a moradia precária em áreas de risco”. Nesse 

sentido, quando comparado à renda entre brancos e negros no Brasil, a 

afirmação se materializa no que se refere ao acesso à moradia. De acordo com 

uma matéria da revista Exame, os dados do PNAD (Pesquisa Nacional por 

Amostras e Domicílios) de 2015, mostram que apesar dos negros e pardos 

representarem 54% da população, entre os 10 % mais pobre do país mais de 75 

% são negros e pardos. Outra pesquisa do IBGE (Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística) de 2018 revelou um índice de desemprego mais alto 

entre pardos (13,8%) e pretos (14,6%) do que na média da população (11,9%). 

Isso mostra que a população mais afetada, no déficit habitacional, é a população 

negra.  
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Os registros históricos marcam que o Brasil foi o último país a abolir a 

escravidão, e apenas aconteceu por pressão, devido à sua subordinação ao 

capital estrangeiro, para se adequar as relações capitalistas. Com a entrada do 

capitalismo no país, as relações sociais - senhor e escravo, patrão e empregado 

- se misturam, colocando-se em xeque se uma abolição de fato aconteceu, uma 

vez que as mudanças na materialidade poucos se alteraram. Pois, a falta de 

indenização e inserção do negro no mercado de trabalho fizeram com que 

continuassem em uma posição inferior, impossibilitando sua ascensão. A elite 

conservadora brasileira implementou todos os meios possíveis, a fim de manter 

as relações escravistas. Dentre os quais, a Lei de Terras foi um grande marco 

na história do país. Sua promulgação atendeu a interesses e objetivos bem 

claros: dificultar o acesso à terra, tanto para os ex-escravos, quanto para os 

imigrantes europeus, conservando-se as relações de dominações escravistas, 

mesmo após a abolição.  

E é nesse exato momento que se inicia a “questão habitacional” no Brasil. 

Pois implantou-se pela primeira vez, a propriedade privada de terra no país, 

dando início a segregação socioespacial e a exclusão por completa da 

população negra na sociedade brasileira, que perpetua até os dias atuais. 

Compreender que acesso/ não acesso à moradia se dá de forma racializada, é 

fundamental para assim analisarmos a questão habitacional, não apenas como 

uma “falta de moradia”, mas um proporcionador das desigualdades sociais 

estruturadas no racismo.  

Desta maneira este trabalho de conclusão de curso tem como objetivo 

buscar apreender a relação entre o racismo e a questão habitacional, em uma 

sociedade de classes. Buscará aprofundar-se no entendimento do racismo no 

Brasil, juntamente com um resgate histórico, de como foi constituído o acesso à 

terra, observando perspectivas tanto políticas quanto econômicas. 

O trabalho é resultado de uma pesquisa bibliográfica, cujos aspectos 

exploratórios pretendem contribuir com o debate sobre dimensões da história 

brasileira que permanecem intencionalmente apagadas ou reconhecidas apenas  
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do ponto de vista do colonizador. Os elementos históricos e políticos foram 

fundamentais na análise construída em uma perspectiva de totalidade. Neste 

sentido, o primeiro capítulo busca apreender as relações intrínsecas entre 

capitalismo e racismo, contexto no qual se consolida a modernização brasileira 

nos termos do capital, determinante para excluir deste direito a população negra 

e pobre brasileira. No segundo capítulo, por meio de um diálogo profícuo com 

autores que vem se debruçando sobre a temática, procurou-se identificar as 

contradições presentes nas relações entre os processos de urbanização no 

Brasil, a recorrência das desigualdades e ausência dos direitos à moradia ou 

mesmo, à cidade. Conforme afirma Ermínia Maricato (Folha de São Paulo, 

27/02/1997) 

 

Esta gigantesca ilegalidade não é fruto da ação de lideranças 
subversivas que querem afrontar a lei. Ela é resultado de um 
processo de urbanização que segrega e exclui. Apesar de o 
processo de urbanização da população brasileira ter se dado, 
praticamente, no século XX, ele conserva muitas das raízes da 
sociedade patrimonialista e clientelista próprias do Brasil pré-
republicano. As resistências que, durante décadas, buscaram 
contrariar a abolição do trabalho escravo marcaram o 
surgimento do trabalho livre. A cidade é, em grande parte, 
reprodução da força de trabalho. Desde sempre, essa 
reprodução, entre nós, não se deu, totalmente pelas vias formais 
e sim pelos expedientes de subsistência, que vigem até pleno 
final do século XX.  
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CAPÍTULO 1 

RACISMO NAS ESTRUTURAS DO CAPITALISMO  

     

Há no Brasil uma dificuldade muito grande de não apenas de reconhecer 

o racismo, mas também de compreendê-lo. Sendo reduzido, na grande maioria 

das vezes, apenas nas suas manifestações, como o preconceito racial, ou 

discriminação racial de forma direta. Essa ignorância se agrava ainda mais com 

a ideologia do mito da democracia racial, no qual se afirma que somos todos 

miscigenados e que, portanto, não há racismo. E que junto com a ideologia da 

meritocracia, que normaliza as desigualdades sociais, direciona ainda mais o 

racismo a simplesmente a atos individuais, responsabilizando indivíduos e não 

a sociedade enquanto racista.  

Diante disso, para melhor compreensão do que é o racismo, e como ele 

se materializa na realidade concreta, estudaremos a partir de autores que se 

debruçam sobre esse tema que mostram, não apenas como surgiu, mas o 

porquê surgiu o racismo. Esta apreensão é fundamental para compreendermos 

nossa realidade, principalmente acerca das desigualdades cada vez mais 

discrepantes no cenário brasileiro. 

A famosa frase de Malcolm X “Não há capitalismo sem racismo” nos 

permite, em um primeiro momento, a interpretação de que o capitalismo precisa 

do racismo. E em um segundo momento, ao questionamento do porquê e qual a 

função do racismo para o capitalismo? Para isso, primeiramente é preciso 

entender o surgimento do racismo.  

Eric Willians (1961, p.6) afirma que o racismo, ao contrário do que alguns 

autores afirmavam, não surgiu antes da escravidão e sim durante, em uma fase 

crucial para o desenvolvimento do capitalismo, em que a escravidão passou a 

ser uma anomalia que precisaria ser justificada.  (apud CALLINICOS,1992, p.10) 
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Callinicos (1992) aponta que a escravidão no mundo sempre existiu, 

desde a Grécia antiga, no entanto nunca precisou de uma ideologia de 

superioridade de raças para justificá-la.  Uma vez que, não haveria necessidade 

de uma explicação, já que nos sistemas anteriores pré-capitalistas, a sociedade 

era dividida de maneira hierárquica, de modo que a escravidão era apenas uma 

parte desta divisão, sem a necessidade de qualquer tipo de explicação, sendo 

aceito, como uma convenção útil.  E apesar dessa aceitação, afirma o autor, 

ainda assim não era naturalizado, sendo visto como algo contrário a própria 

natureza, na própria filosofia grega e romana.  A necessidade de se explicar 

escravidão no capitalismo surge justamente, porque o capitalismo precisa de 

mão de obra livre, assim como afirma Marx: 

(...) livre em um duplo sentido, livre das velhas relações de 
clientela, escravidão e servidão e, em segundo lugar, livre de 
todos os pertences e posses e de todo objetivo, forma material, 
livre de toda propriedade. Não é a subordinação legal e política 
dos trabalhadores ao explorador, mas sua separação dos meios 
de produção e a compulsão econômica resultante de vender seu 
único recurso produtivo, a força de trabalho, que é a base da 
exploração capitalista. O trabalhador e o capitalista enfrentam-
se no mercado de trabalho como iguais legais. Os trabalhadores 
são perfeitamente livres para não vender sua força de trabalho: 
é apenas o fato de que a alternativa é a fome ou o desemprego 
que os leva a fazê-lo. (MARX, O CAPITAL, I p. 279-280 apud 
CALLINICOS, 1992, p. 13) 

  

Neste sentido, quando as grandes revoluções burguesas estavam 

derrubando os antigos regimes feudais, bradando com a bandeira de igualdade, 

liberdade e fraternidade, dizendo que todos eram iguais, a escravidão, tanto nas 

Américas quanto nas Índias Orientais, estava sendo crucial para o levantamento 

do capital primitivo para o desenvolvimento do capitalismo, que se perpetuou até 

a revolução industrial. Tal dependência da escravidão exigia uma explicação. 

Assim, foi ganhando força as ideias de que os negros eram subumanos, 

portanto, não era possuidor da igualdade, liberdade, fraternidade e propriedade 

(CALLINICOS, 1992). 
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As ideias de raças emergiram em um contexto em que a humanidade 

passa a ser o próprio objeto de estudo. Devido as grandes navegações e a 

expansão do mercantilismo, criaram-se condições para que o homem pudesse 

pensar em si mesmo enquanto humanidade, dando-se início a era do iluminismo. 

Dessa maneira, quando pensaram nas características que formassem um ser 

humano em sua totalidade, criaram um conceito universal de homem, partindo 

de uma visão eurocêntrica. Sob esta visão, a ideia de raça surgiu para excluir 

outros povos desta categoria de humano, utilizando-se de termos como bárbaros 

e selvagens para que assim pudessem tipificar culturas não europeias 

(ALMEIDA, 2018). 

 (...)1753 o grande filósofo escocês David Hume, um dos 
gigantes do Iluminismo do século 18, declarou: 'Estou apto a 
suspeitar que os negros, e em geral todas as outras espécies de 
homens (pois existem quatro ou cinco tipos diferentes), são 
naturalmente inferiores aos brancos.' (CALLINICOS, 1992, p. 
13) 

 
  Partindo-se desta visão, fundamentaram-se no positivismo, grande 

corrente teórica da época, buscando racionalizar tudo pela ciência. Apropriam-

se de forma errônea de conceitos, como a teoria da evolução, para então explicar 

a moral e as desigualdades sociais, por meio da biologia e até mesmo condições 

climáticas; afirmavam que tais povos eram sub-humanos, não possuindo 

civilidade e inteligência. Estes pensamentos, mais adiante, fomentaram o 

racismo científico no século XIX. E tornaram-se justificativa para a invasão da 

África, levando a sua divisão territorial na conferência em Berlim em 1884, dando 

início ao neocolonialismo (ALMEIDA 2018). 

A partilha da África, feita por Bismarck na Alemanha, entre 15 de 
novembro de 1884 e 26 de fevereiro de 1885 criou uma trégua 
entre as nações conquistadoras, e com isso o mundo ficou 
dividido entre os brancos civilizados europeus e os povos não-
brancos “bárbaros” e “selvagens”.  (MOURA, 1993 p. 04)  

 

 Deste modo, é possível identificar o papel do racismo no 

desenvolvimento do capitalismo em sua fase inicial. Na qual não apenas foi 

justificativa para grandes explorações e escravidão sistemáticas, como também, 

para a aceitação das pessoas que moravam em países como EUA, que já era 
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uma república fundada nas doutrinas de liberdade e direitos naturais. Assim, a 

ideologia racial trouxe uma explicação para a condição dessa minoria oprimida 

(CALLINICOS, 1992, p. 14). 

A ideologia de dominação, por muito tempo, procurava uma nova base 

para se sustentar, para justificar suas explorações, para substituir o viés religioso 

que, ao longo do tempo, foi perdendo força. Assim, viu no racismo um respaldo 

muito maior, que foi ganhando forças e se atualizando e fortificando suas 

justificativas por meio de uma pseudociência, conforme Moura,  

 Deduz-se, portanto, sem muito esforço, que o racismo pode ser 
considerado – da forma como o entendemos atualmente – um 
dos galhos ideológicos do capitalismo. Não por acaso ele nasceu 
na Inglaterra e na França e depois desenvolveu-se tão 
dinamicamente na Alemanha. O racismo é atualmente uma 
ideologia de dominação do imperialismo em escala planetária e 
de dominação de classes em cada país particular. (MOURA, 
1994, p. 03) 

 

Por isso, independentemente dos meios ideológicos para justificar, sejam 

religiosos ou científicos, ele prevalece, pois está incrustado nas relações 

capitalistas, sendo reformulado e modernizado para produção e reprodução de 

uma ordem de poder e dominação. 

A partir desse breve resumo do surgimento do racismo, partiremos então 

para compreender o que é o racismo e como ele se materializa na nossa 

sociedade. De acordo com Almeida (2018) o racismo “é uma forma sistemática 

de discriminação que tem a raça como fundamento, e que se manifesta por meio 

de práticas conscientes ou inconscientes que combinam em desvantagens ou 

privilégios para indivíduos, a depender do grupo racial a qual pertence”. O autor 

explica, com bases em outros autores, três concepções de racismo, que são 

visões sobre como o racismo se manifesta na sociedade, a concepção individual, 

a concepção institucional e estrutural. 

A concepção individual, segundo o autor, possui uma visão bastante 

limitada. Explica que, a partir do momento que o racismo passa a ser 

considerado crime, é atribuído aos sujeitos, ou grupos, que tenham ações 

racistas, como falta de caráter ou educação, e tais ações acabam por serem 
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resumidas em formas de preconceito e discriminações que se dão de forma 

direita. Assim não haveria uma sociedade racista, mas sim sujeitos com falta de 

ética, ou caráter. Dessa maneira, o caminho para solucionar esse problema, 

seria apenas conscientizá-los de seus atos, falando o quanto o racismo é ruim e 

buscando mudanças culturais. Essa visão se limita em sua busca pela 

legalidade, dizendo que o racismo é crime, sem muita crítica e reflexão histórica. 

Pois assim, como afirma o autor, as maiores brutalidades do racismo foram feitas 

dentro da lei (ALMEIDA, 2018 p.28). 

Segundo o autor, a concepção instrucional já permite uma visão ampla, 

que abrange grandes possibilidades de debates e reflexão sobre o racismo. Essa 

concepção traz a visão de que a forma como funcionam as instituições confere 

desvantagem ou vantagem para determinado grupo racial. Almeida aponta que 

primeiro é preciso compreender que o papel do Estado é absorver as 

contradições e conflitos da sociedade capitalista, dentre elas o racismo. O autor 

dá destaque para a palavra “absorver” que significa formalizar juridicamente e 

racionalmente, porém ainda assim permanecem os conflitos dentro das 

instituições (ALMEIDA, 2018 p.29). 

Dessa forma, as respostas que as instituições irão dar para estes conflitos 

absorvidos, será por um determinado grupo racial, que se utiliza destes 

mecanismos institucionais para impor seus interesses. Seguindo esse 

argumento, Almeida (2018) cita a obra Black Power: Politics of liberation in 

America, em que discorre sobre essa concepção do racismo institucional, de 

maneira bem nítida, fazendo distinção do racismo individual e do institucional. 

Em seu texto é reforçado que, enquanto o racismo individual é extremamente 

visível, por conta de ataques diretos como injúria racial dentre outras, o 

institucional é mais discreto e dissimulado. Porém, ainda mais fatal, e com menos 

desaprovação, pois provém de forças respeitadas pela sociedade. 

[....] quando uma família negra se muda para uma casa em um 
bairro branco e é apedrejada, queimada ou expulsa, eles são 
vítimas de um ato manifesto de racismo individual que muitas 
pessoas condenarão - pelo menos em palavras. Mas é o racismo 
institucional que mantém os negros presos em favelas 
dilapidadas, sujeitas as presas diárias de favelados 
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exploradores, mercadores, agiotas e agentes imobiliários 
discriminatórios (HAMILTON; ATURE apud ALMEIDA, 2018, p. 
34). 

  

Um ponto importante que a obra destes autores traz, que é fundamental 

para analisarmos mais adiante a sociedade brasileira, é que essas instituições 

são fundamentadas para perpetuar e privilegiar a supremacia branca em lugares 

de poder. Desta forma, pontua Almeida (2018) que, por meio de parâmetros 

discriminadores fundamentados na raça, estabelecem um domínio que 

privilegiam apenas homens brancos, onde regras e normas, de forma direta ou 

indireta, não dão espaço para negros/mulheres. Cria-se assim, um horizonte 

civilizatório, de aparência, cultura e práticas de poder, apenas para homens 

brancos. 

Almeida (2018), ao trazer sobre a concepção estrutural, levanta pontos 

importantes, para melhor compreensão do racismo, quando explica que as 

normas e regras dentro das instituições que perpetuam o racismo por meio de 

relações de poder, provam que estão apenas buscando manter uma organização 

social proveniente da própria sociedade, ou seja, se as instituições são racistas 

é porque a sociedade é racista.  

Com essa simples, mas necessária, afirmação é possível compreender 

que as instituições assim como afirma o autor apenas materializam as 

expressões de um racismo estrutural na sociedade. Que está presente no 

cotidiano das relações, dentro das instituições, e apenas reproduzem o que é 

considerado “normal”. 

 Em resumo: O racismo é uma decorrência da própria estrutura 
social, ou seja, ‘do modo normal’ com que se constituem as 
relações políticas, econômicas, jurídicas e até familiares, não 
sendo uma patologia social e nem um desarranjo institucional. O 
racismo é estrutural. Comportamentos individuais e processos 
institucionais são derivados de uma sociedade cujo racismo é 
regra não exceção.  (ALMEIDA, 2018, p. 38). 

 

 Assim, compreendemos melhor as formas de manifestações existentes 

do racismo, nos permitindo uma visão mais completa e abrangente da realidade, 

as quais colaboram para avançar nesse tema tão denso e complexo que é o 
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racismo. Contudo, ainda assim, compreender o racismo no Brasil está longe de 

ser uma tarefa fácil, em que ainda muitos autores se debruçam cada vez mais 

para compreender, pois no decorrer do tempo o racismo vai tomando novas 

formas, na qual fica cada vez mais difícil de identificar e trabalhar sobre.            

1.1 O capitalismo estruturado nas relações escravistas  

Entender o racismo no Brasil, como dito acima, é bem complexo. Dado o 

nosso processo histórico e econômico que se diferencia de outros países, que 

também possuíam um passado escravocrata, como por exemplo, os Estados 

Unidos. Ter sido o último país a abolir a escravidão, ter uma economia baseada 

na agro exportação, são alguns dos fatores que teceram a nossa realidade, no 

sentido das relações, tanto econômicas quanto pessoais.  

Um dos principais fatores é o escravismo tardio que teve configurações 

profundas nas relações capitalistas que aqui era injetada pelo mercado 

externo.  Pois, ao invés de ter se extinguindo o sistema escravocrata, (dado que 

o capitalismo avançava em todo o mundo), foram na verdade modernizadas para 

se adaptar e servir a esse capitalismo extremamente dependente do mercado 

estrangeiro. Assim, as relações capitalistas e escravistas se misturaram, 

estruturando relações controversas na base de uma sociedade de capital 

dependente. (MOURA, 1994) 

Clovis Moura, em sua obra à “Sociologia do negro brasileiro”, traz vários 

pontos importantes sobre o escravismo tardio com a entrada no capitalismo no 

país. O autor se debruça para explicar o que ele chama de modernização sem 

mudança. 

 

O processo de modernização da última fase dessa sociedade 
escravista era, por essas razões, injetado. A tecnologia era 
introduzida do exterior, os meios de comunicação mecanizavam-
se, abriam-se estradas de ferro em todo o território nacional, o 
cabo submarino era inaugurado, tínhamos gás de iluminação, 
telefone, bondes de tração animal, mas tudo isto superposto a 
uma estrutura traumatizada no seu dinamismo pela persistência 
de relações de produção escravistas. Era, portanto, uma 
modernização sem mudança social. Em outras palavras: as 
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estruturas básicas da sociedade brasileira ainda eram aquelas 
que procuravam manter e eternizar essas relações obsoletas, 
criando, com isto, uma contradição flagrante e progressiva com 
o desenvolvimento das forças produtivas que se dinamizavam. 
(MOURA, 1988, p. 219). 

 

Essa modernização, segundo o autor, era introduzida de fora para dentro. 

Ou seja, de países da Europa, cuja mão de obra era livre, permitindo assim 

avanços do capitalismo em seus territórios, mesmo que suas bases, como dito 

acima, utilizassem mão de obra escrava de outros países, como era o caso do 

Brasil. Isso fez com que eles se modernizassem, enquanto aqui se mantinha um 

sistema arcaico que era o escravocrata. Desta forma, quando o capitalismo da 

Europa, que avançava pelo mundo, introjetando suas "modernizações” em 

países colonizados e dependentes, ao impor seu modelo econômico burguês, a 

incorporação do moderno com o atraso não fez com que esses processos 

arcaicos fossem excluídos, mas absorvidos e adaptados em um movimento no 

qual o arcaico acaba por desenvolver o moderno. E cria-se assim um processo 

de assimilação com um caráter contraditório.  

Clóvis Moura (1988) afirma que o escravismo tardio no país “já era um 

anacronismo aberrante” e que o mercado externo não queria mais exportar 

mercadoria e sim capitais. O autor aponta diversas empresas estrangeiras que 

estavam no Brasil nesta época, em que algumas utilizavam mão de obras livres, 

outras não e algumas misturavam mão de obra escrava com livre. 

A partir desse quadro da época é possível termos as seguintes 

interpretações: a primeira é que as relações capitalistas e escravistas se 

misturaram. Desta forma, a relação de senhor e escravo/ patrão e empregado 

pouco se alteraram. Além disso, por conta da economia se sustentar neste 

modelo anacrônico, acabou por ficar estagnada, pois não gerava capital interno 

e era extremamente dependente do capital estrangeiro. A segunda interpretação 

é que, em decorrência disso, esse movimento de se alterar tudo para se manter 

o mesmo, determinadas ações foram sendo tomadas por meio jurídico, para que 

nada de fato se alterasse e sim se adaptasse, dentre elas a Lei de terras de 

1850, na qual se decretou que a posse de terras somente fosse permitida por 
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meio de compra e venda. Tal legislação possibilitou que o “lugar do negro” na 

sociedade não se alterasse mesmo após abolição. 

 

A Abolição, apesar de ter sido uma medida revolucionária, de 
vez que atingiu em cheio o direito de propriedade, negando 
indenização aos desapropriados, não tendo sido 
complementada por medidas que democratizassem o acesso à 
propriedade da terra, não provocou modificações substanciais 
nas estruturas existentes. As mesmas famílias, ou mesmo 
grupos dominantes continuaram a dirigir a economia da área 
açucareira, apenas substituindo o que em parte já haviam feito, 
o uso da mão-de-obra escrava pelo uso da mão-de-obra 
assalariada (ANDRADE, apud MOURA, 1988, p.245). 

 

 Abolição essa que foi conduzida e controlada pela burguesia liberal da 

época, impedindo que houvesse qualquer tipo de revolta por parte da população 

negra.  

  

Como vemos, a rebeldia negra, na fase conclusiva da Abolição, 
ficou subordinada àquelas forças abolicionistas moderadas que 
procuraram subalternizar o negro livre de acordo com padrões 
de obediência próximos aos do escravo. Era o início da 
marginalização do negro após a Abolição que persiste até hoje. 
Os próprios abolicionistas se encarregaram de colocá-lo "no seu 
devido lugar” (MOURA, 1988, p.245). 

  

Além de que, junto a isso, já estavam presentes as ideias de eugenia nos 

senhores de escravos da época.  Como afirma Clóvis Moura sobre a guerra do 

Paraguai que ocorreu algumas décadas antes da abolição, 

 

Os senhores de escravos e suas estruturas de poder 
correspondentes, com a Guerra do Paraguai, resolveram ou pelo 
menos adiaram a solução da crise institucional que a escravidão 
havia criado, apelando para o patriotismo dos abolicionistas e, 
do ponto de vista da ideologia racial, encontraram oportunidade 
de branquear a população brasileira através do envio de grande 
quantidade de negros para os campos de batalha, de onde a sua 
maioria não regressou e muitos dos que voltaram foram 
reescravizados ( MOURA, 1988, p. 241). 
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Assim chegamos ao pós-abolição, o negro se vê impossibilitado de 

ascensão social. Uma vez que, com as ideias eugenistas vigente no Brasil, os 

ex-escravos recém-libertos, além de não terem tido indenização e ter o acesso 

à terra sendo “negado”, pois agora teria que comprá-la, eram também excluídos 

do mercado de trabalho, tendo sua mão de obra substituída por imigrantes 

europeus, para branquear o país. (MOURA, 1994)   

Dessa forma, os moldes capitalistas de se reproduzir irão se formar sobre 

essas bases, ou seja, o próprio conflito de classes irá surgir desses processos 

históricos.  Esse processo vai ser observado por Florestan Fernandes 

(NMB,2007 apud MOTTA 2012, p 128) que irá traçar justamente esse paralelo 

de raça e classe, no sentido que, para o autor, “raça” e classe  acabam por se 

misturarem, diante dessa junção do moderno com o atraso. Pontua que “[...]a 

desigualdade já inerente a qualquer sociedade estratificada em classes sociais 

foi reforçada e reciclada pela desigualdade racial. Por isso, as “atitudes e 

orientações raciais são um padrão cultural tão difundido na sociedade brasileira 

quanto o foi a escravidão no passado” (NMB, p. 90 apud MOTA 2012, p.128). 

Dizendo que: 

(...) seria lamentável se ignorássemos como as determinações 
de raças se inseriram e afetaram as determinações de classe. 
(...) O que desapareceu historicamente – o “mundo colonial” – 
subsiste institucional e funcionalmente, ainda que de forma 
variável e desigual, conforme os níveis de desorganização da 
vida humana que se considerem. Ele vive, pois, em quase tudo 
que é essencial para o capitalismo dependente: na posse da 
terra, na organização da agricultura, na autocracia dos 
poderosos, na espoliação sistemática e marginalização dos 
pobres, no particularismo e no farisaísmo das elites, na apatia 
ou na confusão das massas oprimidas e, principalmente, nos 
padrões de relações étnicas e raciais (NMB apud MOTA, 2012, 
p. 129).  

 

  Assim, afirma Fernandes sobre a configuração de classe na sociedade 

brasileira,  

 

 Os brancos desfrutam de uma hegemonia completa e total, 
como se a ordem social vigente fosse, literalmente, uma 
combinação híbrida do regime de castas e do regime de classes. 
No que diz respeito à integração do branco ao sistema de 
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relações sociais, só o último regime possui vigência plena. 
Quando se trata do negro ou do mulato, porém, os dois regimes 
se combinam de forma variáveis sempre fazendo com que 
influências arcaicas operem livremente, revitalizando de modo 
extenso e profundo uma ordem racial que já deveria ser uma 
relíquia histórica (NMB, p. 117, apud MOTTA, 2012, p,129) 

  

 As consequências do racismo e das relações do escravismo tardio 

estruturadas nesse capitalismo dependente no país, foi a subalternização por 

completo da população negra na sociedade brasileira. Porém, não estava à 

margem da sociedade, como muitos autores afirmam, e sim dentro. Na qual, 

fazia parte de um processo para desenvolver o moderno, mas sem usufruir desta 

tal modernização.  

Como é possível observar na obra de Blume (1998) em que traz sobre o 

processo de urbanização e modernização da cidade de Santos, em um momento 

crucial para entender esse movimento, que é o período pós abolição. O autor 

mostra a importância da população negra na construção dos portos e sua 

exclusão pela mesma modernização da qual fizera parte, por especulações 

imobiliárias. 

O processo de especulação imobiliária da cidade foi aos poucos 
expulsando e empurrando os segmentos de negros e ex-
escravos ligados a Quintino de Lacerda para os morros e áreas 
mais afastadas das terras dos antigos quilombos, contribuindo 
para que fossem alijados da cidade que estava recebendo a 
infraestrutura urbana (BLUME, 1998, p. 10;11). 

 

  Ao analisar a obra de Blume é possível observar alguns elementos 

que serão as bases cruciais dos desenvolvimentos dos centros urbanos, e que 

se repetirão em todo país. Desta forma, no próximo capítulo, iremos aprofundar 

sobre a construção do acesso ao solo urbano que se dá nos moldes capitalistas 

estruturado no racismo. Assim, poderemos compreender sobre como a questão 

habitacional que se origina da própria contradição intrínseca ao capitalismo, 

acaba por se dar de forma racializada. 
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CAPÍTULO 2 

A PROPRIEDADE DA TERRA NO BRASIL COMO UMA ALIANÇA DO 

ATRASO 

 

 Como dito no capítulo anterior, sobre as relações escravistas terem se 

misturados com relações capitalistas, partindo desta visão é possível dizer que 

o mesmo ocorreu com o acesso às terras, respaldado em relações consideradas 

arcaicas e que se entrelaçam com a entrada do capital moderno. Diante disso, 

neste início de capítulo abordaremos uma contextualização dos processos 

históricos que constituíram a propriedade privada no país.   

Iniciamos com a situação fundiária do país antes de 1850, na qual era 

instituído o sistema das sesmarias. A sesmaria, segundo Alberto Passos 

Guimarães (1968) surgiu em Portugal para solucionar questões relacionadas ao 

abandono dos campos, por conta da decadência da agricultura e o crescimento 

urbano. Essa legislação tinha como proposta advertir quem não produzisse 

durante um período de 6 meses a um ano, perdendo por completo o domínio 

sobre a terra, passando a posse para quem as cultivasse.  

No entanto, na chegada no novo mundo, o que não faltava era extensões 

de terras, e de início, Portugal não tinha interesse, visto que já possuía 

problemas de abandonos em seu território. Contudo, pontua o autor, com o 

surgimento do açúcar no mercado mundial, os olhares para essas terras 

inexploradas mudam. Diante deste cenário, Portugal acaba por transportar seus 

modelos administrativos para a colônia, utilizando-se de um sistema sobre o qual 

já eram familiarizados, que eram as sesmarias. Porém, é necessário ressaltar 

que, apesar do mesmo nome e a mesma forma de operar, tanto o motivo quanto 

o objetivo final não eram os mesmos.  

Essa transformação das sesmarias, em território colonizado, é 

evidenciada por Mota (2012), que observa que as obrigações que se exigia, 
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como o cultivo da terra, por exemplo, após um certo desenvolvimento econômico 

da colônia, foram perdendo o sentido e, consequentemente, sua importância. E 

foi substituído por uma “mentalidade proprietária’’, que se construiu nesse 

período em grande parte dos sesmeiros, o que de fato se confirmou 

juridicamente a partir de dois marcos: a Constituição de 1824 e a Lei de Terras 

de 1850”. 

A forma administrativa de se distribuir as sesmarias se iniciou quando 

João III constituiu as capitanias hereditárias, divisão sistemática de grandes 

latifúndios, as quais eram passadas aos capitães-mores sua carta de donataria, 

ficando conhecidos como donatários. Os donatários podiam distribuir e dividir as 

capitanias em partes menores. Martins Afonso de Souza foi o primeiro capitão 

donatário, que teve a missão de doar sesmarias para a construção de engenhos.  

As sesmarias tiveram muitos problemas nas suas formas administrativas, 

assim como afirma Nelson Nozoe (2006). Uma vez que não existia nenhum tipo 

de fiscalização, tendo poucos critérios para receber a sesmaria, na qual bastaria 

que as pessoas fossem cristãs. Um ponto importante a se destacar, era que a 

sesmaria possui um caráter vitalício, ou seja, os sesmeiros possuíam a plena 

propriedade e era passada para os seus descendentes. Entretanto, é 

fundamental ressaltar uma questão analisada por Martins (1980, p.71) na qual 

aponta que o regime de sesmarias era racialmente seletivo, contemplando 

apenas os homens de condição e de sangue limpo, mais do que senhores de 

terras, senhores de escravos (apud PRIETO 2016, p 478). Dessa forma, os que 

não tinham sangue limpo, como os mestiços de índios, dentre outros, não 

possuíam o direito à herança, sendo também excluídos da economia escravista. 

Com o decorrer dos séculos, as sesmarias foram passando por mudanças 

administrativas. De acordo Lígia Osório Silva (2008, p. 55) depois de uma 

primeira fase sem controle nenhuma destas distribuições, houve um segundo 

momento na história, que por volta do século XVIII, ocorreu um processo de 

progressiva centralização da administração pública, na qual, a coroa buscou 

obter maior controle sobre estas concessões, tornando o processo mais 

burocrático, para que assim também pudessem obter mais informações sobre a 
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verdadeira situação dessas terras. (apud SILVA, 2019, p.179). Contudo, pontua 

Silva (2008, p. 59), mesmo com as mudanças burocráticas e com as novas 

normas sobre a obrigatoriedade de limites de concessões, não obtiveram êxito, 

pois acabaram por não serem compridas, continuando assim com as grandes 

concessões de terras. “Outras normas como a exigência de pagamento de foro, 

que apesar da aplicação, também não foram cumpridas, sendo justificado pela 

autora que diz que a” [...] vastidão da Colônia não ajudava, nem a fiscalização 

que obrigaria o cumprimento, nem ao próprio conhecimento da existência da 

norma”. (apud SILVA, 2019, p.180) 

 Essa falta de fiscalização com o decorrer do tempo foi se acumulando e 

com isso vários escândalos e abusos, transformando-se em um cenário de 

verdadeira calamidade. Diante disso, na véspera da Independência, as 

sesmarias foram suspensas. (NOZOE, 2006, p. 05). Ainda assim, como pontua 

Silva (2008, p. 90) apesar da suspensão das sesmarias, ficou no entendimento 

da população, que tal resolução não afetava a apropriação da terra por meio da 

posse. Com isso, essa se tornou a única forma de se adquirir terras (apud SILVA, 

2019, p.181) 

As posses de terras eram uma prática desde século XIV, que tornava o 

cultivo como elemento criador de propriedade, assim como cita Nozoe (2006) 

sobre um estudo da lei de 1375, que diz “...em Portugal, nunca se perderia a 

primitiva lembrança da aquisição de direitos sobre a terra mediante o cultivo, e 

ela será transmitida de século em século através das sesmarias”. (NOZOE, 

2006, p. 10) 

Entretanto, no Brasil também houve uma transformação em seu 

significado. Por conta da exclusão de todos considerados “bastardos” que não 

possuíam sangue limpo, não apenas da concessão de sesmaria, como da 

própria economia escravocrata. Essa parcela da população de homens livres e 

pobres vê no apossamento de terras sua única forma de sobrevivência, 

tornando-se os primeiros posseiros, sempre ocupando novos territórios, pois não 

tinham um lugar seguro. Muitas das vezes, acabavam por se agregar nas 
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grandes fazendas de sesmeiros brancos, permanecendo até quando o 

fazendeiro o achasse conveniente. (PRIETO, 2016, p. 478)  

Durante um determinado período, que foi da suspensão das sesmarias 

até a Lei de Terras de 1850, ficou sem nenhum tipo de legislação sobre as terras 

públicas, assim neste decorrer do tempo, o apossamento privado da terra foram 

o meio considerado, não apenas por pequenos posseiros, com intuito de cultivar 

a terra, mas também por grandes detentores de recursos e influência, que 

usaram deste recurso de apossamento e, principalmente, da grilagem para obter 

grandes latifúndios, o que se tornou  a principal prática de se adquirir a 

propriedade da terra.  

A grilagem era uma técnica de falsificação, que se utilizava de insetos 

(grilos) para envelhecer papéis, no caso títulos de comprovação de propriedade, 

transformando os documentos para “provar” a legitimidade da dominação de 

determinada terra.  

Segundo Prieto (2016, p. 448) a grilagem se dava da seguinte forma: 

 

[...] o grileiro cerca a terra pública e passa a auferir renda 
fundiária da mesma, podendo vendê-la ou ter acesso à 
incentivos fiscais, créditos, utilizá-la para arrendamentos, 
expropriar posseiros e indígenas, se valer da violência do Estado 
ou da violência privada de jagunços, pistoleiros e milícias rurais. 
O uso da grilagem para a produção da propriedade privada e da 
consolidação de proprietários de terra (com “comprovantes de 
propriedade”) não é um dentre outros, mas a estratégia 
fundamental de incorporação ilegal e transmissão de patrimônio 
que permite a manutenção espaço temporal de grilagens 
consolidadas como propriedade privada capitalista da terra.  

 

 Neste sentido, o autor afirma que houve inúmeras formas e estratégias 

para legalizar a grilagem, das quais a elite brasileira se utilizou de leis, para 

legitimar tais práticas. 

  

(...) [as] elites proprietárias de terras mandavam seus filhos para 
a Universidade de Coimbra, em Portugal, para estudar direito, e 
eles voltavam para constituir o escalão superior das profissões 
políticas e jurídicas, tanto no Brasil pré como pós-
Independência. Atuando como juízes, legisladores, políticos, 
administradores e chefes de Estado, essas elites comandavam 
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as legislaturas, dominavam governos e tribunais locais, 
editavam leis para fomentar seus interesses, manipulavam 
regulamentações de herança, obtinham concessões adicionais 
de forma sub-reptícia usando parentes 473 distantes, 
arranjavam casamentos e invadiam terras devolutas ou 
disputadas. Resumindo, elas aprenderam como complicar o 
sistema jurídico em seu proveito. (HOLSTON, 2013, p. 166 apud 
PIETRO, 2016, p. 473) 

  

Desta forma, é possível compreendermos que a constituição da 

propriedade privada no país se deu por meio de ações ilegais e não capitalistas, 

que buscavam no aparato jurídico sua legalidade e modernização, meio pelo 

qual, com o respaldo do discurso jurídico, uma elite manteve seus interesses 

protegidos. Afirma Prieto (2016, p. 448) que a primeira grande legalização da 

grilagem no Brasil foi a Lei de Terras de 1850, “[...] a lei sobre a propriedade de 

terras no Brasil, longe de resolver os conflitos, é reprodutora desse”. 

Partindo desses processos históricos resultantes de relações sociais e 

lutas, assim afirma Pietro (2016) com relação a sua compreensão de território a 

partir de Martins,  

  

Compreendemos o território como produto concreto da luta de 
classes travada pela sociedade no processo de produção de sua 
existência. O território constitui-se nas relações de poder, sendo 
uma condição do processo de humanização do homem e 
reprodução das classes sociais. Esse processo de reprodução 
produz territorializações que são conflitivas na medida em que a 
lógica de reprodução do capital simultaneamente necessita, 
submete e recria relações não capitalistas de produção. Assim, 
nos processos de territorialização das classes sociais, lutas de 
classe no/pelo/a partir de frações do território são vividamente 
explicitadas em conflitos que se acirram nos movimentos de 
produção e reprodução do capital (PIETRO, 2016, p. 238)  
  

Dessa forma, ao compreendermos a construção do território como um 

produto concreto da luta de classes, é possível, ao olhar para o passado, ter um 

maior entendimento sobre como as relações de poder se mantiveram e se 

reproduziram nas formas capitalistas por meio do monopólio de terra. Processo 

no qual a aliança com o atraso fez com se mantivessem os mesmos no poder, 

utilizando-se de relações não capitalistas como a grilagem e outras formas, e 
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relações capitalistas como a lei de terras para assegurar este monopólio. Afirma 

Martins (1997) que a lei de terras no Brasil foi resultado de um conjunto de 

decisões que pudesse assegurar a monopolização latifundiária da terra, 

argumentando que tal lei separou os direitos de posse e domínio. Dessa 

maneira, afirma o autor, o Estado brasileiro, que dominava todas as terras, abriu 

mão desse direito e literalmente permitiu a grilagem dos proprietários 

particulares.  (apud PIETRO, 2016, p 227) 

Dado esse breve panorama da constituição da propriedade privada da 

terra no Brasil, conseguimos compreender alguns pontos deste processo 

histórico que será fundamental, para o percurso de modernização e urbanização 

do país. Primeiro, sem dúvida é a grande concentração de latifúndios, 

consolidando a criação de um segmento de latifundiários, compondo uma 

burguesia que irá ocupar o Estado, para sempre legislar em prol de seus 

interesses, fazendo com que se mantenha no poder. Classe essa que é 

hegemonicamente branca. Outro ponto é a modernização de formas arcaicas do 

Brasil colônia, consolidada nas formas capitalistas, sendo a própria lei de terras 

esse resultado. Uma vez que torna a terra mercadoria, atribuindo-lhe valor de 

troca, dando entrada das relações capitalistas em solo brasileiro, contudo 

estruturado em relações arcaicas, que traz outros elementos para apreender os 

processos de urbanização no país.  

 

2.1 Os conflitos na urbanização brasileira como resultante da 

modernização do atraso 

  

Para compreendermos todas essas relações que resultam na questão 

habitacional no solo urbano, primeiramente traremos aqui um breve ensaio 

teórico, com algumas reflexões sobre a questão urbana. Essas reflexões foram 

abordadas no “7º Encontro Internacional de Política Social/ 14º Encontro 

Nacional de Política Social” em 2019, trazida em um documento pela Carina de 

Santana Alves. 



 [Ministério da Educação 

Universidade Federal de São Paulo 

Campus Baixada Santista 

Curso de Serviço Social 

A autora inicia introduzindo o conceito do desenvolvimento desigual e 

combinado em Trotsky (1977) e Mandel (1982), para poder analisar a realidade 

da questão da urbanização brasileira a partir dessa perspectiva.  Esse conceito 

traz um entendimento acerca do capitalismo enquanto uma totalidade, na qual 

observa que todos os países estão articulados e combinados. Desta forma 

possuem ritmos de desigualdades e estágios de desenvolvimento, que são 

inerentes ao modo de produção capitalista.  

Explicando mais sobre o desenvolvimento desigual e combinado, Alves 

descreve que este conceito se caracteriza como os processos de modernização 

que são trazidos de países capitalistas centrais para países periféricos. Uma vez 

que precisam de novos espaços para expandir seus lucros, tendo em vista o 

“caráter heterogêneo, desigual e combinado do mercado capitalista mundial’ 

(2019)”.  Essa característica é possível percebermos no capítulo anterior, 

quando abordamos Moura para falar sobre a entrada do capitalismo no país, 

processo orientado pelas modernizações introjetadas pelo capital estrangeiro. 

Essa perspectiva contribuiu para quebrar com a teoria evolucionista, que 

viam os países isoladamente em estágios diferentes dessa evolução, vendo a 

histórica como linear.  Assim os países considerados "atrasados", precisaria de 

uma revolução burguesa, para poder avançar e evoluir suas forças produtivas 

(Alves, 2019). 

Alves (2019) traz Coutinho (2005) para explicar que essa revolução 

burguesa no Brasil não se deu pelos meios clássicos, que seria a ruptura com 

as formas arcaicas, mas sim uma passagem do feudalismo para o capitalismo, 

de forma gradual sem ruptura com o passado, onde o velho persiste no novo. 

Coutinho (2005) apud Alves (2019) afirma que 

 

No Brasil, a passagem para o modo essencialmente capitalista 
de produzir ocorre a partir de uma revolução “pelo alto”, onde 
são operadas, pelas classes dominantes, mudanças 
necessárias ao progresso conservando importantes elementos 
políticos, sociais e econômicos da antiga ordem, excluindo as 
massas populares do processo. 
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Citando Fernandes (1976), a autora explica que a burguesia no Brasil não 

se encarregou de ser um mecanismo para uma modernização, mas sim, fez uma 

readaptação, de acordo com suas necessidades para se manter no domínio 

político, e se aproveitou desta condição da mistura do atraso com o moderno.  

De acordo com Fernandes (1976) apud Alves (2019), 

 

[...] a dominação burguesa no Brasil é caracterizada por sua 
dimensão autocrática, conservadora, marcada pelo 
mandonismo, paternalismo, manipulação dos movimentos 
políticos populares etc., sob a roupagem ideológica democrática 
das nações de capitalismo central. É, portanto, uma dominação 
conservadora que colide frontalmente com os ideais liberais da 
ordem burguesa.  

 

 Com isto, a autora aponta duas características que consideram 

fundamentais para a constituição da questão urbana, sendo a primeira o caráter 

conservador da modernização, e a segunda, os processos de revolução passiva, 

com a exclusão das classes populares dos processos decisórios.  

Seguindo então para compreender a questão urbana, Alves (2019) cita 

Ferreira (2005) que afirma que a essência da desigualdade urbana brasileira é a 

concentração fundiária, tendo início no Brasil colonial com a constituição da 

propriedade fundiária. Processo que se iniciou muito antes da lei de terras, por 

meio da expulsão de pequenos posseiros pelos grandes proprietários.  

Segundo Iamamoto (2007, apud CFESS, 2016) os processos de 

urbanização das cidades brasileiras, em sua particularidade, acabam por recriar 

uma herança histórica colonial e patrimonialista, articulando o moderno por meio 

do arcaico. As decisões são conduzidas de cima para baixo, mantendo- se assim 

a desigualdade do desenvolvimento da sociedade nacional. 

Desta maneira, a questão urbana: 

[...] se configura como particularidade da “questão social”, com 
determinantes objetivos: “expressão da distribuição desigual das 
atividades humanas na organização socioespacial do processo 
de produção e reprodução do capital”, e subjetivos: “resistência 
e de luta entre as classes sociais que compõem a estrutura 
social no contexto das cidades” (apud CFESS, 2016, p. 11). 
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Portanto, partindo dessas análises, trazida pela autora compreendemos 

o processo de urbanização no Brasil, não como um ato isolado, mas articulado 

com os processos de modernização do capitalismo mundial, e que por conta do 

nosso caráter dependente do capital externo, as relações reproduzidas dessa 

articulação é a combinação de processos históricos de dominação se recriando 

com o moderno. 

Dessa forma, como afirma Maricato (2000, p.18) o desenvolvimento da 

urbanização brasileira, irá ocorrer com exclusão desse trabalhador livre que 

emerge após abolição, surgindo nesse momento o problema da habitação.  Ou 

seja, a questão habitacional emerge, justamente por conta do peso da 

escravidão, que prevaleceu mesmo após o seu fim.  A autora aponta que a 

grande maioria dessa população ficou de fora do mercado formal, e que mesmo 

aqueles que conseguiram um emprego regulamentado, não era o suficiente para 

adquirir a moradia. O que se desdobra também na autoconstrução, na 

construção de suas próprias casas em áreas irregulares, não participando assim 

do mercado hegemônico. Assim, o modo como irá se constituir o processo de 

urbanização nas cidades seguirá este modelo de segregação socioespacial, 

como afirma Maricato (2000, p. 17)  

As reformas urbanas, realizadas em diversas cidades brasileiras 
entre o final do século 19 e início do século 20, lançaram as 
bases de um organismo moderno "a moda" da periferia. 
Realizavam-se obras de saneamento básico para eliminação 
das epidemias e, ao mesmo tempo em que se promoveu 
embelezamento paisagístico e era implantadas as bases legais 
para o mercado imobiliário capitalista. A população excluída 
desse processo era expulsa para os morros e franjas da cidade. 
Manaus, Belém, Porto Alegre Curitiba, Santos Recife São Paulo 
e especialmente o Rio de Janeiro são cidades que passaram por 
mudanças que conjugaram saneamento ambiental, 
embelezamento e segregação territorial nesse período.  

 

2.2 A cidade Santista como modelo de segregação 
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  Essas reformas urbanas, abordadas por Maricato, foram apresentadas 

na obra de Blume (1998), na qual discorre sobre a urbanização de Santos, 

buscando dar visibilidade aos conflitos e tensões em torno da moradia da 

população pobre, relacionando com o processo de modernização da cidade no 

final do século XIX.  

O autor aponta que para compreender esses conflitos é necessário partir 

de duas direções interdependentes, que são a reforma urbana e a reforma 

sanitária, partindo em sua análise de um ponto crucial da história, que foi o fim 

da escravidão e o início do capitalismo no país. São tempos também em que a 

cidade santista, no meio desse processo de transição, buscava se modernizar 

para se enquadrar no capitalismo. 

 Santos começou a ter diversas modificações urbanas, para facilitar as 

reformas portuárias, que era o principal foco, como por exemplo o alargamento 

das ruas para viabilizar os tráfegos de mercadoria. Blume (1998) aponta que, 

todavia, a cidade nessa época, não estava preparada para tamanha mudança. 

O estilo e costumes de vida das pessoas que ali moravam foram drasticamente 

mudados, e aqueles que não se encaixavam eram excluídos do processo, 

principalmente negros e imigrantes. 

 

[...] Os segmentos dos negros recém-libertos viram-se excluído 
dos projetos de modernização de Santos, particularmente este 
elemento havia ganhado especial relevo porque havia existência 
de pelo menos dois quilombos conhecidos na cidade, o quilombo 
do pai Felipe e o do Jabaquara, este último tendo como liderança 
o major Quintino de Lacerda (1988 p. 6) 

   

O autor aponta que houve um grande aumento do tráfego de pessoas 

nessa época, que chegavam na cidade pelas promessas de emprego, uma vez 

que, Santos precisava de mão de obra para se modernizar. Em decorrente disto, 

a cidade se viu envolvida em um grande problema, as epidemias, que atingiram 

justamente os mais pobres, ou seja, ex-escravos e imigrantes, pois quando 

chegavam à cidade, essas pessoas, sem ter nenhuma condição financeira, se 

acomodavam em pensões e cortiços. Eram espaços de moradia que, 
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normalmente, estavam em péssimas condições de higiene. É importante 

ressaltar a reforma sanitária, necessária com a chegada de imigrantes que 

desembarcavam no porto de Santos, trazendo inúmeras doenças.  

Segundo o autor, foi a reforma sanitária, com suas ideias higienistas, que 

fez com que a burguesia local, com a justificativa de erradicação de epidemias 

nas áreas urbanas, buscasse o controle social, por meio de ações dos médicos-

sanitaristas, que assumiam também o papel de policial, intervindo na 

urbanização da cidade. Principalmente após a abolição, uma vez que não era 

possível legalmente continuar com as práticas de controle anteriores. 

Simultaneamente, com a reforma sanitária estava a especulação 

imobiliária, que expulsava ainda mais a população negra da cidade e de seu 

processo de modernização, mesmo sendo eles que estavam construindo-a. 

 

O processo de especulação imobiliária da cidade foi aos poucos 
expulsando e empurrando os segmentos de negros e ex-
escravos ligados a Quintino de Lacerda para os morros e áreas 
mais afastadas das terras dos antigos quilombos, contribuindo 
para que fossem alijados da cidade que estava recebendo a 
infraestrutura urbana (BLUME, 1998, p. 10;11) 
  

 Este processo de expulsão passou a valorizar cada vez mais o território, 

antes pertencente a Quintino de Lacerda, com isso os imigrantes que chegavam 

para a mão de obra, e ex-escravos se viram desamparados, pois a cidade não 

tinha nenhum lugar para acomodar estas pessoas que acabaram sendo 

empurradas para fora das áreas centrais da cidade.  

Com o crescente aumento de trabalhadores a necessidade de moradia 

aumentava, porém a única opção de moradia para essa população eram os 

cortiços e hospedarias, não possuindo nenhum tipo de política pública para 

amparar essas pessoas. Assim, no decorrer do tempo essa segregação foi se 

consolidando e transformando a cidade de Santos no que ela é hoje. Segundo 

Maria Carolina Maziviero (2016, p. 182), 

  

Portanto, a expansão de Santos, após as Reformas Urbanas, foi 
marcada pela cisão da cidade em dois núcleos sociais, pois, à 
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medida que empurraram a população pobre para a periferia, 
também criaram condições de ocupação e de valorização da 
orla, assim como de parte da zona intermediária entre cais e 
praias. Essas transformações se enquadram no conceito de 
privatismo porque, embora comandadas pelo Estado, foram 
reivindicadas pelo capital privado oriundo do apogeu da 
economia cafeeira com o objetivo de garantir sua reprodução. 

  

Maziviero (2016) aponta que após a consolidação da elite na orla, os 

antigos bairros centrais e o trecho inicial da avenida passaram a ser ocupados 

por trabalhadores braçais, como os imigrantes e os ex-escravos, além de 

pequenos comerciantes. Sendo essa realidade urbana que cidades de Santos 

apresenta nos dias de hoje.  

Segundo dados publicados pelo Índice Paulista de Vulnerabilidade Social 

(IPVS) de 2010 a renda em média dos moradores da orla é de R$7.405,00 à 

R$3.852,00.  Destoando do perfil de moradores dos morros e do centro de 

Santos, classificados no gráfico do IPVS como grupos de 3 a 7 que possuem em 

média R$1.927,00 a R$1.185,00 por domicílios, sendo per capita menos de um 

salário-mínimo. Na qual mostra que a divisão geográfica no território de Santos 

é ordenada a partir do perfil socioeconômico, dispondo-se como uma linha 

imaginária de divisão entre a linha do Veículo Leve sobre Trilho (VLT), 

estruturando os grupos de maior vulnerabilidade para os bairros centrais, morros 

e periferias e dispondo os grupos de baixa vulnerabilidade nas redondezas da 

orla e bairros próximos. Em outras palavras, quanto maior a vulnerabilidade, 

mais afastado da orla. 
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Fonte:IPVS2010 

 

No decorrer do século XX, a falta de políticas públicas eficientes e a falta 

de interesse do poder público, fez com essa segregação socioespacial 

continuasse se expandindo, principalmente no final dos anos 1990, com a onda 

neoliberal que se expandiu em todo o país.  

Assim, a população mais pobre, que em sua maioria é negra, por conta 

de todos seus processos históricos, sente na pele as consequências da 

segregação socioespacial.  Este termo pode ser definido como “[..]processos 

segundo o qual diferentes classes ou camadas sociais tendem a se concentrar 

cada vez mais em diferentes regiões gerais ou conjuntos de bairros da 

metrópole” (VILLAÇA apud CARRIÇO; PARDAL, 2017, p. 204). E no caso da 

cidade santista, possui uma grande discrepância entre os bairros considerados 

da classe dominantes (orla) e os bairros das classes sem poder aquisitivo 

(centro, morros, zona noroeste), organização espacial que interfere diretamente 

no que diz respeito ao direito à cidade em todas as suas dimensões, desde 

educação, saúde, mobilidade até mesmo políticas públicas efetivas que 

dialoguem de fato com a população para responder às suas demandas. 

Desta forma, como exemplificado na obra de Blume (1998), a constituição 

das grandes cidades brasileiras se dará, geralmente, por esses parâmetros da 

especulação imobiliária, que se reproduzem a partir de relações capitalistas, 

estruturadas no racismo e em nosso passado escravocrata. 
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   2. 3 O Estado e habitação 

Diante deste conflito da questão habitacional intrínseco à urbanização 

capitalista, o Estado brasileiro, executou algumas políticas para responder tais 

problemas. Contudo, é necessário compreendermos que o Estado, conforme 

observa   Engels1(2009), surgiu como um amortecedor dos conflitos de classe, 

se  mantendo a serviço da classe dominante, para  produzir e reproduzir sua 

lógica burguesa capitalista. Neste sentido, assim como afirma Montaño e 

Duriguetto (2010), o Estado por conta das lutas de classes, acaba por fazer 

algumas concessões para que se evite conflitos que possam atingir sua lógica 

de dominação. Dessa forma, acabam por ceder ou até mesmo antecipar algumas 

demandas da classe trabalhadora, respondendo de acordo com seus próprios 

interesses e lógica, para que assim mantenham a ordem burguesa sobre a 

classe dominada. Assim como diz Mandel (1982, p 348-349): 

Considerando o Estado e suas políticas sociais como resultados 
das lutas de classes e da correlação de forças sociais, quando 
as classes trabalhadoras ameaçam a estabilidade do sistema 
com processos insurrecionais ou revolucionárias até por 
antecipações estratégicas para evitar que isso ocorra, a classe 
hegemônica aciona o Estado para realizar reformas entre 
"aceitáveis", criando a ilusão de verdadeiras transformações 
(apud MONTAÑO; DURIGUETTO, 2010 p.147) 

  

Conforme observamos ao longo dos capítulos anteriores, a constituição 

do Estado brasileiro foi estruturada por uma elite de ex-senhores de escravos e 

possuidora do monopólio de terras. E, que este Estado a serviço desta elite teve 

o papel de assegurar sua dominação, como protetor da propriedade privada, por 

 
1 [...]o Estado nasceu da necessidade de conter o antagonismo das classes, e como, ao mesmo 
tempo, nasceu em meio ao conflito delas, é, por regra geral, o Estado da classe mais poderosa, 
da classe economicamente dominante, classe que, por intermédio dele, se converte também em 
classe politicamente dominante e adquire novos meios para a repressão e exploração da classe 
oprimida. Assim, o Estado antigo foi, sobretudo, o Estado dos senhores de escravos para manter 
os escravos subjugados; o Estado feudal foi o órgão de que se valeu a nobreza para manter a 
sujeição dos servos e camponeses dependentes; e o moderno Estado representativo é o 
instrumento de que se serve o capital para explorar o trabalho assalariado. (Engels,2009) 
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meio da Lei de Terras. Assim, as respostas para os problemas habitacionais, 

seguem os conflitos da classe trabalhadora na lógica dos interesses da classe 

dominante.  

Dessa forma, ao longo da história, a "questão habitacional" é possível 

percebermos que, além de não ser uma prioridade, às intervenções feitas nunca 

foram de fato eficazes, ficando à mercê do mercado imobiliário e não suprindo 

as demandas das classes de baixa renda. 

Com isso, a questão habitacional, seja no período colonial, seja nos 

primeiros anos da República, não se destaca na política brasileira, entrando em 

cena, como uma demanda para a classe trabalhadora para os governos 

instituídos a partir da década de 1930. Entretanto, só em 1946 começam a ser 

elaboradas políticas voltadas para habitação  

 

Nesse sentido, pode-se afirmar que é somente com a criação da 
Fundação da Casa Popular (FCP), em 1946, que se 
institucionaliza a primeira agência de nível nacional voltada 
exclusivamente para a construção de casas populares para as 
classes de baixa renda (Azevedo, 1988, p.108).  

Todavia, as ações voltadas para a habitação, oriundas da Fundação da 

Casa Popular (FCP), e mais tarde, do Banco Nacional da Habitação (BNH) e de 

outros programas semelhantes, que foram implantadas posteriormente durante 

o século XX, não foram efetivas ao ponto de sanar o problema habitacional no 

Brasil. Um dos motivos seria que, na teoria, essas políticas de habitação seriam 

destinadas para as classes mais pobres, contudo, na prática, a realidade 

mostrava que ocorria de outra forma.  

(...) ainda que formalmente os critérios de seleção privilegiassem 
as famílias numerosas de trabalhadores urbanos, e a não-
correção das prestações tornasse a habitação popular acessível 
financeiramente aos candidatos de baixos rendimentos, na 
prática apenas um pequeno número de "privilegiados" logrou 
acesso às referidas residências (Azevedo, 1988 p. 112).  

 

A motivação principal para a criação do Banco Nacional da Habitação foi 

de ordem política.  Segundo os mentores do BNH, o desempenho marcante na 
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produção de casas populares deveria permitir ao regime militar emergente obter 

a simpatia de largos setores das massas que constituíram o principal apoio social 

do governo populista derrubado em 1964.  Nesse projeto, igualmente 

encontrava-se implícita a ideia de que a casa própria poderia desempenhar um 

papel ideológico importante, transformando o trabalhador de contestador em 

"aliado da ordem.'" Porém mesmo com os grandes avanços que o BNH 

proporcionou, acabou que no seu decorrer, passou a ser alvo da especulação 

imobiliária, mudando seu público-alvo para as classes médias, aprofundando 

ainda mais as desigualdades sociais.  

Com a Constituição Federal de 1988, por meio da emenda constitucional 

no ano 2000, colocando à moradia no rol dos direitos sociais, estabelecendo 

assim, a responsabilidade da provisão de moradias aos governos federal, 

estaduais, municipais e do Distrito Federal. A Inclusão da moradia entre os 

direitos sociais reforçou o papel fundamental da União na provisão de moradias 

para as famílias mais pobres. Assim, deu-se início à progressivas construções 

de políticas públicas voltadas para à moradia. Como por exemplo a criação do 

Ministério das Cidades em 2003, em que o governo federal realizou ações 

relevantes na política urbana e nas políticas de habitação, tais como o 

saneamento e transporte.  Juntamente com a criação de Secretarias Setoriais, 

como à Secretaria Nacional de Habitação, de Saneamento Ambiental, de 

Transporte e Mobilidade, de Programas Urbanos e Secretaria Executiva. E em 

2008 à criação do Programa Minha Casa, direcionada para as famílias de baixa 

renda.  

Entretanto, com a entrada do neoliberalismo no Brasil no início da década 

1990, todas essas políticas ficaram à mercê da lógica do mercado. Assim, as 

respostas apresentadas para problemas sociais da classe trabalhadora, foram 

as privatizações de programas sociais e a redução de gastos públicos.  Em 

decorrência disso, levou-se ao sucateamento dos programas sociais, se 

acirrando ainda mais às desigualdades. E consequentemente o agravamento da 

questão habitacional, uma vez que tais programas, apesar dos avanços, não 

sanaram o déficit habitacional.  Como mostra o estudo feito pela Fundação 
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Getúlio Vargas (FGV)  que em 2020 o déficit da região metropolitana de São 

Paulo chegou a 1,024 milhão de unidades em 2018, o que representa um 

aumento de 110,8 mil unidades em relação ao ano anterior. Desde 2011, esse 

déficit dobrou de tamanho, ao crescer a um ritmo médio de 10% ao ano.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 É possível observar que a questão habitacional, que tem suas raízes em 

relações arcaicas, que não obtiveram ruptura, com o passado colonial 

oligárquico das grandes concentrações de terras, faz parte do próprio processo 

de urbanização das cidades que se dá pelos meios capitalistas. Assim a 

especulação imobiliária se utiliza do racismo e de relações que sobreviveram à 

escravidão presentes no capitalismo, para se expandir, gerando lucro e capital.  

Dessa forma, para sociedade capitalista brasileira, a questão habitacional 

não é  um problema a ser solucionado, pois  são os meios no qual ela se 

reproduz. Esse conflito, que é intrínseco ao capitalismo dependente, será à base 

inicial reprodutora de diversas expressões da questão social presente no meio 

urbano, (como falta de saúde, saneamento básico, creche, educação, espaços 

de lazer, dentre outros) em que será protagonizado pela população negra. Sendo 

o seu principal condicionante à falta de poder aquisitivo. Pois assim como afirma 

(Pinheiro, 2011) a vida urbana é capitalista e o acesso à suas produções também 

se dá nos moldes capitalistas. (Pinheiro, 2011).  

Sendo demonstrado na obra de Blume (1998) que sintetizou todos esses 

conflitos e tensões em torno da moradia da população pobre, relacionando com 

o processo de modernização da cidade de Santos no final do século XIX. Assim 

vemos as contradições capitalistas e racistas expressas na organização do 

espaço urbano. A segregação na atualidade da cidade santista, demonstrada 

por meio de dados, aponta que quanto maior a pobreza, mais afastadas da área 

da orla, ou seja, onde possui maiores produções e concentração de capital, 

sendo a classe de baixa renda expulsa para longe dos centros urbanos, se 

direcionando para áreas mais precárias.  Dessa forma, é necessário entender 

que a luta por moradia vai além de ter acesso aos bens materiais, que é uma 

luta anticapitalista e antirracista e que ataca diretamente um dos seus alicerces, 

que é a propriedade privada.  
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