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Sempre ecoou 
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Negro entoou 
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No Quilombo dos Palmares 

Onde se refugiou 

 

Fora a luta dos Inconfidentes 
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Ser um canto de alegria 

Soa apenas 

Como um soluçar de dor.‖ 
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Não aturava desaforo de ninguém‖ 
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Resumo 

 

 

A partir da análise do processo de formação do Estado brasileiro percebemos 

que a parcela mais pobre da classe trabalhadora é constituída majoritariamente pelos 

descendentes de escravizados. O processo de desenvolvimento do capitalismoimpediu o 

acesso a terra a essa população, cerceando a possibilidade de ascensão social, e sendo 

um dos fatores estruturantes da pobreza dos negros. Que tem na habitação precarizada a 

sua maior expressão. À esse grupo de pessoas a lei de terras de 1850 não comtemplou, 

ela apenas ratificou as posses antigas e a Constituição Federal de 1988 (CF 88) ao 

colocar o direito a propriedade como algo central, fortalece essa lógica. Essa realidade 

somada ao desenvolvimento geográfico desigualcriou espaços segregados e definiu o 

lugar de moradia dos negros na cidade. Defendemos a hipótese que a segregação sócio-

espacial dos negros reflete na luta contemporânea por moradia e a falta de alternativa 

―via‖ política pública estatal, especialmente na cidade de São Gonçalo, faz com que esta 

realidade seja identificada na ocupação Zumbi dos Palmares do Movimento dos 

Trabalhadores Sem Teto, onde quanto mais escura é a cor da pele, pior são as condições 

de vida. 

Palavras-chaves: segregação, negra,habitação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

 

 

From the analysis of the Brazilian state formation process we realized that the poorest 

segments of the working class is made up mostly by the descendants of slaves. The 

capitalist development process prevented access to land to this population, limiting the 

possibility of social mobility, so it was one of the structural factors of poverty among 

blacks, who have in precarious housing to its greatest expression. To this group of 

people the law of 1850 lands not comtemplou, it only ratified the old possessions and 

the Federal Constitution of 1988 (CF 88) to put the right to property as central, 

strengthens this logic. This reality coupled with the uneven geographical development 

created segregated spaces and defined blacks dwelling place in the city. We defend the 

hypothesis that the socio-spatial segregation of blacks reflected in the contemporary 

struggle for housing and the lack of alternative "via" state public policy, especially in 

the city of Sao Goncalo, makes this reality is identified in Zumbi occupation of 

Palmares Movement Workers Homeless, where as darker skin color, are worse living 

conditions. 

 Keywords: segregation, black, housing 
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INTRODUÇÃO 

 

Partimos do pressuposto de que o conhecimento enquanto fato primeiramente é 

prático. Segundo Lefebvre (1975), o conhecimento começa pela experiência, ―(...) antes 

de elevar-se ao nível teórico, todo conhecimento começa pela experiência, pela prática. 

Tão somente a prática nos põe em contato com as realidades objetivas.‖ (LEFEBVRE. 

p.49), Por isso identificamos a importância de fazermos algumas considerações sobre 

nossa aproximação com o objeto. 

A proposta de objeto parte de duas experiências práticas. A primeira, da 

experiência com o grupo intitulado Jongo
1
 Folha de Amendoeira

2
, onde foi despertado o 

interesse pela questão racial. A oportunidade do contato com comunidades jongueiras, e 

a oportunidade de fazer oficinas sobre identidade negra em algumas escolas públicas, 

favelas, instituições sócio-educativas e etc., nos fez perceber que essa população de 

grande maioria negra aparece nos extratos mais baixos da sociedade. Apesar de ser 

importante afirmar uma identidade negra para desconstruir o estigma que a população 

negra vem sofrendo desde a escravidão, apenas afirmação de identidade não muda a 

condição material de vida dessas pessoas. Apesar de toda luta e resistência cultural dos 

grandes mestres jongueiros e suas comunidades, ainda são essas pessoas que tem menos 

acesso as políticas sociais, que não estão inseridas nas universidades públicas, que estão 

inseridas nos trabalhos mais precarizados, tem piores condições de moradia e etc. Por 

isso, percebemos a importância de contribuir com a discussão da condição da população 

negra no Brasil, no espaço acadêmico. Percebemos esta importância principalmente 

                                                           
1O JONGO é uma dança de origem africana trazida pelos negros para o Brasil no período colonial e se instalou no Vale do Paraíba, 

região que contempla os quatro estados do Sudeste. A dança vislumbra a integração de todos através de elementos como os 

tambores, a roda e os pontos (versos de improviso). Por meio de uma linguagem metafórica, os pontos possibilitavam a denúncia a 
respeito do que se passava nas senzalas, o planejamento de fugas e emboscadas, além do culto a santos como São Benedito, NSr.ª do 

Rosário. Hoje, Patrimônio Imaterial do Brasil, o JONGO mantém o protesto sobre as condições de vida das negras e negros na 

sociedade e principalmente afirma sua CULTURA, seus HERÓIS, sua RESISTÊNCIA, elementos que edificaram a história do país 
e que são ignorados pela elite branca como estratégia de dominação. (ver mais em Cartilha do Jongo Folha de Amendoeira ou no 

site do Pontão de Cultura Jongo Caxambu - WWW.pontaojongo.uff.br ) 
2O Jongo Folha de Amendoeira teve início no dia 13 de maio de 2010, na Praça da Cantareira com o objetivo de estimular espaços 
de difusão da cultura afro-brasileira em Niterói/RJ. Elias, Marcus e Rios a partir de suas experiências, sobretudo a acessibilidade à 

comunidades jongueiras do sudeste, cujo o Pontão de Cultura do Jongo/Caxambu intervém desde 2008, passaram a desenvolver as 

rodas que em pouquíssimo tempo agregou muitos adeptos na comunidade. O nome Jongo Folha de Amendoeira foi criado 
primeiramente porque ele é realizado quinzenalmente na Praça da Cantareira embaixo das quatro árvores de amendoeira. Vinculado 

a isso, entendemos que somos Folha, pois somos produto de uma raiz, ou seja, dos saberes dos Mestres e Líderes que contribuíram 

para nossa formação. O Jongo Folha de Amendoeira se utiliza desta manifestação como ferramenta política para contribuir com a 
Sociedade Civil provocando e disseminando questões, que segundo o seu entendimento, são pouco discutidas como a história, a 

contribuição e a realidade das negras e dos negros na sociedade brasileira. Zelando pela sua autonomia, o coletivo propõe uma 

parceria substancial entre instituições, cuja trajetória é baseada na luta por igualdade de direitos entre negros, índios e brancos, pois 
acreditam que em conjunto estas instituições e a sociedade civil têm a potencialidade de colaborar para transformação da realidade 

coletiva. (Ver mais em Cartilha do Jongo Folha de Amendoeira) 

 

http://www.pontaojongo.uff.br/
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porque desde o TCC, onde foi abordado o debate de cotas raciais para as universidades 

públicas, tivemos imensa dificuldade em encontrar referências de pesquisadores que 

discutem a questão racial no Brasil numa perspectiva crítica e amparada no debate 

classista. Ou seja, a questão racial no Brasil, ainda que seja latente e intrínseca a questão 

social, vem sendo negligenciada e pouco discutida no espaço acadêmico pelos setores 

da teoria crítica, fato que facilita a apropriação desta discussão pelos setores mais 

conservadores. 

A segunda experiência que contribuiu para a escolha do objeto foi com o 

Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), na ocupação Zumbi dos Palmares em 

São Gonçalo a partir da inserção no Projeto de Extensão: “A luta por moradia em São 

Gonçalo: a experiência do MTST na Ocupação Zumbi dos Palmares”, vinculado ao 

Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre Favelas e Espaços Populares - NEPFE
3
na Escola de 

Serviço Social da Universidade Federal Fluminense (UFF).  

Os principais objetivos do projeto são: contribuir para o processo de 

enraizamento do MTST em São Gonçalo através de trabalho de acompanhamento as 

ações realizadas pelo movimento; possibilitar a partir da experiência prática com o 

movimento a inserção de docentes e discentes no processo de mobilização e garantia de 

direitos dos trabalhadores; aprofundar o debate sobre a questão urbana e as formas de 

resistência e organização dos trabalhadores sem teto e ratificar o papel social da 

Universidade Pública e a direção social do Serviço Social vinculado as demandas reais 

da classe trabalhadora e as expressões da questão social.Na ocupação Zumbi dos 

Palmares, os trabalhos extensionistas tiveram como atividades desenvolvidas: a 

realização do cadastro dos acampados; aplicação de questionário social para 

mapeamento da realidade social; trabalho de memória da luta coletiva; trabalho de 

formação e mapeamento e articulação institucional. 

                                                           
3
ONúcleo  de  Estudos  e  Pesquisas  sobre  Favelas  e  Espaços  Populares  –NEPFE foi criado em 2009, vinculado a organização 

não governamental Redes de Desenvolvimento da Maré, situada na favela de Nova Holanda no complexo de favelas da Maré. Em 

2012 foi vinculado a Escola de Serviço Social da UFF, constituindo-se como um grupo de pesquisa na área da questão urbana.  

Entre as várias motivações que nortearam a construção do NEPFE, destaca-se: 1) a necessidade de produção de pesquisas e 
produções que reflitam sobreo cotidiano dasfavelas e espaços populares; 2) a proposta de constituição deumarede de pesquisadores 

oriundos e  \ou  inseridos em espaços populares efavelas  com  vínculo  com  as  Universidades  públicas  e  3)  necessidade  

deprodução  de  conhecimento  contribuindo  para  a  diminuição  dos  estereótipos,preconceitos  e  visões  homogenizadoras  sobre  
esses  territórios,  buscandoinfluir na constituição de políticas públicas.  Pontuamosqueo  núcleo  tem  como  foco  de  seus  estudos  

e  produções  a questão urbana,  com ênfase  nas  diferentes  dimensões  da  vida  cotidiana  nas favelas  e  nas  formas  de  

resistência  e  organização  dos  trabalhadores,  em especial os movimentos sociais urbanos. Os estudos percorrem a constituição 
urbanacarioca,o  desenvolvimento  capitalista  desigual  e  combinado  que impulsiona  a  conformação  de  diferentes  territórios  na  

cidade,  as  diferentes dimensões  da  vida  cotidiana  na  favela,  o  processo  de  mercantilização  da cidade e a organização dos 

movimentos sociais urbanos. (PROJETO DE EXTENSÃO, 2014) 
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A inserção no projeto e a consequente aproximação com o movimento e a 

experiência com a questão racial nos fizeram refletir sobre a urgência de fazer reflexões 

sobre a expressiva quantidade de negros na ocupação. 

Ao longo deste trabalho trataremos como objeto principal, o processo de 

segregação sócio-espacial da população negra e suas implicações na luta contemporânea 

por moradia, a partir da experiência vivida na condição de militante e pesquisadora na 

luta dos trabalhadores Sem Teto da ocupação Zumbi dos Palmares organizada MTST 

em São Gonçalo, no ano de 2014. 

Partimos de dois pressupostos: o primeiro é que a questão da propriedade 

privada é central na organização espacial da sociedade capitalista brasileira, 

materializando-se na questão habitacional. A segunda, que historicamente os negros que 

foram escravizados, no âmbito do trabalho livre, constituem-se como trabalhadores 

explorados pelo sistema capitalista, mas, sobretudo integram a massa dos ―deserdados‖ 

da terra, que foi a principal fonte de acumulação de bens no processo produtivo. À esse 

grupo de pessoas a lei de terras de 1850 não comtemplou, ela apenas ratificou as posses 

antigas e a Constituição Federal de 1988 (CF 88) ao colocar o direito a propriedade 

como algo central, fortalece essa lógica. O impedimento a propriedade da terra cerceou 

a possibilidade de ascensão social da população negra, por isso foi um dos fatores 

estruturantes da pobreza desta população, que tem na habitação precarizada a sua maior 

expressão. 

Afirmamos por hipótese que: 1) há uma quantidade expressiva de negros sem 

moradia, ou seja, trabalhadores negros que sofrem por sua condição de classe e por sua 

condição racial, que são produzidos como expressão da questão social; 2) a falta de 

alternativa ―via política pública estatal‖, essencialmente na cidade de São Gonçalo, faz 

com que esta realidade seja identificada na ocupação Zumbi dos Palmares, onde quanto 

mais escura é a cor da pele, pior são as condições de vida. 

Temos como principais objetivos no decorrer do trabalho, articular o processo de 

formação sócio-histórico do Brasil e a construção do Estado brasileiro com a condição 

contemporânea da população negra; problematizar a construção histórica do debate 

sobre o pensamento racial brasileiro; analisar a construção urbana de São Gonçalo e o 

déficit habitacional na cidade articulando com o debate racial e avaliar as estratégias 

políticas dos movimentos sociais na busca pela moradia. 
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Trataremos o objeto, qual seja, a questão racial e o déficit habitacional, a partir 

do diálogo com a teoria marxista, tentando buscar aapreensão real do processo de 

implementação do modo de produção capitalista e de construção do Estado brasileiro, 

onde foi se formando uma sociedade de classes em que o negro, mesmo após a abolição, 

continuou constituindo a parcela mais explorada da classe trabalhadora. Para tal análise, 

utilizaremos o métodomaterialista, histórico e dialético, compreendendo que para 

entendermos as relações sociais é necessário não nos limitarmos a aparência. 

Fundamentalmente precisamos buscar a essência do fenômeno apresentado. Esta 

essência só será possível alcançar a partir do movimento que parte da realidade material 

historicamente construída, a transporta para o plano ideal para ser interpretada e 

sistematizada, e volta para o plano real novamente para assim alcançar a essência.    

É importante ressaltar que a análise feita aqui utilizará o método citado na sua 

essência e de forma concreta. Isso quer dizer que partiremos de uma realidade material, 

não tendo o objetivo de adequar esquemas teóricos prontos derivados de outra realidade 

à realidade brasileira, fato que poderia nos trazer uma interpretação  parcial sobre nossa 

conjuntura social, histórica, econômica e política. Como afirma Prado Jr, a interpretação 

parcial sobre a realidade brasileira, ou a cultura de elaborar conceitos, procurando 

posteriormente encaixá-los na realidade muitas vezes faz com que o dogmatismo de 

parte da esquerda brasileira continue a tratar a temática racial de maneira a-histórica e 

superficial. Compreendemos nesse sentido, que para uma análise coerente é necessário à 

interpretação da conjuntura presente e do processo histórico de que resulta. Tomamos 

como principal referência os autores Caio Prado Jr., Florestan Fernandes e Otavio Ianni 

para compreender a realidade brasileira. 

Através da análise de dados empíricos percebemos um fenômeno que é a 

desigualdade entre negros e brancos na sociedade brasileira. O fenômeno é o ponto de 

partida para que tenhamos a apreensão real do que de fato acontece. É o ponto de 

partida, porque o fenômeno em si não nos mostra a essência da realidade por completo. 

Kosík (1976) diz que: 

(...) a realidade não se apresenta aos homens, a primeira vista, sob o aspecto de um 

objeto que cumpre intuir, analisar e compreender teoricamente (...) apresenta-se 

como o campo em que se exercita a sua atividade prático-sensível, sobre cujo 

fundamento surgirá a imediata intuição prática da realidade. (KOSÍK. 1976-p.10) 



22 
 

Apesar do fenômeno não mostrar a realidade em sua essência, traz uma 

representação do que acontece. Isso quer dizer que o fenômeno é real, de fato existe 

uma desigualdade estrutural entre negros e brancos em nossa sociedade. Porém, se nos 

detivermos apenas ao fenômeno abrimos margem para diversas interpretações. Dando a 

impressão imediata, por exemplo, que a expressiva quantidade de negros sem moradia 

digna pode ser uma condição natural e não resultado da atividade social dos homens; 

que o negro tem biologicamente alguma incapacidade intelectual ou moral; ou ainda que 

esta desigualdade de nada tem a ver com o modo de produção capitalista e a divisão do 

trabalho.  

Metodologicamente entendemos que para encontramos a essência do fenômeno 

apresentado, precisamos primeiro partir de uma realidade concreta, segundo analisar o 

processo histórico e terceiro identificar o modo de produção que produz as condições 

materiais de existência. Por isso identificamos a importância de analisar as 

particularidades do Brasil, desde o período pós-abolição e de implementação do modo 

de produção capitalista com o objetivo de entender a formação do Estado brasileiro, 

seus vínculos com o capital internacional e como isso influência no desenvolvimento 

desigual dos espaços geográficos na cidade. 

A discussão em torno das questões que envolvem a realidade brasileira atravessa 

algumas orientações teóricas que podem nos trazer uma interpretação parcial da 

realidade.  Prado Jr. (2004) nos mostra que ainda que espelhado no método marxiano, 

historicamente as esquerdas
4
 elaboraram teorias sobre a realidade brasileira sob o signo 

de abstrações, buscando conceitos formulados a priori sem considerações adequadas dos 

fatos, procurando-se posteriormente encaixar nesses conceitos a realidade. Ao analisar a 

Teoria da Revolução Brasileira
5
 na década de 1960, ele diz que grande parte da 

esquerda no Brasil é marxista, porém, não partem de uma realidade brasileira e sim 

tentam aproximar e afeiçoar as instituições do país para se ajustar aos fatos e se encaixar 

em modelos de revolução preestabelecido. Ele dá ênfase em dizer que para uma teoria 

revolucionária no Brasil coerente e praticável é necessário à interpretação da conjuntura 

presente e do processo histórico de que resulta.  

                                                           
4 O autor caracteriza as esquerdas brasileiras principalmente como os integrantes do Partido Comunista do Brasil na época. 
5Caio Prado Jr. (2004) ao analisar a Teoria da Revolução Brasileira em sua obra nos oferece um caminho metodológico importante 
de análise da realidade brasileira que nos permite ter uma apreensão real do que foi o processo histórico no Brasil. Apesar de não ser 

o objeto de nossos estudos, contribui pra nossas reflexões sobre a questão étnica racial, pois traça um estudo profundo do processo 

histórico do nosso país. 
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(...) no Brasil, a teoria marxista da revolução se elaborou sob o signo de abstrações, 

isso é, de conceitos formulados a priori e sem consideração adequada dos fatos; 

procurando-se posteriormente, e somente assim- o que é o mais grave- encaixar 

nesses conceitos a realidade concreta. Ou melhor, adaptando-se aos conceitos 

aprioristicamente estabelecidos e de maneira mais ou menos forçada, os fatos reais. 

Derivou daí um esquema planado em boa parte na irrealidade, e em que as 

circunstâncias verdadeiras da nossa economia e estrutura social e política aparecem 

com frequência grosseiramente deformadas. (PRADO JR., 2004,p29) 

 

O autor afirma que o dogmatismo que imperou no pensamento marxista no 

Brasil vai dos conceitos aos fatos, não inversamente, criam concepções falsas e em 

inteira discordância, muitas vezes com os fatos reais. Enxergam os fatos não como são, 

mas como deveriam ser tomando como base o que já se passou ou se passa nos países 

de capitalismo mais avançado. 

(...) não parte da consideração e análise daqueles fatos como realmente eles se 

apresentam, a fim de interpretar e determinar a sua dialética, isto é, sua dinâmica e 

projeção futura (...) Caminha-se no sentido precisamente contrário, a saber admite-se 

a priori essa teoria, e procura-se nela encaixar os fatos por mais que eles se 

deformem nessa arbitrária e singular manipulação. 

Para termos a apreensão real das particularidades históricas do Brasil, 

necessariamente precisamos partir da nossa realidade material, temos como proposta 

então, fazer uma revisão da análise e interpretação dos fatos brasileiros e do pensamento 

racial brasileiro, sem negligenciar o longo período de escravidão próprio do Brasil e a 

particular implementação do modo de produção capitalista, para que possamos entender 

hoje a desigualdade entre negros e brancos na sociedade brasileira, e especificamente 

para que tenhamos a apreensão real do nosso objeto. 

A pesquisa de campo foi realizada a partir do desenvolvimento do projeto de 

extensão “A luta por moradia em São Gonçalo: a experiência do MTST na ocupação 

Zumbi dos Palmares”, mediantea análise de dados dos 446 questionários sociais que 

foram aplicados coletivamente por alunos, professores e pesquisadores, contendo 

perguntas abertas e fechadas, aplicados ao longo de 2015 com os trabalhadores Sem 

Teto da ocupação Zumbi dos Palmares. Para além dos questionários, utilizamos 

entrevistas realizadas pela autora aos coordenadores do coletivo estadual do MTST e 

com alguns militantes da ocupação. 

A aplicação dos questionários aconteceu após o processo de reintegração de 

posse do terreno ocupado, onde após a negociação com a prefeitura e o Governo 

Federal, o MTST conquista um acordo da construção de 1000 unidades habitacionais 
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para os acampados da ocupação Zumbi dos Palmares. Quando os trabalhadores 

retornam ao seu local de moradia, são organizados em três núcleos de base: Jardim 

Catarina, Santa Luzia e Cano Furado. A partir daí a equipe do serviço social realiza 

plantões semanais durante alguns meses nos núcleos para aplicação dos questionários e 

acompanhamento familiar. A ação no local de moradia foi de extrema importância para 

a nossa apreensão sobre as condições de vida dos trabalhadores e o fortalecimento de 

vínculos do serviço social com os usuários. 

O trabalho segue divido em três capítulos. O primeiro capítulo tem o objetivo de 

articular o processo de formação sócio-histórico do Brasil e a construção do Estado 

brasileiro com a condição contemporânea da população negra, problematizando a 

construção do pensamento racial brasileiro e o mito da democracia racial, utilizamos 

principalmente autores como KabengelêMunanga, Florestan Fernandes, Carlos 

Hasenbalg e Otávio Ianni, além da analise dos índices de desenvolvimento social dos 

dados gerais do Brasil. O segundo capítulo faz uma revisão bibliográfica objetivando 

nos aproximar do debate sobre a questão urbana, cidade, território e segregação sócio-

espacial articulando com a questão racial a partir de autores da geografia, como 

Andrelino Campos, Milton Santos e Renato Emerson além dos clássicos como Henri 

Levrefe e David Harvey. O terceiro capítulo sinaliza o histórico dos movimentos sociais 

urbanos, focando no desenvolvimento do MTST. Problematiza os programas 

habitacionais no Brasil e sinaliza a contribuição dos movimentos sociais em sua 

democratização. Traz algumas considerações sobre o Programa Minha Casa Minha 

Vida tradicional e os avanços do programa na modalidade entidades, utilizada nas 

conquistas do MTST. Avalia o processo de construção de luta na ocupação Zumbi dos 

Palmares, como também traz a análise dos dados do questionário.  

A distribuição de terra no Brasil historicamente foi feita de maneira arbitrária, 

injusta e confusa. As famílias poderosas detém grande concentração de terra, herdada da 

distribuição desigual oriunda da legislação brasileira, e neste processo marcado por um 

período escravocrata fica evidente a cor das pessoas que não tiveram acesso a terra e a 

moradia digna. O fim da escravidão acontece no Brasil sem que os antigos agentes de 

trabalho escravo tivessem assistência e garantias que os protegessem no trabalho livre. 

O Estado foi eximido de qualquer responsabilidade com os libertos, a legislação, os 

poderes públicos e os círculos politicamente ativos da sociedade mantiveram-se 
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indiferentes e inertes tornando o negro responsável por si e por seus dependentes, ainda 

que não tivesse condições materiais para isso. 

Na conjuntura de transição do trabalho escravo para o trabalho livre a população 

negra forma a parcela da classe trabalhadora mais explorada, àqueles que foram 

―deserdados‖ da terra e ficaram à margem do processo produtivo e principalmente 

isentos da participação política na esfera do Estado. Desde a formação do Brasil, a 

concentração da terra e a exploração de riquezas sempre foram os alicerces de nossa 

sociedade. O regime de concessão de Sesmarias e a Lei de terra de 1850 excluíam 

indígenas, negros, colonos pobres e milhares de brasileiros do acesso a terra, formando 

assim os sem terra, os sem tetos e sendo a base estrutural da miséria do Brasil. 

Com a formação das cidades isso não se deu de forma diferente. A produção de 

espaços geográficos desiguais é inerente ao sistema capitalista, da mesma forma que a 

existência dos países periféricos é necessária para o desenvolvimento dos países 

centrais, na escala das cidades é necessário que exista a periferia para existir o centro.  

A teoria do Desenvolvimento Desigual e Combinado de Trotsky é uma tentativa 

de explicar a lógica das contradições econômicas e sociais entre os países de 

capitalismo periférico e dominante, Trotsky tinha como premissas de análise o princípio 

da totalidade por isso ele ligava todos os países pelo seu modo de produção e comércio, 

e entendia que o capitalismo era um só organismo econômico e político. Nesse 

sentido,ele tenta explicar o processo atropelado de desenvolvimento do capitalismo nos 

países periféricos, que abrangem ao mesmo tempo vários estágios de civilização. Diz 

que estes estágios de desenvolvimento se articulam entre si e se combinam no processo 

de desenvolvimento do capitalismo mundial, onde se juntam as condições locais 

(atrasadas) com as condições gerais (avançadas). (LOWY, 1995).  

A partir desse desenvolvimento geográfico desigual produzido, enquanto parcela 

pouco expressiva da sociedade vive nas localidades mais elitizadas, próximas ao centro 

a parcela mais pauperizada da classe trabalhadora, que no Brasil é constituída 

majoritariamente pela população negra
6
, se encontra nas periferias e bairros mais pobres 

sem condição adequada de moradia. Vale ressaltar que a moradia é um direito básico e 

constitucional, ainda assim o Estado não o garante para a maioria das pessoas.    

                                                           
6 Como veremos nos dados mais adiante. 
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Campos (2012) diz que para entendermos a hierarquização observada no espaço 

urbano com a população negra é necessário recorrer às análises de Florestan Fernandes 

sobre a inserção do negro na sociedade de classes brasileira. As análises de Fernandes 

(1965) afirmam que os negros recém-libertos haviam sofrido para adaptar-se ao 

capitalismo, principalmente depois da substituição de força de trabalho onde o braço 

escravo é substituído pelos imigrantes europeus restando à população negra os trabalhos 

mais pauperizados e subalternizados. 

Partindo das análises de Florestan(1965), Campos (2012) afirma que a rejeição 

sofrida pela população negra no mercado de trabalho, muito mais pelo corte ideológico
7
, 

nos traz como legado uma massa de indivíduos sem função social no espaço urbano-

industrial que surgia no Brasil. 

A frase clássica de Milton Santos
8
·, que diz que ―o espaço é uma acumulação 

desigual de tempos‖, nos faz refletir sobre como algumas configurações espaciais 

evidenciam articulações entre passado e presente das relações raciais. A sociedade 

brasileira que constitui suas relações por meio do racismo mostra seus reflexos na 

espacialização dos diversos seguimentos das cidades brasileiras, onde o Estado organiza 

o espaço urbano de acordo com as necessidades do capital e das classes dominantes. 

Essas espacializações estão vinculadas a ―segregação e discriminação que passam a 

compor um mesmo quadro social completado pela pobreza.‖ (CAMPOS, 2012-p 86). 

Campos (2012) diz que existem dois discursos estruturantes da pobreza dos 

afrodescendentes o primeiro é o impedimento à propriedade de terras, que cerceia a 

possibilidade de ascensão social, já que a posse de terras era uma das principais fontes 

de acumulação de bens. E o segundo a inserção tardia no mundo urbano-industrial. Ele 

afirma que a pobreza dos afrodescendentes no Brasil, em larga medida, é materializada 

pelos elementos que compõem a segregação, que, tem na habitação precarizada, a sua 

maior expressão. 

Os estudos habitacionais, que veremos adiante, nos mostram que para além das 

desigualdades sociais, as condições de moradia são hierarquizadas entre brancos e 

negros
9
. Tanto os dados da habitação quanto os de acesso a educação, do mercado de 

                                                           
7 O autor diz que a inserção subalternizada do negro na sociedade de classes era muito mais pelo racismo do que uma deficiência 

técnica. Ele afirma que o que diferencia o imigrante do negro, é principalmente sua cor. Fisicamente o imigrante parecia com os 
senhores das classes dominante não com um ex-escravo. 
8 Citado por Renato Emerson Santos (2012) 
9NETO e RIANI, 2007 e MATIJASCICe SILVA, 2014 
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trabalho e etc, traduzem o fato de que por mais que exista um progresso na condição de 

vida de todos os brasileiros nos dados gerais do país, a desigualdade entre brancos e 

negros persiste, fato este que demonstra ainda os ―resquícios‖ da escravidão na 

sociedade brasileira, mesmo com o sistema capitalista já consolidado. 

   Através do tempo as formas e padrões de segregação sócio-espacial são 

reconfiguradas e tem na dimensão tanto de classe como de raça elementos para a 

reprodução de uma sociedade marcada pelos diversos tipos de desigualdades 

 

 

CAPÍTULO I- RAÇA, RACISMO E DEMOCRACIA RACIAL 

 

1.1 - O processo de hierarquização das raças na humanidade e a construção do 

racismo 

 

O debate sobre raça é polêmico, derivado das diferentes interpretações e análises 

sobre o assunto.  Após os desencontros da ciência em obter uma realidade biológica 

para as raças na humanidade, alguns biólogos anti-racistas chegaram a sugerir que o 

conceito de raça fosse banido, porém o conceito persiste tanto no uso popular como nos 

estudos das ciências sociais. Alguns autores,
10

 pioneiros da ideia da democracia racial 

brasileira, tendem a extinguir o conceito avaliando que não existem raças na 

humanidade, portanto, todos são iguais. 

A raça é analisada como um artefato histórico e social e como um princípio 

condutor da formação de categorias e grupos sociais significativos, principalmente após 

as ideias pós-boasianas
11

. Politicamente, o conceito também é utilizado na luta contra o 

                                                           

10Gilberto Freyre (atribui-se a Gilberto Freireo termo ―Democracia Racial, no entanto, no escrito do autor não encontramos nenhuma 

referência ao termo), Nina Rodrigues Nina Rodrigues escreveu no início do século XX, a expressão ―democracia racial ainda não 
havia sido cunhada. Ele esta mais na corrente do racialismo, tendo vista que era médico eurocentrista e racista‖), Perdigão Malheiros 

e outros, em contraposição aos cientistas sociais Florestan Fernandes, Octavio Ianni e Carlos Hasenbal, que defendem a ideia de 

raça no sentido social e histórico independente da inexistência de raças biológicas. 

11Correspondem as críticas de Fraz Boas aos pressupostos teóricos da antropologia evolucionista. As obras de Boas, estabelecem 

relativa autonomiaaos fenômenos culturais e com isso desvincula-se do determinismo das características biológicas. O autor teve 
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racismo por parte dos movimentos sociais ligados a temática. Se o conceito de raça foi 

criado com um sentido hierárquico, de modo que o negro aparecia nos degraus mais 

baixos desta hierarquia, num outro momento da história o Movimento Negro se 

apropriou dele para lutar contra os diversos tipos de racismo. Dizer que não existe 

diferença biológica entre raças não muda o fato de que existem negros e brancos na 

sociedade, e que ambos tem histórias diferentes. 

O conceito de raça veio etimologicamente do italiano razzaque significa sorte, 

categoria, espécie. Primeiramente foi usado na zoologia e na botânica para classificar 

animais e vegetais. Esse conceito só começou a ser aplicado a seres humanos a partir do 

período medieval, como explica Munanga (2004): 

(...) o conceito de raça passou a designar a descendência, a linhagem, ou seja, 

um grupo de pessoas que têm um ancestral comum e que, ipso facto, 

possuem algumas características físicas em comum. Em 1648, o francês 

François Bernier empregou o termo no sentido moderno da palavra, para 

classificar a diversidade humana em grupos fisicamente contrastados, 

denominados raça. (MUNANGA, 2004, p.17) 

Nos séculos XVI-XVII, o conceito passou a ser entendido numa perspectiva de 

classes sociais, na medida em que, na França, por exemplo, os francos de origem 

germânica eram identificados como da raça nobre em oposição aos gauleses, população 

local identificada como a plebe. A ideia de raças puras é transportada da zoologia para 

legitimar as relações de dominações entre as classes sociais. 

Não apenas os francos se consideravam como uma raça distinta dos gauleses, 

mas do que isso, eles se consideravam dotados de sangue ―puro‖, insinuando 

suas habilidades especiais e aptidões naturais para dirigir, administrar e 

dominar os gauleses que, segundo pensavam, podiam até ser escravizados. 

(MUNANGA, 2004 – p.17) 

As descobertas do século XV
12

 deram possibilidade de contato com outras 

populações para além dos limites conhecidos pela Europa Ocidental, fato este que 

coloca em dúvida se os, ameríndios, negros, melanésios entre outros, eram mesmos 

seres humanos. Para sanar as dúvidas sobre os ―recém-descobertos‖, os pensadores da 

época buscavam a Bíblia para encontrar respostas. 

                                                                                                                                                                          
importância considerável na causa antirracismo e na análise da situação dos negros nos EUA. Suas principais obras foram :Stocking 

Jr., George W. (org.) Franz Boas: a formação da antropologia americana 1883-1911. RJ Contraponto Editora/ UFRJ, 2004 e Castro, 
Celso. (org.) Antropologia cultural / Franz Boas. RJ, Zahar, 2010. 
 

 
12Na Europa, o avanço do comércio estabeleceu o fortalecimento da burguesia enquanto classe econômica. No século XV, com a 

descoberta de outros continentes, a exploração dos vastos territórios também inseriu a colonização neste contexto econômico. Ver 

mais em:http://www.brasilescola.com/historiab/exploracao.htm 

http://www.brasilescola.com/historiab/exploracao.htm
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A partir do século XVIII, os filósofos iluministas
13

 iniciam o questionamento 

sobre o monopólio do conhecimento e da explicação concentrado nas mãos da Igreja e 

da nobreza, buscando explicações baseadas na razão transparente e universal. Neste 

contexto, lançaram o conceito de raça na humanidade, para definir os ―recém-

descobertos‖ como raças distintas. A diversidade humana é empiricamente 

incontestável, por isso é justo a busca de uma classificação científica para esta 

variabilidade. A classificação e os conceitos direcionam o pensamento, no entanto, os 

naturalistas não se limitaram a classificar os grupos humanos pelas suas características 

físicas, eles se acharam no direito de hierarquizar, de criar uma escala de valores entre 

as chamadas raças que levou ao racialismo. Os naturalistas distinguiam as chamadas 

raças principalmente pela cor da pele. A humanidade ficou, então, divida em três raças: 

branca, negra e amarela. Essa divisão persiste até os dias atuais no imaginário coletivo 

da sociedade. 

O racialismo surge por meio de teorias europeias, apresentadas como 

―científicas‖. Registra sua posição eurocêntrica diante dos demais continentes, 

hierarquizando a humanidade e colocando-se no topo desta hierarquia, criando uma 

lógica em que a população negra é subalternizada ao patamar mais baixo desta 

gradação. 

(...) uma relação intrínseca entre o biológico (cor da pele, traços 

morfológicos) e as qualidades psicológicas, morais, intelectuais e culturais. 

Assim, os indivíduos da raça ―branca‖, foram decretados coletivamente 

superiores aos da raça ―negra‖ e ―amarela‖, em função de suas características 

físicas hereditárias, tais como a cor clara da pele, o formato do crânio 

(dolicocefalia), a forma dos lábios, do nariz, do queixo, etc. que segundo 

pensavam, os tornam mais bonitos, mais inteligentes, mais honestos, mais 

inventivos, etc. e conseqüentemente mais aptos para dirigir e dominar as 

outras raças, principalmente a negra mais escura de todas e 

conseqüentemente considerada como a mais estúpida, mais emocional, 

menos honesta, menos inteligente e portanto a mais sujeita à escravidão e a 

todas as formas de dominação.(MUNANGA, 2004, p.32) 

Com o passar dos séculos a ciência foi construindo estudos diferenciados sobre 

as raças na humanidade, porém todos foram marcados por ambivalências. Combinando 

todas as ambivalências realizadas nas pesquisas comparativas na genética humana, 

biologia molecular e bioquímica constatou-se que ―os patrimônios genéticos de dois 

                                                           
13 ―O iluminismo foi um movimento que contou com a participação de diversos pensadores. Mesmo partilhando de noções e 
princípios semelhantes, os teóricos do iluminismo trouxeram as mais diferentes contribuições em suas obras. Ocupando-se de 

assuntos diversos, seus pensadores trataram de questões morais, religiosas e políticas. De forma geral, podemos realizar uma breve 

amostra de seus principais personagens.‖ Ver mais em:http://www.brasilescola.com/historiag/iluminismo2.htm 

http://www.brasilescola.com/historiag/iluminismo2.htm
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indivíduos pertencentes a uma mesma raça podem ser mais distantes que os 

pertencentes a raças diferentes‖. (MUNANGA, 2004, p.20/21) 

Chega-se a conclusão de que a ciência não pode afirmar a existência de raças na 

humanidade, como afirma Munanga (2004): 

(...) os estudiosos desse campo de conhecimento chegaram à conclusão de 

que a raça não é uma realidade biológica, mas sim apenas um conceito, aliás, 

cientificamente inoperante, para explicar a diversidade humana e para dividi-

la em raças estanques. Ou seja, biologicamente e cientificamente, as raças 

não existem. (MUNANGA, 2004, p.21) 

É importante ressaltar que o fato da ciência não poder afirmar a existência de 

raças na humanidade, não quer dizer que não exista diferença entre os seres humanos, 

que possuem patrimônios genéticos e culturais diferenciados. A problemática desta 

questão é a de que desde o início, as chamadas raças foram hierarquizadas, 

estabelecendo uma escala de valor baseada na cor da pele e nos traços morfológicos, 

que eram entendidos como fatores que determinam as qualidades psicológicas, morais, 

intelectuais e culturais. 

A Europa foi pioneira no avanço da industrialização e seus países centrais 

tiveram o sistema capitalista amadurecido mais rapidamente.  Por isso, a partir dos 

europeus, surgem os padrões culturais, morais, religiosos, estéticos e etc. que se 

perpetuam de forma hegemônica. Para os negros e índios, por exemplo, (para citarmos o 

caso do Brasil) que passaram pelo processo de colonização e escravismo restou o lugar 

de classe que trabalha, e por isso tem seus aspectos culturais, morais e estéticos 

subalternizados.  

O pensamento europeu quando se coloca no topo da humanidade considerando-

se biológica e culturalmente superior, eleva suas características ao nível universal, 

tornando-a referência para classificar os povos dos demais continentes. A 

hierarquização da humanidade partindo do referencial europeu, não possibilita a relação 

horizontal entre os continentes. Esta forma europeia de pensar as relações se disseminou 

pelo mundo sob a forma do racialismo, que vem servindo para legitimar e justificar os 

sistemas de dominação e exploração racial, ou seja, é o que vem respaldando o racismo. 

A partir da crença na existência das raças naturalmente hierarquizadas cria-se o 

conceito de racismo por volta de 1920, que se fundamenta na ideia de que a humanidade 

é dividida em raças com características físicas hereditárias comuns, que determinam as 
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características psicológicas, morais, intelectuais e estéticas. O racismo entende a raça no 

sentido sociológico, de maneira a hierarquizar grupos sociais com características 

diferentes. 

Podemos afirmar que o conceito de raça que conhecemos na atualidade, 

principalmente no Brasil é carregado de ideologias. Como toda ideologia esconde um 

fator, o que está por trás do conceito de raça criado no imaginário da sociedade é a 

relação de poder e dominação. O racismo é, portanto, ideologia. Marx (1845/1846), 

analisa a ideologia como sendo um conjunto de ideias que procura ocultar a sua própria 

origem nos interesses de um grupo particular da sociedade, no caso da sociedade 

capitalista as ideias da classe dominante se disseminam como ideologia para se 

tornarem hegemônicas, no sentido de fazer parecer que os interesses de uma parcela da 

sociedade são de fato os interesses de toda a população, Marx (1845/1846) analisa que 

―(...) em toda a ideologia os homens e as suas relações nos surgem invertidos, tal como 

acontece numa câmara obscura.‖ (MARX, 1845/1846, p20) 

Na introdução da obra Contribuição à crítica da economia política, Marx (2007 

[1859]) analisa que: 

As ideias da classe dominante são, em todas as épocas, as ideias dominantes; 

ou seja, a classe que é a força material dominante da sociedade é, ao mesmo 

tempo sua força espiritual dominante. A classe que dispõe dos meios de 

produção material também dos meios de produção espiritual, o qual faz com 

que sejam a ela submetidas, ao mesmo tempo, as ideias daqueles que não 

possuem os meios de produção espiritual. As ideias dominantes, são, pois, 

nada ais que a expressão ideia das relações materiais dominantes, são essas as 

relações materiais dominantes compreendidas sob a fora de ideias; são, 

portanto, a manifestação das relações que transformam uma classe em classe 

dominante; são dessa forma, as ideias de sua dominação. (MARX, 2007 

[1859]: 288)  

 

O Racismo é, portanto a reafirmação de uma ideologia do projeto hegemônico 

de dominação político-econômico do capitalismo. A ideia de supremacia branca é 

utilizada especificamente para descrever uma ideologia política que justifica a 

dominação social, acreditando na superioridade da raça branca. Na sociedade capitalista 

tem a importante função de garantir a dominação de classe da forma mais perversa, 

dividindo a classe trabalhadora em setores que são mais oprimidos e mais explorados. 

É importante salientar que a ideologia do racismo foi produzida, ao longo da 

história existem teorias que a fundamentam. Segundo Munanga (2004), existem duas 
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principais teorias que justificam e legitimam o racismo. A primeira é de cunho religioso 

e se baseia no mito bíblico de Noé que faz a primeira separação entre raças na 

humanidade dividindo os três filhos de Noé como Jafé (ancestral da raça branca), Sem 

(ancestral da raça amarela) e Cam (ancestral da raça negra). Munanga (2004) apresenta 

em sua obra uma passagem da bíblia que até o momento contemporâneo é utilizada por 

alguns seguimentos para justificar e disseminar o racismo: 

Segundo o nono capítulo da Gênese, o patriarca Noé, depois de conduzir por 

muito tempo sua arca nas águas do dilúvio, encontrou finalmente um oásis. 

Estendeu sua tenda para descansar, com seus três filhos. Depois de tomar 

algumas taças de vinho, Noé deitou-se numa posição indecente. Cam, ao 

encontrar seu pai naquela postura, fez, junto aos seus irmãos Jafé e Sem, 

comentários desrespeitosos sobre o pai. Foi assim que Noé, ao ser informado 

pelos dois filhos descontentes da risada não-lisonjeira de Cam, amaldiçoou 

este último, dizendo: seus filhos serão os últimos a ser escravizados pelos 

filhos de seus irmãos. (MUNANGA, 2004, P.25) 

Uma segunda teoria encontrada tem origem na classificação ―científica‖ que 

deriva da observação dos caracteres físicos. Segundo Munanga (2004), o naturalista 

Carl Von Linné desenvolveu uma tese de classificação racial que vem acompanhada de 

uma escala de valores: 

º Homo Sapiens em quatro raças 

 Americano: o próprio classificador descreve como moreno, colérico, 

cabeçudo, amante da liberdade, governado pelo hábito, tem corpo pintado; 

 Asiático: amarelo, melancólico, governado pela opinião e pelos preconceitos, 

usa roupas largas; 

 Africano: negro, fleumático, astucioso, preguiçoso, negligente, governado 

pela vontade de seus chefes, (despotismo), unta o corpo com óleo ou gordura, 

sua mulher tem vulva pendente e quando amamenta seus seios se tornam 

moles e alongados; 

 Europeu: branco, sanguíneo, musculoso, engenhoso, inventivo, governado 

pelas leis, usa roupas apertadas. (MUNANGA, 2004, P.26) 

Essa teoria pode parecer digna de nenhuma atenção dos estudiosos, porém, 

mesmo que não tenha sustentação científica, principalmente após a evolução da ciência, 

esses argumentos são de altíssima penetração no ideário da sociedade. Não é difícil 

encontrarmos boa parte da população reproduzindo essas ideias, mesmo que de forma 

inconsciente. 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 (DUDH)
14

se abre com a 

afirmação de que ―todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e direitos; são 

                                                           
14A Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) foi aprovada em 1948 na Assembleia Geral da Organização das Nações 

Unidas (ONU). O documento é a base da luta universal contra a opressão e a discriminação, defende a igualdade e a dignidade das 

pessoas e reconhece que os direitos humanos e as liberdades fundamentais devem ser aplicados a cada cidadão do planeta.Vermais 
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dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de 

fraternidade‖ (Art.I, Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948). A partir da 

reflexão sobre o que o racismo fez para a humanidade numa conjuntura onde vários 

países africanos ainda sofriam com a colonização e ao término da mais devastadora 

guerra até então, percebeu-se que a ideia de superioridade de uma raça, de uma classe 

social, de uma cultura ou de uma religião, sobre todas as demais, põe em risco a própria 

sobrevivência da humanidade. Reconheceu-se o princípio da igualdade essencial de 

todo ser humano em sua dignidade e o fundamento de todos os valores, sem distinções 

de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião, origem nacional ou social, riqueza, 

nascimento ou qualquer outra condição.  

Grande parte dos intelectuais e diplomatas que até então defendiam a teoria da 

raciologia, após a Declaração romperam com esse posicionamento e se dedicaram a 

análises anti-racistas. A problemática desta questão é que a ideia de divisão hierárquica 

entre as raças manteve-se no imaginário da sociedade. 

Munanga (2004) analisa que: 

Se na cabeça de um geneticista contemporâneo ou de um biólogo molecular a 

raça não existe, no imaginário e na representação coletivos de diversas 

populações contemporâneas existem ainda raças fictícias e outras construídas 

a partir das diferenças fenotípicas como a cor da pele e outros critérios 

morfológicos. É a partir dessas raças fictícias ou ‗raças sociais‘ que se 

reproduzem e se mantêm os racismos populares. (MUNANGA, 2004, p.22) 

 

Ao estudar a história é possível identificar que o que chamamos de racismo não 

existiria sem a ideia que divide os seres humanos em raças, em subespécies, cada qual 

com suas qualidades e de forma hierarquizada. Foi ela que hierarquizou a população 

humana, respaldou o processo de escravidão durante anos no mundo e ainda justificou 

posturas políticas racistas e separatistas mesmo após a abolição. É sempre importante 

recordar que em um passado não muito distante existiu sistemas como o apartheid na 

África do Sul e a segregação racial nos Estados Unidos, para citar as mais 

emblemáticas. O apartheid se configurou como um projeto político definido legalmente 

para o desenvolvimento separado entre as raças, onde o governo era controlado pelos 

brancos de origem europeia, que criavam leis e governavam apenas para os interesses 

                                                                                                                                                                          
em: site Portal Brasil - http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2009/11/declaracao-universal-dos-direitos-humanos-garante-

igualdade-social) 

http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2009/11/declaracao-universal-dos-direitos-humanos-garante-igualdade-social
http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2009/11/declaracao-universal-dos-direitos-humanos-garante-igualdade-social
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dos brancos. Era uma política oficializada que não permitia o acesso dos negros às urnas 

e os proibia de adquirir terras na maior parte do país, obrigando-os a viver em zonas 

residenciais segregadas numa espécie de confinamento geográfico. Casamentos e 

relações sexuais entre pessoas de diferentes raças também eram proibidos. Nos EUA os 

ex-escravizados, eram impedidos de exercer seus direitos civis e políticos, crianças 

negras eram proibidas de estudar na mesma escola que crianças brancas e organizações 

terroristas como a KuKluxKlan
15

, semeavam o terror entre a população negra. 

Em contrapartida, os movimentos organizados da época se apropriaram da ideia 

de raça para lutar contra o racismo e a segregação racial. Tanto na África do Sul como 

nos EUA nas décadas de 1950 e 1960 existiram movimentos de resistência liderados por 

grandes nomes como Nelson Mandela, Martin Luther King, Malcon X e Os Panteras 

Negras que organizaram juntamente com a população negra grandes manifestações 

populares de oposição e resistência às políticas separatistas e racistas. A organização da 

população negra conseguiu avanços consideráveis como a implementação de políticas 

afirmativas e a ―igualdade de direitos oficializada‖ entre brancos e negros. Porém, ainda 

que haja resistência, é importante ressaltar, que nos dias atuais as ideias racistas se 

materializam cotidianamente tanto nos países supracitados, como no mundo. 

No Brasil, apesar de não ter tido praticamente nenhum tipo de política de 

segregação racial oficializada após a abolição, o racismo vem se desenvolvendo desde a 

era escravocrata apoiado na força de trabalho escravizada dos africanos e de seus 

descendentes. O sistema de escravidão no Brasil criou uma fábrica de preconceitos de 

todos os tipos dentre os quais se destaca o preconceito racial imposto pelo padrão 

europeu trazido pelos colonizadores portugueses. 

Ianni (2005) afirma que o racismo no Brasil tem raízes profundas nos séculos de 

escravismo, reiterando-se, desenvolvendo-se e recriando-se em cada período histórico 

do país permeando os espaços públicos, privados, leigos, religiosos, governamentais e 

empresariais. ―O preconceito racial adquire todas as características de uma poderosa 

técnica de dominação‖ (IANNI, 2005,p 12) 

                                                           

15 ―Em 1865, no sul dos Estados Unidos, surgiu um grupo de racistas, que se vestiam com roupas brancas e capuzes, montavam 

cavalos e perseguiam negros (ex-escravos, libertos na Guerra de Secessão) e seus defensores, denominado KuKluxKlan. 
Formada por jovens veteranos da Confederação Sulista (Calvin Jones, Frank McCord, Richard Reed, John Kennedy, John Lester e 

James Crowe) com o intuito de prolongar a fraternidade das armas, a KuKluxKlan se tornou grande com o decorrer do tempo, 

abrangendo outros estados.‖ (Fonte: http://www.brasilescola.com/historiag/ku-klux-klan.htm) 
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Rocha e Rosemberg (2007) organizaram um artigo, onde fazem uma 

investigação sobre a classificação racial no Brasil, e apontam que apesar dessa 

discussão ter tido a atenção de vários estudiosos
16

 ao longo das décadas, ela ganha 

maior visibilidade nos últimos anos em decorrência da mobilização favorável e 

contrária a ações afirmativas para negros e indígenas. 

A especificidade da classificação racial brasileira define-se por se considerar a 

aparência, não a ascendência como nos Estados Unidos, por exemplo. ―O Brasil, após a 

abolição da escravidão, não adotou legislação racial segregacionista, nem produziu um 

sistema de classificação racial legal e baseado na origem ou hipodescendência‖ 

(ROCHA eROSEMBERG, 2007- p.762).Após séculos da abolição, parte dos brasileiros 

ainda considera que a raça interfere na qualidade de vida dos cidadãos, mas 

contraditoriamente o Brasil ainda é visto como o paraíso da democracia racial. 

Alguns sociólogos, cientistas, e até parcela do movimento negro chegaram a 

sugerir que fosse extinto o conceito de raça, porém a raça e o racismo são uma realidade 

concreta no cotidiano e no imaginário da sociedade, independente de ser uma realidade 

biológica. Não é extinguindo o conceito de raça que conseguiremos dar fim ao racismo. 

Os negros são inquestionavelmente, a parcela mais explorada da classe trabalhadora e 

enquanto vivermos em uma sociedade de classe, onde a classe dominante utiliza de sua 

hegemonia ideológica para fragmentar a classe trabalhadora, e manter um poder de 

dominação e exploração ainda maior, a sociedade continuará a tratar as raças de forma 

hierarquizada, e demonstrar suas diversas expressões do racismo. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16 Pinto, 1995; Rosemberg, Piza, 1998-1999; Schwartzman, 1999;Petruccelli, 2000, 2002; Osório, 2003, entre outros 
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1.2- O pensamento racial brasileiro: do conservadorismo as contribuições 

críticas 

 

Quando analisamos a sociedade brasileira a partir de uma perspectiva histórica 

ampla, levando em consideração alguns momentos cruciais, percebemos que a questão 

racial sempre foi, tem sido e continuará sendo um dilema fundamental na formação e 

transformação desta sociedade. Ianni (2005) diz que ―praticamente tudoo que constitui a 

economia e a sociedade, a política e a cultura, compreende sendo algo ou muito da 

questão racial‖ (IANNI,2005,p.9)  

Ainda no século XIX pensadores europeus, como Arthur de Gobineau, Ernest 

Renan, Gustave Lebon, entre outros analisavam a realidade brasileira baseados na teoria 

da raciologia. Destaca-se Gobineau que teve sua principal obra considerada um dos 

estudos pioneiros sobre temas como racismo e eugenia
17

. Ele exaltava a riqueza natural 

do país, porém, não via com bons olhos os seres humanos que aqui viviam. De acordo 

com ele, a miscigenação seria um processo que estaria levando a humanidade a graus 

sempre mais altos de degeneração intelectual e física. Segundo Fry (2002),Gobineau 

publicou um artigo que trazia análises sobre a mistura de raças no Brasil. Ele defendia a 

ideia de que os ―mulatos‖ eram degenerados e estéreis, por isso só se reproduziriam até 

um limite de gerações, dessa forma o Brasil estaria fadado ao fracasso e ao 

desaparecimento de toda a população. Trazia como salvação a aliança com que ele 

chamava de ―raças europeias‖. ―Assim fazendo, ‗a raça se restabeleceria, a saúde 

pública melhoraria, a índole moral se retemperaria e as mudanças felizes se 

introduziriam na situação social deste país admirável.‖ (FRY, 2002, p.159). 

Estudiosos brasileiros também se dedicaram as análises das relações raciais no 

Brasil baseados no ―racismo científico‖. Entre outros, se destaca Nina Raymundo 

Rodrigues, fundador da antropologia criminal brasileira e pioneiro nos estudos sobre a 

                                                           
17Termo criando em 1883 pelo cientista britânico Francis Galton. Trata-se da busca pelo aprimoramento da raça humana para 

preservação da sua suposta pureza através dos conhecimentos científicos sobre hereditariedade. 



37 
 

cultura negra no país. O autor imaginou o Brasil com uma população de complexa 

classificação racial em que ficaria dividida em brancos, mulatos e negros. Essa 

classificação poderia ser definida tanto por critérios genealógicos como pela aparência. 

Fry (2002) afirma que as teses de Rodrigues defendiam as tendências ao crime dos 

negros e mestiços, afirmava que cada um desses grupos tinha um sistema moral e por 

isso deveriam existir inclusive códigos penais distintos para cada um deles. Rodrigues 

defendia o ―embranquecimento‖ da população por meio da importação de brancos da 

Europa, que por serem munidos da ―força do sangue branco‖ eliminariam gradualmente 

os traços físicos e culturais africanos e ameríndios.  

Todo este movimento de intelectuais racistas aliados a políticos, em fins do 

século XIX, conduziu à política de ―embranquecimento‖ da população brasileira através 

da imigração europeia. Os que defendiam esta teoria acreditavam que mediante o 

processo de imigração europeia na história brasileira, os descendentes de negros 

ficariam progressivamente mais brancos a cada geração. João Baptista de Lacerda foi 

um dos principais nomes em defesa da tese do ―embranquecimento‖ entre os brasileiros. 

Participou em 1911 do Congresso Universal das Raças em Paris, que reuniu intelectuais 

do mundo todo para debater o tema do racialismo e das relações raciais. Baptista 

defendia o fator da miscigenação como algo positivo no caso brasileiro, por conta da 

sobreposição dos traços da raça branca sobre a negra e a indígena. Baseado na teoria de 

eugenia acreditava que no intervalo de um século, com o elemento branco crescendo a 

cada dia por conta da imigração, os traços negros e mestiços desapareceriam. E esse era 

o projeto de nação da época. 

No curso da história do Brasil, as elites dominantes compostas por proprietários, 

membros do clero, das forças armadas e da intelectualidade desenvolvem alguns mitos 

sobre a realidade brasileira. Vêm afirmando que a história do nosso país é constituída 

pelo protagonismo das pessoas brancas, que o brasileiro é sempre cordial, que tudo se 

resolve pela conciliação e que vivemos no país da democracia racial. Ainda hoje impera 

a ideia de que as várias raças existentes na nossa sociedade vivem em completa 

harmonia, essa ideia encontra respaldo principalmente na obra Casa Grande e 
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Senzala
18

de Gilberto Freyre (1933) que marca profundamente a reflexão sobre a 

escravidão e as relações entre brancos e negros no Brasil.  

Ao contrário dos autores supracitados, a obra é um resumo da defesa da 

miscigenação brasileira, o autor explicita sua análise de que já não era possível 

encontrar um tipo físico unificado, a raça já não tinha mais papel decisivo. Ele 

tenta desmistificar a noção de determinação racial na formação da população brasileira, 

negando a ideia de que existiria uma raça inferior, tendo em vista a miscigenação que se 

estabeleceu aqui. Ele exalta o multiculturalismo criado através da mistura entre 

portugueses, índios e negros.  

Freyre descreveu uma sociedade fundada numa série de antagonismos 

culturais e econômicos (...) Ele argumentou que esta dualidade não era 

inteiramente ‗prejudicial‘ e que existia certo equilíbrio entre a 

‗espontaneidade  , (...) [o] frescor de imaginação e emoção do grande número 

e (...) [o] contato, através das elites, com a ciência, com técnica e com o 

pensamento adiantado da Europa. Mas acima de tudo, os antagonismos eram 

‗harmonizados‘ pelas ‗condições de confraternização e de mobilidade vertical 

peculiares ao Brasil (...)‘. (FRY, 2002, p.161) 

Principalmente a partir dessa obra, o Brasil passou a ser visto 

internacionalmente, em especial nos Estados Unidos e Europa como uma sociedade sem 

―linha de cor‖, onde a cor das pessoas não impedia a ascensão social ou a ocupar 

posições de prestígio e riqueza. Essa ideia que surgiu bem antes do nascimento da 

sociologia, se arrastou por longas datas e é reproduzida até os dias atuais, transformada 

no mito de uma sociedade sem preconceitos e discriminações raciais. 

É como se fossemos uma sociedade ‗lusotropical‘, um tanto pagã e 

macunaímica; como se não tivesse problemas ou na qual os problemas não 

parecessem graves. Uma sociedade em que a ideologia dominante, criada e 

recriada no curso dos tempos, dissolvesse problemas e arestas, impasses e 

antagonismos, ao mesmo tempo que a violência flui, pervasiva, pelos mais 

diversos círculos da sociedade.(IANNI, 2005,p12) 

Segundo Guimarães (2002), a expressão ―democracia racial‖ foi utilizada pela 

primeira vez no Brasil, em literatura acadêmica, no primeiro volume de uma série de 

estudos sobre relações entre negros e brancos no Brasil, patrocinados pela UNESCO
19

 e 

                                                           
18

 “Casa Grande & Senzala foi a obra que consagrou o sociólogo e escritor brasileiro Gilberto Freyre. Este ensaio, 
lançado em 1 de dezembro de 1993, aborda a formação e o desenvolvimento econômico-social do Nordeste durante a 
era colonial. O autor vê no cultivo da cana-de-açúcar, em meados do século XVI, um elemento fundamental neste 
mecanismo” Ver mais em: (http://www.infoescola.com/livros/casa-grande-senzala/) 
19 ―A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) foi criada em 16 de novembro de 1945, 

logo após a Segunda Guerra Mundial, com o objetivo de garantir a paz por meio da cooperação intelectual entre as nações, 
acompanhando o desenvolvimento mundial e auxiliando os Estados-Membros – hoje são 193 países – na busca de soluções para os 

problemas que desafiam nossas sociedades. É a agência das Nações Unidas que atua nas seguintes áreas de mandato: Educação, 

Ciências Naturais, Ciências Humanas e Sociais, Cultura e Comunicação e Informação.‖ Ver mais em site da ONU: 
http://www.onu.org.br/onu-no-brasil/unesco/. 

http://www.infoescola.com/livros/casa-grande-senzala/
http://www.onu.org.br/onu-no-brasil/unesco/
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escrito por Wagley em 1952. A ideia de que na sociedade brasileira não havia ―linha de 

cor‖ possibilitou algumas obras que defendiam que a escravidão no Brasil era mais 

humana e suportável.  

Muitos ainda insistem na teoria de Freyre (1933), principalmente quando 

comparam o Brasil com outros países como os Estados Unidos, por exemplo, que 

tiveram medidas racistas legais. É verdade que o racismo e a discriminação no Brasil 

são dissimulados, porém, é evidente que não existe e nunca existiu democracia racial 

aqui.  

Até a década de 1940 a ideia de democracia racial foi consolidada por ativistas, 

escritores e intelectuais que olhavam para o Brasil de outros lugares, onde a segregação 

era oficializada. Fry (2002) afirma que após a Segunda Guerra Mundial (1939 à 1945) , 

a Unesco patrocinou um projeto de pesquisa no Brasil com o objetivo de ―estudar os 

problemas de diferentes grupos étnicos e raciais vivendo num ambiente social comum‖. 

Fry (2002) comenta sobre os resultados da pesquisa: 

Os antropólogos norte-americanos, franceses e brasileiros que trabalharam no 

projeto realmente apresentaramprovas de imensa desigualdade e preconceito 

em todo país. Ainda assim, (...) os resultados da pesquisa não negaram a 

importância do mito da democracia racial. O que fizeram foi revelar as 

tensões entre o mito e o racismo à moda brasileira, uma tensão que já fora 

enunciada por intelectuais e ativistas negros, em particular Abdias do 

Nascimento e Guerreiro Ramos.(FRY, 2002-p.164) 

Ainda que a pesquisa mostrasse que na realidade existiam desigualdades e 

discriminações raciais no Brasil, as relações de raça ainda eram vistas como diferentes 

das dos outros países por serem dissimuladas. 

Para além de Gilberto Freire (1930) e os que analisam as relações raciais de 

maneira racialista, as soluções defendidas para o combate à discriminação e ao racismo 

no Brasil passam por diferentes interpretações sobre o papel da raça na construção de 

nossas desigualdades sociais e nossa identidade nacional. Contrapondo-se ao autor, 

principalmente a partir da década de 1970, o Movimento Negro Brasileiro traz outro 

significado para categoria raça, no sentido de afirmar a identidade racial do negro 

brasileiro e questionar esta hegemonia discursiva. Organizaram-se com a intenção de 

direcionar a população negra quanto a reivindicações para que o negro fosse integrado, 

de fato a sociedade, compartilhando dos mesmos direitos enquanto cidadãos, visando 

acabar de vez com a falsa teoria da democracia racial. 
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No âmbito acadêmico Florestan Fernandes e toda uma geração de intelectuais
20

 

marcaram profundamente a reflexão sobre as relações raciais no Brasil. A mais 

importante contribuição de Fernandes foi a obra ―A integração do negro na sociedade 

de classes‖ (1965). Esta obra foi um divisor de águas na discursão racial porque 

denuncia uma sociedade extremamente racista numa conjuntura em que o mito da 

democracia racial era hegemônico. O autor afirma que a sociedade capitalista que vinha 

se constituindo no Brasil após o fim da escravidão não criou as condições necessárias 

para a absorção do trabalhador negro. Ele diz que a discriminação e desigualdade racial 

são uma herança da escravidão, e que os negros brasileiros haviam sofrido para adaptar-

se ao capitalismo, principalmente depois da substituição de força de trabalho, onde o 

braço escravo é substituído pelo imigrante europeu, que na avaliação do autor, era mais 

acostumado com a ordem competitiva. 

(...) os ex-escravos tinham de concorrer com os chamados ‗trabalhadores nacionais‘, 

que constituíam um verdadeiro exercito de reserva (...) e principalmente, com a 

mão-de-obra importada da Europa, com frequência constituída por trabalhadores 

mais afeitos ao novo regime de trabalho e às suas implicações econômicas ou 

sociais. Os efeitos dessa concorrência foram altamente prejudiciais aos antigos 

escravos, que não estavam preparados para enfrenta-la (...) A legislação, os poderes 

públicos e os círculos politicamente ativos da sociedade mantiveram-se indiferentes 

e inertes diante de um drama material e moral que sempre fora claramente 

reconhecido e previsto, largando-se o negro ao penoso destino que ele estava em 

condições de criar por si e para si mesmo (FERNANDES, 1965- p.3) 

Outra via de análise sobre as relações raciais no Brasil é marcada principalmente 

pelos trabalhos de Carlos Hasenbalg. Em sua tese de doutorado intitulada: ― 

Discriminação e Desigualdades Raciais no Brasil‖, o autor é pioneiro em questionar as 

desigualdades sociais, as relacionando com a questão racial. Para Hasenbalg (1979), a 

raça concebida como um conjunto de traços fenotípicos historicamente elaborados 

acaba funcionando como um mecanismo adicional às posições de classe. Ele afirma que 

a condição subalterna do negro na sociedade capitalista não é mero resquício da 

escravidão, como afirma Fernandes (1965) e sim que as desigualdades raciais no Brasil 

são produto de racismo e discriminação. 

(a) discriminação e preconceito raciais não são mantidos intactos após a abolição 

mas,  pelo contrário, adquirem novos significados e  funções dentro das novas 

estruturas e (b) as  práticas racistas do grupo dominante branco  que perpetuam a 

subordinação dos negros  não são meros arcaísmos do passado, mas  estão 

funcionalmente relacionadas aos benefícios materiais e  simbólicos que o grupo 

branco obtém da desqualificação competitiva dos não brancos. 

(HASENBALG,1979-p.85) 

                                                           
20 Caio Prado Jr, Guerreiro Ramos, Octavio Ianni, Lélia González, Hamilton Berardes Cardoso, Clóvis Moura e etc. 
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Para o autor, o racismo é o elemento primário e determinante nas relações de 

produção. Após a abolição, os negros iriam ocupar um conjunto de posições na 

sociedade. Tais posições são diferentes das ocupadas pelos brancos. Hasenbalg (1979) 

afirma que na sociedade contemporânea, a maioria dos brancos aproveita-se do racismo 

e da opressão racial para obter vantagem no preenchimento das posições na estrutura de 

classes, esta perspectiva acaba levando a um tipo de anti-racismo, na crença de uma 

estratégia de combate à discriminação e ao racismo a ser adotada pelo movimento negro 

e pela ação estatal. O autor acredita que o movimento negro deve buscar a criação de 

uma identidade negra que leve à mobilização política, só assim o mito da democracia 

racial seria efetivamente combatido, com a afirmação de identidade. 

Veremos mais adiante que o embate político e teórico sobre a questão racial cria 

duas propostas de ação para o combate ao racismo, uma baseada na matriz de esquerda 

e outra que minimizava esta contribuição e acentuava como elemento fundamental 

nesse processo a efervescência cultural da população negra e a afirmação de identidade. 

A década de 1970 é um marco importante para história do Movimento Negro 

Brasileiro, pois inaugurou uma nova fase em defesa dos direitos da população negra e 

trouxe considerações progressistas para a reflexão da questão racial no Brasil. Segundo 

Santos (2005) os movimentos sociais e partidos políticos de oposição, foram nesta 

década aliados estratégicos na luta contra o capitalismo, o mais novo desafio era 

construir essa mesma aliança contra o racismo.  

É essencial compreendermos que nesta época, a conjuntura do país ainda era de 

ditadura militar (1964 – 1985).  Foi um período marcado com anos de mudanças, as 

quais promoveram transformações na estrutura da produção e da sociedade, nos 

comportamentos políticos e nas manifestações culturais. Lutava-se contra o governo 

militar, que tinha como principal característica a repressão aos trabalhadores, por isso 

era essencial a unidade entre os movimentos sociais, movimento negro, partidos 

políticos e etc. 

A luta do Movimento Negro no Brasil ganha força ao decorrer da década de 

1980, onde suas pautas se unificavam na perspectiva de denunciar o racismo e a 

condição do trabalhador negro. Neste período e contexto de discussões, Santos (2005) 

aponta o surgimento do Núcleo Negro Socialista, um organismo à esquerda do 

Movimento Negro que começou a estimular uma reflexão do significado de ser negro e 
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branco numa sociedade capitalista ou socialista. Embora não fosse comum a esquerda 

brasileira apresentar um discurso de combate ao racismo, em uma de suas vertentes, o 

movimento levantou essa questão e dessa experiência surgiu em 1978 o Movimento 

Unificado Contra a Discriminação Racial (MUCDR), que posteriormente foi 

denominado MNU (Movimento Negro Unificado). 

A partir do Núcleo Negro Socialista a leitura marxista das categorias de raça e 

classe adquire novo sentido histórico e teórico, e tem como principal tarefa interpretar a 

categoria raça na dinâmica da sociedade de classes brasileira. O racismo passa a ser 

entendido como uma consequência das relações sócio-raciais desiguais e se constitui em 

mais uma contradição da sociedade capitalista a ser superada no processo de 

democratização da sociedade brasileira. 

O período de inserção da luta contra o racismo na perspectiva de raça/classe 

está intimamente ligado à experiência de várias lideranças negras dentro da 

esquerda, entre 1975 e 1978 e o surgimento do Núcleo Negro Socialista no 

interior da Convergência Socialista. (SANTOS, 2005,p26) 

 O que mais chamou a atenção no Núcleo Negro Socialista foi a elaboração 

teórica sobre a relação de raça e classe. O Núcleo afirma que não deve existir 

polarização entre raça e classe em um país cujo a conformação social  foi construída 

sobre uma base de capitalismo e escravidão. O pensamento social que continuava 

insistindo em negar a existência do racismo no interior da classe trabalhadora brasileira, 

alegando apenas a centralidade da contradição entre capital e trabalho, segundo Santos 

(2005), foi denominado pensamento marxista ortodoxo. 

A esquerda brasileira
21

 (considerando desde os partidos políticos de esquerda, 

principalmente o Partido Comunista do Brasil (PCB), primeiro partido de esquerda no 

país, passando pelas organizações trotskistas e os movimentos sociais e sindicais desta 

época), desconhece e não debate as relações raciais no interior da classe trabalhadora 

brasileira. Santos (2005) afirma que até a década de 1970 não se encontra nenhuma 

referência à questão racial nos partidos e organizações de esquerda do Brasil. 

Em documentos e cartas de princípio das organizações clandestinas da 

década de 1970 não havia nenhuma referência à desigualdade sociorracial 

brasileira. Não havia nenhuma reflexão que pudesse insinuar que o racismo 

também era um componente de dominação dos trabalhadores brasileiros. A 

única exceção foi o Partido Comunista do Brasil (PCdoB), que em seu 

manifesto-programa de fevereiro de 1962 mencionou posição contrária a 

                                                           
21O que conhecemos como esquerda brasileira tem entre suas principais matrizes teóricas duas vertentes: o marxismo-leninismo e o 

trotskismo. Ver mais em: A história da esquerda brasileira em REIS FILHO, Daniel Aarão e SÁ, Jair Ferreira de.  
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todas as formas de racismo, referindo-se à realidade do negro brasileiro. 

(SOUZA, 2005,p.24) 

A chamada esquerda brasileira alega que a proposta classista de transformação 

da sociedade por si só já soluciona o problema da população negra, compreende o 

racismo apenas como uma consequência da pobreza que atinge a maioria dos negros no 

Brasil. O pensamento marxista ortodoxo entende que o único fator de discriminação 

social é a pobreza.  

O método é essencialmente importante neste debate, porque a discussão em 

torno das questões que envolvem a realidade brasileira atravessa algumas orientações 

teóricas que podem nos trazer uma interpretação parcial da realidade de fato. Essa 

interpretação equivocada pode nos fazer aderir ao discurso da democracia racial 

brasileira, como também pode nos fazer negligenciar a questão racial, entendendo-a 

como uma questão secundária a questão de classe.   

Prado Jr. (2004) nos mostra que ainda que espelhado no método marxiano, 

historicamente as esquerdas
22

 elaboraram teorias sobre a realidade brasileira sob o signo 

de abstrações, buscando conceitos formulados a priori sem considerações adequadas dos 

fatos, procurando-se posteriormente encaixar nesses conceitos a realidade. Ao analisar a 

Teoria da Revolução Brasileira
23

 na década de 1960, ele diz que grande parte da 

esquerda no Brasil é marxista, porém, não partem de uma realidade brasileira e sim 

tentam aproximar e afeiçoar as instituições do país para se ajustar aos fatos e se encaixar 

em modelos de revolução preestabelecido. Ele é enfático ao dizer que para uma teoria 

revolucionária no Brasil coerente e praticável é necessário à interpretação da conjuntura 

presente e do processo histórico de que resulta.  

(...) no Brasil, a teoria marxista da revolução se elaborou sob o signo de 

abstrações, isso é, de conceitos formulados a priori e sem consideração 

adequada dos fatos; procurando-se posteriormente, e somente assim- o que é 

o mais grave- encaixar nesses conceitos a realidade concreta. Ou melhor, 

adaptando-se aos conceitos aprioristicamente estabelecidos e de maneira mais 

ou menos forçada, os fatos reais. Derivou daí um esquema planado em boa 

parte na irrealidade, e em que as circunstâncias verdadeiras da nossa 

economia e estrutura social e política aparecem com frequência 

grosseiramente deformadas. (PRADO JR., 2004,p29) 

                                                           
22 O autor caracteriza as esquerdas brasileiras principalmente como os integrantes do Partido Comunista do Brasil na época. 
23Caio Prado Jr. (2004) ao analisar a Teoria da Revolução Brasileira em sua obra nos oferece um caminho metodológico importante 
de análise da realidade brasileira que nos permite ter uma apreensão real do que foi o processo histórico no Brasil. Apesar de não ser 

o objeto de nossos estudos, contribui pra nossas reflexões sobre a questão étnica racial, pois traça um estudo profundo do processo 

histórico do nosso país. 
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O autor afirma que o dogmatismo que imperou no pensamento marxista no 

Brasil vai dos conceitos aos fatos, não inversamente, criam concepções falsas e em 

inteira discordância, muitas vezes com os fatos reais. Enxergam os fatos não como são, 

mas como deveriam ser tomando como base o que já se passou ou se passa nos países 

de capitalismo mais avançado. 

(...) não parte da consideração e análise daqueles fatos como realmente eles 

se apresentam, a fim de interpretar e determinar a sua dialética, isto é, sua 

dinâmica e projeção futura (...) Caminha-se no sentido precisamente 

contrário, a saber admite-se a priori essa teoria, e procura-se nela encaixar os 

fatos por mais que eles se deformem nessa arbitrária e singular 

manipulação.(PRADO JR, 2004-p.30) 

É importante salientar que a crítica do Prado Jr. (2004) não é ao método 

marxista, e sim ao dogmatismo de alguns seguimentos de esquerda formados no Brasil 

que se apropriavam de maneira errônea o método de Marx. Ainda que as obras 

marxianas historicamente não tenham dado conta da discussão racial, o marxismo não 

nega a existência e a importância das peculiaridades nacionais.  

Seria teoricamente equivocado ignorar as particularidades nacionais na análise 

da realidade, dado que as diferenças nacionais podem ser decisivas para orientar a 

política do movimento dos trabalhadores. A cultura de elaborar conceitos, procurando 

posteriormente encaixá-los na realidade muitas vezes faz com que o dogmatismo de 

parte da esquerda brasileira continue a tratar a temática racial de maneira a-histórica e 

superficial. 

Entendemos que ao defender a eliminação das desigualdades econômicas na 

sociedade brasileira, a esquerda contribui para a superação do racismo, já que 

melhorando as condições de vida dos trabalhadores elimina-se a manifestação material 

do racismo, que é a pobreza. Porém, se a superação do racismo sozinho não porá fim a 

exploração capitalista, tão pouco a superação da ordem capitalista sozinha garantirá o 

fim do racismo e a eliminação da discriminação e desvalorização social diante dos 

traços culturais de matriz africana. 

A integração da população negra no processo produtivo capitalista é pautada de 

acordo com a necessidade do capital. O estigma de identificação racial de matriz 

africana foi (e é) sempre desfavorável ao negro, reservando-lhe historicamente as piores 

posições na estrutura da sociedade, os piores empregos e os mais baixos salários. 
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No processo de substituição de força de trabalho na transição do escravismo para 

o capitalismo os negros que foram escravizados tinham de competir com os chamados 

trabalhadores nacionais e principalmente com os trabalhadores imigrantes da Europa, 

que segundo Fernandes (1965) estavam mais afeitos ao novo regime de trabalho e às 

suas implicações econômicas ou sociais. Fernandes (1965) afirma que o efeito dessa 

concorrência foi devastador para os antigos escravizados que não estavam acostumados 

com a nova ordem. O desenvolvimento do capitalismo no Brasil ao invés de favorecer a 

força de trabalho que construiu o país até então arruinavam a posição do negro nas 

relações de produção e como agentes de trabalho. 

(...) como os antigos libertos, os ex-escravos tinham de optar, na quase totalidade, 

entre a reabsorção no sistema de produção, em condições substancialmente análogas 

às anteriores, e a degradação de sua econômica, incorporando-se à massa de 

desocupados e de semi-ocupados da economia de subsistência do lugar ou de outra 

região.( FERNANDES,1965, p 2/3) 

Outros autores, como Campos (2012) e Azevedo (1987) afirmam que a 

dificuldade de inserção do negro na sociedade de classes nacional deve-se muito mais à 

ideologia herdada da escravidão no século XIX do que por falta de capacidade técnica 

dos negros, já que os imigrantes da Europa majoritariamente também não tinham 

tradição fabril, sendo assim, o único fator que o diferenciava dos antigos escravos eram 

suas características físicas.  

Célia Maria Marinho de Azevedo (1987) analisa que no século XIX, até meados 

da década de 1880, o enfoque principal do pensamento social referente ao Brasil era a 

escravidão, a rebeldia do escravizado e os movimentos abolicionistas. Porém, a partir da 

abolição, nas palavras da autora: ―o tema da transição deixa subitamente de existir e o 

negro, como num passe de mágica, sai de cena, sendo substituído pelo imigrante 

europeu‖ (AZEVEDO, 1987-p.21). Em sua obra: “Onda Negra, Medo Branco”, a 

autora critica a ideia de que a situação marginal do negro em relação ao imigrante 

europeu deve-se a uma suposta ―influência deformadora da escravidão‖ que incapacitou 

o negro para o trabalho. Ela questiona ainda até que ponto esta ideia de uma massa 

inerte, deformada pela escravidão e incapacitada para o trabalho livre não surgiu de 

formulações étnico-racistas que procurariam justificar a necessidade de substituir o 

negro pelo imigrante e consequentemente levaria ao embranquecimento da população. 

A autora reconhece a obra de Florestan Fernandes como de valor inestimável, 

principalmente por revelar uma sociedade extremamente racista em contraposição 
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aideia de democracia racial hegemônica da época. No entanto, critica o autor quando ele 

afirma que a marginalização e a subalternização da população negra é uma realidade 

inevitável, apenas resquício de uma herança da escravidão. 

 Corroboramos com a autora, quando ela diz que, Fernandes (1965) ao descrever 

o negro como apático e despreparado ideologicamente para o trabalho livre 

contrapondo-se ao imigrante disciplinado e responsável, já condicionado a ética do 

trabalho demonstra que não conseguiu romper com o pensamento eurocêntrico e esse 

posicionamento, inclusive, contribuiu para ideia de que era inevitável o 

embranquecimento da população pra o desenvolvimento do capitalismo. 

Os partidos e organizações de esquerda do início da década de 1970 não 

possuíam nem discurso muito menos prática de combate ao racismo, tão pouco 

compreendiam o grau de opressão racial existente na sociedade brasileira. A falha da 

esquerda com essa questão possibilitou que outros seguimentos minimizassem a pouca 

contribuição marxista sobre a questão racial brasileira e acentuasse a afirmação de 

identidade como principal bandeira de combate ao racismo num processo onde a 

efervescência cultural da população negra se iniciava. Daí surge o debate entre 

marxismo e diversidade cultural no interior da classe trabalhadora.(SOUZA, 2005) 

Segundo Souza (2005) foram várias forças envolvidas nos dois pontos de vista 

do surgimento da luta contra o racismo, porém houve uma descontinuidade entre uma e 

outra. Um ponto de vista priorizou a manifestação cultural de protesto e o outro 

priorizou a politização da manifestação cultural, sob a hegemonia de uma matriz 

ideológica de esquerda. 

As lideranças negras oriundas do Núcleo Negro Socialista aproximavam-se das 

manifestações culturais como potencial de mobilização para ampliar a consciência 

de raça e classe. As lideranças negras oriundas do processo cultural compreendiam a 

mobilização cultural como canal de pressão contra a ideologia racial vigente e de 

formação da consciência negra, capaz de resgatar a identidade racial reprimida pelo 

mito da democracia racial. (SANTOS, 2005- p31) 

A descontinuidade de ambos os modos de organização na luta contra o racismo 

aparece por um lado na tentativa da esquerda instrumentalizar o cultural, 

subalternizando a própria questão racial e identitária e por outro no fato de algumas 

lideranças negras minimizarem o caráter de classe nas manifestações culturais ao 

priorizar a valorização da identidade racial. 
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A centralidade exclusivista da teoria classista que não considera os outros fatores 

de opressão e discriminação em meio à classe trabalhadora interpreta de forma 

etnocêntrica e eurocêntrica a formação social brasileira, sem considerar as diversidades 

de raça, gênero, religião e etc. Se a esquerda não pautar o racismo como elemento 

central na organização da sociedade brasileira e não tiver uma posição propositiva para 

a sua superação, criará sempre obstáculos para unificação das forças e a criação de uma 

base social hegemônica, pois a população negra não encontrará identidade num discurso 

em que as questões de raça são subalternizadas. Imaginemos um negro ex-escravizado 

no âmbito do trabalho livre e um imigrante vindo da Europa. Ambos pertencem a classe 

trabalhadora, mas estão em pé de igualdade? Acreditar que trabalhadores brancos e 

negros tem a mesma realidade é reproduzir o mito da democracia racial, mas numa 

perspectiva de esquerda. Na sociedade de classes o trabalhador ―livre‖ continua 

hierarquizado em branco e negro, imigrante europeu e ex-escravizado e participa 

desigualmente do produto do trabalho coletivo.  

Ianni (2005) diz que a negligencia histórica com as questões raciais da esquerda 

não é um acidente, ele afirma que a ideologia racial do branco, do dominante 

historicamente impregna e envenena os partidos e organizações de esquerda. O autor 

analisa que não há democracia possível, muito menos socialismo sem passar pela 

questão racial e diz que apesar da falha dos partidos e organizações de esquerda o 

marxismo traz subsídios notáveis para a compreensão de raça e classe, por isso entende 

que a tarefa do movimento negro é educar a esquerda para essa questão. 

Nos tempos atuais, quase 150 anos após a abolição oficializada, a população 

negra antes de pensar em superar sua condição de classe, tenta se humanizar. As teorias 

racistas que desumanizaram a raça negra, que os colocavam fisicamente, moralmente e 

psicologicamente à margem das demais raças, são reproduzidas no senso comum ainda 

hoje. O movimento cotidiano do negro é de aceitar sua cor, seu cabelo, seus traços 

fenotípicos, que vêm sendo estigmatizados, criminalizados e odiados durante séculos. A 

afirmação de identidade é essencial nesse processo. Porém, é fundamental construirmos 

uma identidade de raça e classe na luta pela democratização da sociedade brasileira e da 

emancipação humana. A relação entre raça e classe não é dicotômica, mas 

interdependente e é essencial na dinâmica de acumulação de capital. Na lógica do 

capitalismo ela determina o grau da exploração da força de trabalho e condiciona os 

tipos de ocupação, as posições nos índices de desenvolvimento humano, os rendimentos 
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salariais, as formas de organização espacial da cidade, assim como o grau de 

consciência racial da população trabalhadora. 

 

 

1.3- Democracia racial no Brasil: verdade ou mito? 

 

Quando partimos de uma base material para entender a realidade social, o 

indivíduo real e sua condição material de existência, percebemos que a contradição 

capital/trabalho gerada pelo modo de produção capitalista nos traz uma série de 

expressões da questão social e estas se intensificam na população negra por conta do 

racismo, que tem a importante função para ordem burguesa de criar grupos mais 

oprimidos e explorados.  

As nossas premissas são os indivíduos reais, a sua ação e as suas, condições 

materiais de existência, quer se trate daquelas que encontrou já elaboradas 

quando do seu aparecimento quer das que ele próprio criou. Estas bases, são, 

portanto verificáveis por vias puramente empíricas. (MARX, 1846.p.10/11) 

 

Os que defendem o argumento da democracia racial criaram este mito no campo 

das ideias, eles não partem da realidade material e a partir do momento que não se parte 

de uma realidade material para analisar um fenômeno ―significa interpretar 

diferentemente aquilo que existe‖ (MARX, 1846-p9), ou seja, a partir de uma ideia 

criada ideologicamente, podemos ter uma interpretação parcial do que realmente 

acontece. 

Apesar do Brasil historicamente ser conhecido nos outros países por ser o lugar 

da democracia racial, pelo menos desde a década de 1950 foi necessário uma série de 

medidas legais para amenizar as desigualdades raciais após o período da abolição. A 

primeira lei que se baseava na ideia de separação entre raças foi a Lei Afonso Arino de 

1951, que considerava contravenção penal o ato de recusar atender, servir ou hospedar 

por preconceito de cor, além de um conjunto de outras medidas que foram crescendo ao 

longo do tempo.  

A lei 1390/51, Lei Afonso Arino dizia: 
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Art. 1º Constitui contravenção penal, punida nos termos desta Lei, a recusa, por 

parte de estabelecimento comercial ou de ensino de qualquer natureza, de hospedar, 

servir, atender ou receber cliente, comprador ou aluno, por preconceito de raça ou de 

cor.(LEI 1390/51, LEI AFONSO ARINO) 

O mito de democracia racial carregado pelo Brasil nos transformou em um país 

extremamente atrasado na discussão de políticas que visam a igualdade racial, como as 

políticas afirmativas e as leis anti-racistas. O Movimento Negro Brasileiro em suas 

diversas vertentes, principalmente a partir da década de 1970, aparece 

representativamente como sujeito político com uma trajetória de importantes lutas para 

democratização da sociedade e diminuição da desigualdade entre brancos e negros. 

Nesse sentido, pontuaremos a seguir alguns dos avanços que a luta do Movimento 

Negro e de outros grupos ligados a temática racial alcançou na sociedade brasileira. 

Paixão (2011) aponta que apenas na década de 1980, na Constituição Federal de 

1988, encontra-se dispositivos constitucionais
24

 sobre o tema do direito a igualdade, 

repúdio e criminalização do racismo, importância da cultura africana para formação da 

identidade nacional e os direitos à terra por parte da população remanescente dos 

quilombos.  

Segundo Figueiredo (2007), a primeira formulação de um projeto de Lei que deu 

precedentes para políticas específicas para ―minorias‖, no caso a população negra, foi o 

Projeto de Lei 1.332 do ano de 1983, que não foi aprovado pela Constituição, de autoria 

do intelectual e militante do movimento negro Abdias do Nascimento que na época era 

Deputado Federal e dizia: 

[...] Este Projeto de Lei estabelece mecanismos de compensação do afro-brasileiro 

após séculos de discriminação, entre elas a reserva de 20% de vagas para mulheres 

negras e 20% para homens negros na seleção de candidatos ao serviço público; 

bolsas de estudos; 40% de empregos na iniciativa privada e incentivo às empresas 

que contribuírem para a eliminação da prática da discriminação racial; incorporação 

ao sistema de ensino e à literatura didática e paradidática da imagem positiva da 

família afro-brasileira, bem como a história das civilizações africanas e do africano 

no Brasil. (Nascimento e Nascimento,2000, p. 222-223-Apud.: 

FIGUEIREDO,2007). 

O movimento negro nacional marchou a Brasília em novembro de 1995, ano que 

completava 300 anos da morte de Zumbi dos Palmares
25

. Essa grande manifestação 

                                                           
24 Ver mais em: Relatório Anual das Desigualdades Raciais no Brasil 2009-2010 
25 “Zumbi dos Palmares é um conhecido líder quilombola. Sua históriacomeça em 1655 com seu nascimento em Alagoas, em um 

dos mocambos de Palmares. O seu nome vem do quimbundo ―nzumbi‖, e quer dizer ―duende‖ (no Brasil, a tradução também é 

interpretada como ―fantasma‖). Com apenas sete anos, em 1662, Zumbi é capturado por soldados e entregue a um padre (Pe. 

António Melo) que torna-se responsável por sua formação. Batizado na igreja Católica como Francisco, ele ajudava nas missas além 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/anotada/2400769/art-1-da-lei-afonso-arinos-lei-1390-51
http://www.historiabrasileira.com/escravidao-no-brasil/quilombolas/
http://www.historiabrasileira.com/biografias/zumbi-dos-palmares/
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levou mais de 30 mil pessoas à capital federal, culminando no reconhecimento de 

Zumbi pelo governo brasileiro como um herói nacional. Nesse dia foi entregue um 

documento pela coordenação da Marcha Zumbi dos Palmares ao então presidente 

Fernando Henrique Cardoso. Este documento propunha um programa de enfrentamento 

do racismo e da desigualdade racial. E através dele se institui o Grupo Interministerial 

(GTI).  

O grupo realizou dois seminários sobre o tema em Salvador e Vitória, a partir 

dos quais elaborou 46 propostas de ações afirmativas, abrangendo áreas 

como educação, trabalho, comunicação, saúde. Foram implementadas 

algumas destas políticas, contudo seus recursos são limitados e seu impacto 

permanece muito restrito. (MOEHLECKE, 2002, P.206) 

 

No dia 13 de maio de 1996 é lançado o Programa Nacional dos Direitos 

Humanos (PNDH), um documento do Governo Federal, Ministério da Justiça e 

Secretaria do Estado de Direitos Humanos, que se baseava no  decreto nº 1.904, 

omesmo que após alguns anos foi revogado pelo Decreto nº 4.229, de 13 de maio de 

2002. O PNDH tem como alguns de seus objetivos: 

Apoiar a formulação, a implementação e a avaliação de políticas e ações 

sociais para a redução das desigualdades econômicas, sociais e culturais 

existentes no país, visando à plena realização do direito ao desenvolvimento e 

conferindo prioridade às necessidades dos grupos socialmente vulneráveis. 

[...] Apoiar o funcionamento e a implementação das resoluções do Conselho 

Nacional de Combate à Discriminação – CNCD, no âmbito do Ministério da 

Justiça[...]Apoiar a adoção, pelo poder público e pela iniciativa privada, de 

políticas de ação afirmativa como forma de combater a desigualdade. 

(PNDHII, 2002) 

 

A década de 1990 foi marcada por projetos de leis destinados as políticas 

afirmativas, elaborados principalmente pelos parlamentares do Partido dos 

Trabalhadores (PT), como por exemplo, a proposta de Emenda Constitucional de 1993 

do então deputado federal Florestan Fernandes (PT/SP), e os projetos de Lei n. 13 e 14 

de 1995 da então senadora Benedita da Silva (PT/RJ).  

                                                                                                                                                                          
de estudar Português e Latim. Aos quinze anos, em 1670, Zumbi foge para o Quilombo de Palmares onde obtém reconhecimento 

pelas suas habilidades marciais. Com apenas vinte anos (1675) já é um respeitável estrategista militare guerreiro, atuando na luta 

contra os soldados do Sargento-mor Manuel Lopes.‖( Ver mais em: http://www.historiabrasileira.com/biografias/zumbi-dos-

palmares/) 

 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.planalto.gov.br%2Fccivil_03%2Fdecreto%2Fd1904.htm&ei=7llvUcupHpCA9QT1s4D4Dg&usg=AFQjCNFI5QohPYoIrhm4v6w3EbbQyRKfig&sig2=9B3de05WuUVZNwJ1cHxACg
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.planalto.gov.br%2Fccivil_03%2Fdecreto%2Fd1904.htm&ei=7llvUcupHpCA9QT1s4D4Dg&usg=AFQjCNFI5QohPYoIrhm4v6w3EbbQyRKfig&sig2=9B3de05WuUVZNwJ1cHxACg
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/D4229.htm#8
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/D4229.htm#8
http://www.historiabrasileira.com/escravidao-no-brasil/quilombo-de-palmares/
http://www.historiabrasileira.com/biografias/zumbi-dos-palmares/
http://www.historiabrasileira.com/biografias/zumbi-dos-palmares/
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 Até o final dos anos de 1990, nenhum dos projetos de lei citados tinha sido 

aprovado ou implementado. Somente a partir de 2001 foram aprovadas 

políticas de ação afirmativa para a população negra por decisão do Poder 

Público, seguindo a mesma linha dos projetos anteriores e tendo como base o 

sistema de cotas e a ideia da necessidade de representação desse setor em 

diversas esferas da sociedade. (MOEHLECKE, 2002, P 209) 

A partir de 2001 identificamos algumas medidas que contribuem para o avanço 

da democracia no Brasil, como, por exemplo, o sistema de cotas. Em setembro, o 

Ministério de Desenvolvimento Agrário cria uma cota de 20% para negros na estrutura 

institucional do Ministério e do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 

(INCRA). Em dezembro, o Ministro da Justiça assinou a portaria que determina uma 

cota de 20% de negros, 20% de mulheres e 5% de portadores de deficiências físicas 

para os cargos de assessoramento de Ministério. 

No ensino superior, a primeira lei com o perfil de cotas foi a Lei Nº 4151, de 

setembro de 2003, aprovada no estado do Rio de Janeiro, que determina em seu artigo 

primeiro: 

 
Art. 1º - Com vistas à redução de desigualdades étnicas, sociais e 

econômicas, deverão as universidades públicas estaduais estabelecer cotas 

para ingresso nos seus cursos de graduação aos seguintes estudantes 

carentes:·. 

I - oriundos da rede pública de ensino; 

II – negros. (Lei 4151 de setembro de 2003) 

 

Em 2008 foi aprovada, em âmbito federal, a Lei 10.639 que obriga as escolas a 

trabalharem com a história da África: 

Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares, torna-

se obrigatório o ensino sobre História e Cultura Afro-Brasileira. 

§ 1
o
 O conteúdo programático a que se refere o caput deste artigo incluirá o estudo 

da História da África e dos Africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra 

brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do 

povo negro nas áreas social, econômica e política pertinentes à História do Brasil. 

§ 2
o
 Os conteúdos referentes à História e Cultura Afro-Brasileira serão ministrados 

no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de Educação Artística e 

de Literatura e História Brasileiras. (LEI N
o
 10.639, DE 9 DE JANEIRO DE 

2003.) 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.639-2003?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.639-2003?OpenDocument
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Em 2010, no governo de Luiz Inácio Lula da Silva foi aprovado o Estatuto da 

Igualdade Racial através da Lei nº 12.288, de 20 de julho. Em seu primeiro artigo diz 

que é destinado a garantir à população negra a igualdade de oportunidades, a defesa dos 

direitos e o combate a discriminação e intolerância étnica. Apesar do avanço para a 

discursão das questões raciais no Brasil, o Estatuto também recebeu críticas de alguns 

movimentos sociais que alegam que o governo que o Lula não deu conta de garantir os 

direitos essenciais dos afrodescentes vitimados pelo processo histórico de escravidão. 

Em agosto de 2012 foi aprovada a Lei 12.711 que obriga a todas as instituições 

de ensino superior a reservar uma porcentagem proporcional de vagas para pretos, 

pardos e indígenas ao número desses existentes na população da unidade de federação 

que se encontra a instituição. A partir daí, se intensifica as diversas polêmicas sobre as 

cotas raciais nas universidades federais. 

Os avanços na legislação brasileira, fruto direto da luta do Movimento Negro e 

outros movimentos políticos ligados a temática, contribuíram para expansão dos direitos 

básicos da população negra como maior concentração de renda, melhor acesso a 

previdência e à assistência social. Porém, estão longe de serem suficientes quando 

olhamos para a sociedade brasileira e os ―resquícios‖ que esta ainda carrega no período 

de escravidão. 

As desigualdades raciais são estruturantes da desigualdade social brasileira. A 

análise de dados empíricos é extremamente importante para a compreensão desta realidade. O fato de 

apresentar dados separados por cor ou raça historicamente tem se constituído como uma importante 

estratégia para desnaturalizar a ―coincidência‖ que equivocadamente se apresenta entre desigualdades 

sociais e raciais. Ao se dar visibilidade às desigualdades raciais, pretende-se evidenciar suas 

dimensões e suas particularidades. Com essa finalidade, apontaremos as assimetrias de 

cor e raça no Brasil através dos indicadores sociais presentes na base de dados gerais da 

população do país. 

A população brasileira, segundo o último Censo de 2010 é composta da seguinte 

forma: 
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Gráfico 1:  

Distribuição percentual da população residente por cor ou raça (2000 e 

2010) 

 

Fonte: IBGE, 2000. APUD.:SILVA e GOES – IPEA,2013 

Considerando pretos e pardos como negros, a população negra aumentou 27,6%, 

bem acima do crescimento total da população (12,3%). A variação foi ainda maior para 

os pretos (37,6%), em comparação com os pardos (26,0%). (SILVA e GOES- IPEA, 

2013). O gráfico a seguir mostra a renda mensal per capta familiar em múltiplos do 

salário mínimo de setembro de 2012, quanto a raça e cor e comprova que a porcentagem 

da população negra é a que tem menor faixa de renda: 

 

Gráfico2: 

Renda mensal per capta familiar em múltiplos do salário mínimo (2012) 
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Fonte: MATIJASCICe SILVA, 2014, p.10 

 

Apesar da população negra (considerando pretos e pardos) ser mais da metade 

da população brasileira, a pobreza não é divida equanimemente entre brancos e negros. 

No Brasil ainda hoje os negros são representados nos extratos de mais baixa renda. Esse 

fato tem origem histórica que remete a anos de escravidão, onde após a abolição o negro 

foi lançado à sua própria sorte e vem desde lá sendo estigmatizado através do racismo. 

O racismo à moda brasileira, que se baseia nos critérios das aparências físicas e 

fenotípicas se torna evidente nas relações de poder, na formação do prestígio social, no 

acesso à oportunidade e direitos sociais dentro da lógica do capital. Tal fato 

historicamente fez com que raça e classe tivessem intrínseca relação na realidade do 

nosso país. Paixão (2011) analisa que:  

 

Tal interpretação não implica o desconhecimento da óbvia realidade de que 

tanto existem brancos pobres como também há afrodescendentes que 

integram as distintas classes sociais. Antes,o que se quer dizer é que, tanto 

em um como em outro grupo, as aparências fenotípicas portadas criarão 

situações de confirmação ou deslocamento específico dentro dos 

correspondentes estratos. (PAIXÃO, 2011, p.23) 

 

O mito da democracia racial atua na tentativa de negar que os problemas sociais 

enfrentados pela população negra tem origem também na discriminação racial. A 

invisibilidade da questão racial e dos problemas enfrentados pela população negra no 

Brasil naturalizam as coincidências nas desigualdades de raça e classe. Porém, os dados 

empíricos das diversas esferas que o negro ocupa na sociedade servem de argumento 

para as mais duras críticas daqueles que defendem a democracia racial. 
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Os dados da educação mostram que para o total da população, a taxa de 

analfabetismo é de 9,6%. Entre os brancos esse índice cai para 5,9%. Já entre pardos e 

pretos a taxa sobe para 13% e 14,4%, respectivamente. (Censo 2010). A tabela a seguir 

mostra a taxa de analfabetismo segundo cor, raça e faixa etária em 2010: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3: 

Taxa de Analfabetismo segundo cor ou raça e faixa etária (2010) 

 

Fonte: IBGE, 2000.APUD.:SILVA e GOES – IPEA,2013 

Embora tenha havido um progresso no nível educacional do país, como a 

redução considerável no índice de analfabetismo na última década, a desigualdade entre 

negros e brancos persiste em todos os grupos etários. Ou seja, ainda que o país tenha 

sido impactado por melhorias educacionais importantes, percebe-se que a desigualdade 

racial segue reproduzindo-se, ainda que em novos patamares, mesmo nos níveis 

elementares de educação. 

A realidade não se difere no ensino superior onde os dados mostram que 

apesar de ter aumentado o acesso de pessoas nos últimos anos ainda permanece a 

desigualdade entre brancos e negros como mostra a tabela: 
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Tabela 1:  

Taxa bruta de escolaridade no ensino superior (18 a 24 anos) da 

população residente, segundo os grupos de cor ou raça selecionados (brancos, 

pretos e pardos) em porcentagem (1988, 1998, 2008) 

 

 1988 1998 2008 

Brancos 12,4 16,8 35,8 

Pretos e Pardos 3,6 4,0 16,4 

Total 8,6 10,9 25,5 

Fonte: Relatório Anual das Desigualdades Raciais no Brasil; 2009-2010 

A maior parcela da sociedade ainda não está inserida no ensino superior público.  

A universidade pública atende a minoria da população do Brasil, e essa minoria tem um 

perfil altamente elitizado, principalmente por causa do vestibular que é um método 

meritocrático de inserção na universidade, onde entende-se como igual quem parte de 

lugares diferentes da sociedade. Se os dados gerais da população do Brasil mostram que 

a maioria das pessoas não consegue se inserir na universidade, esses dados se 

multiplicam quando observamos a população negra. 

Sacramente (2005) analisa que nas universidades do Rio de Janeiro o número de 

negros gira em torno de 20,3% o que significa dizer que menos do que a metade do total 

da população negra do estado encontra-se representada em seus quadros. Constata-se a 

maciça representatividade do segmento branco nas universidades. Sacramento (2005) 

ainda aponta que apenas 6% dos jovens chegam à universidade na região sudeste, sendo 

que destes, apenas 1% concluem a graduação ou encontram-se cursando a pós-

graduação. O IPEA (2001) indica que menos de 2% de estudantes negros estão 

matriculados nas universidades públicas e privadas, e, dentre essas pessoas, apenas 

15,7% concluem os cursos. 

O gráfico a seguir ajuda a visualizar a desigualdade entre as raças, no ano de 

2000 e 2010, principalmente quando se trata dos cursos mais elevados: 
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Gráfico 4: 

Pessoas com 15 anos ou mais por curso mais elevado concluído (2000 e 

2010) 

 

Fonte: IBGE, 2000.APUD.:SILVA e GOES – IPEA,2013 

 

Os negros estão mais representados no Ensino Fundamental com 39,9% do total, 

enquanto aparecem em 30,8% no Ensino Médio, 14,5% no Ensino Superior e apenas 

11,1% nos cursos de mestrado e doutorado. Avaliando que a escolaridade influencia 

diretamente na inserção no mercado de trabalho, levantamos também alguns dados 

gerais do Brasil sobre trabalho, dados que dizem que quanto mais precarizado o 

trabalho, maior é a inserção de pessoas negras. 

 

Tabela 2: 

Taxa de desemprego do PEA residentes nas três maiores Regiões 

Metropolitanas do Brasil em porcentagem (2010 e 2011) 

 

 2010 2011 

Homens 

brancos 

Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul 

4,4 4,0 4,1 3,8 3,5 4,4 4,6 4,4 4,3 4,2 4,4 4,1 

Mulheres 

brancas 

6,8 6,5 6,4 5,8 5,5 5,9 6,4 6,8 6,9 6,8 6,4 6,3 

Brancos 5,6 5,2 5,2 4,7 4,4 5,1 5,4 5,5 5,4 5,3 5,1 5,1 

Homens 

pretos e 

pardos 

6,0 5,6 5,3 4,9 4,7 5,2 5,7 5,7 5,8 5,8 5,6 5,5 
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Mulheres 

pretas e 

pardas 

10,7 9,7 9,4 9,3 8,2 9,4 9,5 9,8 9,4 9,5 9,2 9,1 

Pretos e pardos 8,1 7,5 7,1 6,9 6,3 7,1 7,4 7,6 7,5 7,5 7,2 7,1 

PEA total 6,7 6,2 6,1 5,7 5,3 6,1 6,4 6,5 6,4 6,4 6,2 6,0 

 

Fonte: (Mapa da população preta & parda no Brasil, 2010) 

 

Para além do desemprego, os negros ainda estão inseridos nos empregos 

informais, sem carteira de trabalho assinada e direitos trabalhistas garantidos por lei. E 

nos empregos mais precarizados e flexibilizados. No setor informal, que, em uma 

concepção mais abrangente, compreende o emprego assalariado sem carteira de trabalho 

assinada e o trabalho por conta própria, a participação dos negros é maior que a dos 

brancos, independentemente do sexo. O trabalho nesse setor, porém, não é 

necessariamente sinônimo de ocupação de baixa qualidade, sobretudo entre os 

trabalhadores por conta própria. Assim, para melhor caracterizar o setor informal pode-

se usar um indicador de precariedade que leva em consideração a ocupação e os 

rendimentos desses trabalhadores. (RELATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO 

HUMANO DO BRASIL, 2005 , p.63) 

No mercado de trabalho, os empregadores são em maioria brancos. A população 

negra aparece em maior proporção como empregada, sem carteira assinada e 

empregados domésticos. Quando analisamos a diferença salarial, a desigualdade entre 

negros e brancos é ainda maior. Mesmo após séculos de extinção da escravidão, 

segundo o “Mapa da população preta & parda no Brasil”, Em agosto de 2011, a 

assimetria de cor ou raça em termos do rendimento médio de ambos os sexos foi de 

82,9%, favoravelmente aos brancos. Na análise das informações pelos grupos de sexo, 

nota-se que, em agosto de 2011, os homens brancos obtiveram rendimentos habituais 

médios 86,7% superior aos dos homens pretos e pardos. Entre as mulheres, as 

assimetrias de rendimento entre as trabalhadoras brancas e as trabalhadoras pretas e 

pardas ficaram em 80,6%. .  
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A situação do negro no espaço urbano, tema que aprofundaremos no decorrer 

dos próximos capítulos, também nos mostra dados das disparidades de raça e cor quanto 

a segregação sócio-espacial, violência urbana e condições de habitação. A violência 

urbana aparece como uma das expressões da questão social, comum em projetos que 

determinam prioritariamente o capital sobre o trabalho, em que o objetivo é acumular 

capital e não garantir condições de vida para a classe trabalhadora. A guerra contra os 

pobres no Brasil é materializada principalmente no extermínio físico dos jovens negros 

moradores de favelas e é onde o Estado mostra seu aspecto punitivo e racista. 

Segundo os dados da campanha ―Jovem negro vivo‖ realizada pela Anistia 

Internacional
26

: 

Em 2012, 56.000 pessoas foram assassinadas no Brasil. Destas, 30.000 são 

jovens entre 15 a 29 anos e, desse total, 77% são negros. A maioria dos 

homicídios é praticado por armas de fogo, e menos de 8% dos casos chegam 

a ser julgados.(https://anistia.org.br/campanhas/jovemnegrovivo/) 

 

Em entrevista a revista Carta Capital, Atila Roque, diretor-executivo da base 

brasileira da Anistia Internacional afirma que matou-se mais no Brasil do que nas doze 

maiores zonas de guerra do mundo. Entre 2004 e 2007, quando 192 mil brasileiros 

foram mortos, contra 170 mil espalhados em países como Iraque, Sudão e Afeganistão. 

Atila Roque avalia que esses índices expressam o resultado de uma política de 

criminalização da pobreza e de uma indiferença da sociedade em torno de um 

"genocídio silenciado" que muitas vezes fica 

impune. (http://www.cartacapital.com.br/sociedade/violencia-brasil-mata-82-jovens-por-dia-5716.html) 

Uma pesada herança das discriminações econômicas e raciais contra a população 

negra no Brasil é a criminalização do jovem negro. O Estado brasileiro, historicamente 

tem uma função não declarada de criminalizar crianças e adolescentes pobres e não-

brancos, definir o apartheid de uma população jovem que já é subalternizada. O racismo 

introjetado nos profissionais de segurança pública explica a alta mortandade da 

                                                           
26―A Anistia Internacional é um movimento global com mais de 7 milhões de apoiadores, que realiza ações e campanhas para que os 

direitos humanos internacionalmente reconhecidos sejam respeitados e protegidos. Está presente em mais de 150 países. Todos os 

dias, alguém, em algum lugar do mundo, recebe apoio da Anistia Internacional. O compromisso da Anistia Internacional é com a 
justiça, a igualdade e a liberdade. A organização é independente de qualquer governo, ideologia política, interesse econômico ou 

religião. É financeiramente autônoma. Suas atividades são financiadas principalmente por membros e apoiadores, além de doações 

públicas. Qualquer cidadão do mundo pode se tornar membro da Anistia Internacional e ajudar a fazer uma diferença real no mundo. 
O trabalho de pesquisa desenvolvido permite a descoberta de fatos e leva à demanda por mudanças. Sua atuação visa mobilizar e 

pressionar governos, grupos armados e empresas para promover e proteger os direitos humanos. Para a Anistia Internacional, 

quando o direito de uma pessoa é violado, o de todas as outras está em risco. ― (https://anistia.org.br/conheca-a-anistia/quem-
somos/) 

 

http://www.cartacapital.com.br/sociedade/violencia-brasil-mata-82-jovens-por-dia-5716.html
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população negra, a sociedade que constrói uma visão estereotipada sobre sua população, 

em particular a jovem negra de favela. 

 Uma pesquisa do IPEA do ano de 2013 trouxe alguns dados sobre homicídio de 

jovens negros no país que dizem que a cada três assassinatos, dois vitimam negros, a 

possibilidade de o negro ser vítima de homicídio no Brasil é maior inclusive em grupos 

com escolaridade e características socioeconômicas semelhantes. Assassinatos atingem 

negros numa proporção 135% maior do que os não-negros.A perpetuação de 

estereótipos sobre o papel do negro na sociedade, muitas vezes o associa a indivíduos 

perigosos ou criminosos, o que pode aumentar a probabilidade de vitimação destes 

indivíduos, além de fazer perpetuar determinados estigmas.  

Na entrevista publicada na revista Carta Capital anteriormente citada, o diretor-

executivo da Anistia Nacional no Brasil afirma que os dados de violência de 2014 

mostram uma queda de 32,3% no número de homicídios de jovens brancos, enquanto o 

percentual de homicídios de jovens negros cresceu na mesma proporção, com um 

aumento de 32,4%. Atila Roque avalia que: 

Essa é uma tendência não só de 2014. Se olharmos os dados dos últimos dez 

anos, é certamente isso que você vai encontrar. Entre jovens brancos, com 

idade entre 16 a 29 anos, há uma redução na taxa de homicídio da ordem de 

33%. Quando considerarmos os homicídios de jovens negros, na mesma faixa 

de idade, é como se olhássemos para um espelho invertido. A partir disso, 

quando olhamos a linha de crescimento de homicídios no Brasil, a conclusão 

imediata é que o crescimento das mortes está muito sustentado na morte do 

jovem negro.Se a tendência de redução que encontramos nas mortes de 

jovens brancos prevalecesse, estaríamos em um processo de redução das 

taxas de homicídio, o que não está acontecendo.Estamos há mais de dez anos 

na faixa de 50 mil homicídios por ano, o que é um número absolutamente 

espantoso, mesmo comparando com situações de guerra e conflitos. 

(http://www.cartacapital.com.br/sociedade/violencia-brasil-mata-82-jovens-

por-dia-5716.html) 

 

A segregação no espaço urbano está diretamente ligada a classe social, porém, 

no Brasil não podemos negar e existência do racismo e a persistência da herança 

advinda da escravidão. O período da colonização deixou de herança uma situação 

extremamente confusa em relação a terra onde os negros que foram escravizados no 

âmbito do trabalho livre integram não somente o trabalhador explorado pelo sistema 

capitalista, mas, sobretudo a parcela da população que teve maior dificuldade ao acesso 

a terra urbana. A terra foi no Brasil um dos principais bens de acumulação, o 

impedimento à propriedade de terra à população negra após a abolição é um dos 

http://www.cartacapital.com.br/sociedade/violencia-brasil-mata-82-jovens-por-dia-5716.html
http://www.cartacapital.com.br/sociedade/violencia-brasil-mata-82-jovens-por-dia-5716.html
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principais motivos dessa população não ter conseguido ascensão social. A pobreza da 

população negra é materializada principalmente na habitação precarizada. 

A qualidade da moradia é um dos quesitos essenciais para avaliar as condições 

de vida de grupos e indivíduos em uma sociedade. A qualidade estrutural da moradia 

pode ser medida por condições de espaço, densidade do domicílio, abastecimento 

adequado de água, estrutura sanitária, formas adequadas de saneamento básico entre 

outras. 

O IBGE (2011) considera que boas condições de moradia dependem de um 

conjunto de fatores combinados, a saber: construção de alvenaria ou madeira 

tratada, com telhas ou lajes; acesso a água potável com canalização, coleta de 

esgoto e lixo; máximo de duas pessoas por dormitório, com banheiro no 

domicílio; e acesso a telefonia e eletricidade. Uma moradia com boas 

condições tem que atender a todos esses critérios. (MATIJASCIC e SILVA, 

2014, p.19) 

O gráfico a seguir mostra a porcentagem de moradias adequadas segundo a cor 

ou a raça da pessoa referente pelo domicílio. As famílias chefiadas por pessoas brancas 

apresentam melhores condições de moradia em qualquer localização. 

 

Gráfico 5: 

Moradias adequadas segundo cor/raça/etnia da pessoa referente pelo 

domicílio (2001 – 2012) 

 

 

FONTE: MATIJASCICe SILVA, 2014, p.19 
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O indicador de densidade de domicílio é calculado pela quantidade de famílias 

que tem três ou mais pessoas no mesmo dormitório. Segundo NETO e RIANI (2007), 

entre 1992 e 2001, foi possível perceber que o percentual de famílias chefiadas por 

pessoas brancas vivendo nestas condições passou de 7,2% para 4,9%, enquanto nas  

famílias chefiadas por negros houve uma redução neste indicador tendo passado o 

mesmo de 14,3% para 10,4%.  

No período de 1992 – 2001, o percentual de domicílios chefiados por pessoas 

brancas que contavam com abastecimento d´água potável passou de 83,3% para 88,5%, 

entre as famílias de pessoas negras foi verificado um aumento de 73,6%, para 82,5% 

dos domicílios. Mais uma vez é possível identificar que ainda que tenha tido uma 

progressiva melhora na condição de moradia entre os anos, a desigualdade entre negros 

e brancos permanece. 

 

 

 

Gráfico 6:  

Domicílios urbanos com Densidade Excessiva Segundo Raça/Cor/Etnia do 

referente pelo domicílio (1997-2001) 

 

 

Gráfico7: Percentual de Domicílios Urbanos com Acesso a Abastecimento 

de Água Segundo Raça/Cor/Etnia do referente pelo domicílio 

 

 

Fonte: NETO e RIANI, 2007 
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 Nas formas de saneamento básico e esgotamento sanitário, coleta de lixo e 

acesso a energia elétrica o resultado não se difere dos demais: 

Em 1992, o percentual de domicílios chefiados por pessoas negras sem acesso a este 

serviço era 24,3 pontos percentuais acima do percentual de domicílios chefiados por 

pessoas brancas na mesma condição. Em 2001, este 

hiatodesfavorávelaosafrodescendentescaiu  para  18,5.(...) entre  1992  e  2001,  o  

percentual  de  lares chefiados por brancos sem acesso aos serviços de coleta de lixo 

passou de 10,7% para 2,6%, praticamente  se  universalizando  no  interior  deste  

contingente  racial  ou  de  cor.  No mesmo período, a queda delares chefiados por 

afrodescendentes sem acesso ao serviço de coleta do lixotambémreduziu  

significativamente,  de  29%  para  8,4% (...)o percentual de  lares chefiados por 

pessoas brancas com acesso à energia elétrica, entre 1992 e 2001, passou de 98,9% 

para 99,2%. Destaca-se o aumento na proporção dedomicílioscomacesso  à  energia  

elétrica,  que  passou,  entre  as  famílias  chefiadas  por pessoas negras, de 95,5%, 

para 98,6% no mesmo período. (NETO e RANI, 2007-p.10) 

 

Os estudos habitacionais apresentam condições de moradia evidentemente 

hierarquizadas entre brancos e negros. A organização espacial das relações sociais nos 

mostra que nos momentos e nos lugares em que se define o acesso a riqueza 

socialmente produzida (acesso a educação, saúde, habitação adequada, e as políticas 

sociais em geral) as diferenças raciais são mobilizadas na forma de verticalidade e 

hierarquias, assim produzindo e reproduzindo as desigualdades raciais.   
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CAPÍTULO II 

 O DÉFICIT HABITACIONAL E A QUESTÃO RACIAL 

 

2.1-O desenvolvimento geográfico desigual e o lugar do negro na cidade 

 

Os espaços geográficos desiguais nas cidades são caracterizados pela intensidade 

de investimentos de capitais, garantindo que as regiões centrais, com abundancia de 

capital, fiquem mais ricas enquanto as periferias, regiões desprovidas de investimentos, 

fiquem mais pobres. O que nos interessa essencialmente no decorrer de nossas análises 

é pensar as cidades sob o ângulo racial, problematizando o lugar historicamente 

destinado a população negra no espaço urbano. Para isso pretendemos compreender, 

baseados principalmente na teoria do desenvolvimento desigual e combinado, que esta 

desigualdade do espaço geográfico urbano não é natural. A divisão de espaços 

hierarquizados e as diferentes formas de sociabilidade são uma criação histórica 

aprofundada por múltiplas atividades humanas, e tem sido imprescindível para a 

acumulação de capital. Também objetivamos identificar como as representações do 

espaço mascaram e ocultam a realidade, pois escondem as contradições e as relações 

sociais e raciais existentes.  

Segundo Harvey (2004), o capitalismo jamais sobreviveria sem seus ajustes 

espaciais, pois a ―produção do espaço geográfico é fundamental e intrínseca na 
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dinâmica da acumulação do capital e da geopolítica da luta de classes‖ (HARVEY, 

2004, p.81). Por isso, o sistema capitalista tem recorrido à reorganizações geográficas 

buscando soluções parciais para seus impasses e crises constantes. 

Para compreendermos a organização espacial do capitalismo é necessário 

fazermos algumas análises (ainda que introdutórias) sobre o próprio modo de produção 

capitalista e como esse gera contradições e crises cíclicas. No sistema capitalista o 

crescimento econômico é um processo de contradições internas que de tempo em tempo 

desencadeiam em crises estruturais que são inerentes ao modo de produção capitalista. 

Segundo Marx (1867): 

A contradição, expressa de forma bem genérica, consiste em que o modo de 

produção capitalista implica uma tendência ao desenvolvimento absoluto das 

forças produtivas, abstraindo o valor e a mais-valia nele incluídos, também 

abstraindo as relações sociais, dentro das quais transcorre a produção 

capitalista (MARX, 1996 [1867]: 188). 

 

O processo de acumulação tem como base algumas premissas, que basicamente 

são: 1- a criação de um exército industrial de reserva para a estagnação dos salários e 

para alimentar a expansão da produção; 2- a existência de quantidade necessária de 

meios de produção que possibilitem a expansão da produção de capital e 3- a existência 

de mercado para a circulação da mercadoria. Essas tendências inseparáveis do modo de 

produção capitalista produzem várias tensões no processo de acumulação e a 

possibilidade de crises constantes. 

A competição entre os capitalistas tem como consequência, em um determinado 

ponto de seu desenvolvimento, uma superprodução de mercadorias, que são lançadas no 

mercado e não são absorvidas, pois os trabalhadores não possuem renda para adquiri-las 

devido aos baixos salários
27

. A partir daí dá-se o subconsumo e a queda da taxa de 

lucro. 

Queda da taxa de lucro e acumulação acelerada são, nessa medida, apenas 

expressões diferentes do mesmo processo, já que ambas representam o 

desenvolvimento da força produtiva. A acumulação, por sua vez, acelera a 

queda da taxa de lucro, à medida que com ela está dada a concentração dos 

trabalhos em larga escala e, com isso, uma composição mais elevada do 

capital. Por outro lado, a queda da taxa de lucro acelera novamente a 

concentração de capital e sua centralização (...) (MARX, 1996 [1867]: 183). 

                                                           
27O consumo da classe trabalhadora não é o que sustenta o capitalismo, mas é importante numa perspectiva ideológica para que a 

classe trabalhadora se sinta participante do sistema. 
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Se pudéssemos resumir as contradições do modo de produção capitalista em 

duas, diríamos que a primeira é que o capital precisa do trabalhador excedente (Exército 

Industrial de Reserva) para pressionar a classe trabalhadora e regular os salários. Porém 

ao mesmo tempo, a condição de vida desses trabalhadores sem emprego supostamente 

poderia criar tensões e revoltas na classe trabalhadora, colocando em risco o próprio 

sistema capitalista
28

. A segunda é que o capitalismo busca sempre o desenvolvimento 

das forças produtivas com o objetivo de produzir mais e aumentar a acumulação. No 

entanto, a evolução tecnológica traz uma queda na taxa de lucro, porque só o 

trabalhador produz mais-valia, a máquina não. Neste caso há aumento na produção e 

diminuição de mais-valia.  

Essas contradições fazem parte do modo de produção capitalista, tornando as 

crises inevitáveis. Neste sentido, Harvey (2004) aponta que dentre algumas saídas para 

resolver parcialmente este dilema e reestabelecer o crescimento da acumulação, o 

capitalismo tem recorrido repetidas vezes à reorganizações geográficas. O autor afirma 

que o sistema não pode sobreviver sem os ―ajustes espaciais‖, por isso: 

Constrói uma paisagem geográfica distintiva, um espaço produzido de 

transporte e comunicações, de infra-estrutura e de organizações territoriais 

que facilita a acumulação do capital numa dada fase de sua história, apenas 

para ter de ser desconstruído e reconfigurado a fim de abrir caminho para 

maior acumulação num estágio ulterior. (HARVEY, 2004, p 81) 

 

O desenvolvimento da tecnologia possibilitou a expansão da produção e 

concomitante com o aumento da produção, foi fundamental a expansão do mercado para 

a circulação da mercadoria produzida. Esta circulação denota um sentido de integração 

do espaço e uma redução do tempo, criando um espaço novo para que o capital possa 

ser acumulado de forma mais expansiva. Da necessidade de criação de novos espaços 

para a acumulação, o capitalismo se consolidou plenamente e alcançou uma difusão 

espacial significativa tornando-se mundialmente um só organismo econômico e político. 

O capitalismo se tornou um sistema econômico mundial, porém sua evolução 

aconteceu de forma desigual e combinada. Cada país entrou na divisão internacional de 

trabalho sobre a base do mercado mundial capitalista, mas cada nação participou de 

forma peculiar e em grau diferente na expressão e expansão do capitalismo e teve etapas 

distintas no seu desenvolvimento.  
                                                           
28 É importante considerarmos que existe uma ideologia burguesa que é hegemônica e os próprios trabalhadores a reproduzem.  

Ainda que os trabalhadores vivam em condições extremamente precárias, a força ideológica da burguesia e a alienação do trabalho 

podem atravancar, por exemplo, uma revolução na classe trabalhadora. 
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Novack (1988) traz um ensaio sobre o curso desigual da história, onde pretende 

sintetizar a partir de um viés teórico, o que denomina uma das leis fundamentais da 

história humana, a ―lei do desenvolvimento desigual e combinado‖. Os apontamentos 

do autor serão essenciais para nos auxiliar na compreensão da teoria do 

desenvolvimento geográfico desigual. Novack (1988) aponta em suas análises como o 

processo de desenvolvimento de determinadas formações sociais acaba por conter em si 

elementos correspondentes a distintas etapas do desenvolvimento de outras formações 

sociais.  

Ele chama atenção para o ―duplo caráter‖ da lei, da fusão, no interior desta e que 

na verdade a constitui enquanto tal, afirma que são duas leis científicas intimamente 

relacionadas (a lei do desenvolvimento desigual e a lei, decorrente da anterior, 

do desenvolvimento combinado). A primeira diz respeito às proporções no crescimento 

da vida social e a segunda à correlação dos fatores da vida social desigualmente 

desenvolvidos no processo histórico. 

A essência da lei do desenvolvimento desigual está no fato de que o progresso 

da humanidade, que o autor entende como a evolução do domínio do homem sobre as 

forças de produção, acontece de maneira mais lenta ou mais rápida nos distintos países, 

continentes e etc. por questões naturais, culturais e históricas. Essas disparidades 

causam a expansão ou compressão de determinadas épocas históricas, conferindo 

diferentes proporções de desenvolvimento aos diferentes povos. A contradição aparece 

quando percebemos que apesar das peculiaridades, as diferentes formações sociais 

interagem de forma combinada de modo a produzir um ―salto qualitativo‖ na evolução 

de seus povos permitindo que cada um desses, sobretudo os ―mais atrasados”, adote e 

assimile formas e elementos provenientes dos outros. Isenta de repetir todas as fases 

evolutivas das ―nações mais avançadas”, as ―nações atrasadas”, importam daquelas a 

última novidade em tecnologia, economia ou política e implantam em condições sociais 

―arcaicas‖. Segundo Novack (1988), esta contradição é a essência da lei do 

desenvolvimento combinado. 

É óbvio que estas duas leis, estes dois aspectos de uma só lei, não atuam ao 

mesmo nível. A desigualdade do desenvolvimento precede qualquer 

combinação de fatores desproporcionalmente desenvolvidos. A segunda lei 

cresce sobre a primeira e depende desta. E, por sua vez, esta atua, sobre 

aquela, afetando-a no seu posterior funcionamento. (NOVACK, 1988,p. 10) 
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A combinação só é possível justamente porque o ritmo histórico aparece 

desigual quando se compara as distintas formações sociais no que se diz respeito ao 

desenvolvimento da economia, cultura, política, tecnologia e etc. Os ―saltos históricos‖ 

das ―nações atrasadas‖ acabam por tornar ainda mais contraditórias as realidades 

econômico-sociais. O processo de desenvolvimento desigual e combinado torna-se 

indispensável para a acumulação de capital, essencialmente nos países de capitalismo 

avançado. Assim como na ―Lei Geral de Acumulação Capitalista”
29

, a acumulação de 

riqueza nos países de capitalismo avançado é, portanto, ao mesmo tempo a acumulação 

de miséria, nos países periféricos. 

Intelectuais como Caio Prado Jr. e Florestan Fernandes se dedicaram ao 

entendimento de nossa realidade nacional e em suas considerações podemos perceber a 

aproximação com a teoria do desenvolvimento desigual e combinado como método de 

análise para compreender as condições sócio-históricas dos países de capitalismo 

atrasado como o Brasil. 

Segundo Prado Jr (2004), a realidade brasileira foi interpretada equivocadamente 

de maneira evolutiva, entendendo que os fatos históricos ocorridos na Europa 

constituíam um modelo universal que necessariamente haveria de se reproduzir no 

Brasil também. Presumia-se, portanto que aqui o capitalismo foi precedido de uma fase 

feudal e que precisaríamos acabar com os restos dessa fase. Porém, na análise do autor, 

jamais existiu um sistema feudal na história do nosso país. 

(...) o Brasil não apresentou nada que legitimamente se possa conceituar 

como restos feudais. Não fosse por outro motivo, pelo menos porque para 

haver restos, haveria por força de preexistir a eles um sistema feudal de que 

esses restos seriam sobras remanescentes. Ora um tal sistema feudal, 

semifeudal ou mesmo simplesmente aparentado ao feudalismo em sua 

acepção própria, nunca existiu entre nós, e por mais que se esquadrinhe a 

história brasileira, nela não é encontrado. (PRADO JR. 2004, p.39) 

Ele diz que um sistema da produção agropecuária brasileira que poderia se 

caracterizar como de natureza semifeudal é a parceria
30

. Porém, afirma que a parceria 

que se pratica geralmente no Brasil, não se constitui como a ―parceria clássica‖, da 

                                                           
29 Ver mais em Marx, 1867. 
30

Parceria rural é o contrato agrário pelo qual uma pessoa se obriga a ceder à outra, por tempo determinado ou não, o uso específico 

de imóvel rural, de partes do mesmo, incluído ou não benfeitorias, outros bens e/ou facilidades, com o objetivo de nele ser exercida 
atividade de exploração agrícola, pecuária, agro-industrial, extrativa vegetal ou mista; e/ou lhe entrega animais para cria, recria, 

invernagem, engorda ou extração de matérias primas de origem animal, mediante partilha de riscos de caso fortuito e da força maior 

do empreendimento rural, e dos frutos, produtos ou lucros havidos nas proporções que estipularem, observados os limites 
percentuais da lei (art. 96, VI do Estatuto da Terra) 
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forma que se via nos países da Europa. O sistema de parceria aparece como uma 

simples relação de emprego em que a remuneração do trabalhador é parte do produto. 

―A nossa parceria assimila-se assim antes ao salário, e constitui, pois, em essência uma 

relação capitalista de relação de trabalho.‖ (PRADO JR., 2004, p.40) 

Em nossas origens históricas não encontramos o latifúndio feudal, a grande 

propriedade rural no Brasil se constitui com base na exploração comercial em larga 

escala, se desenvolveu através do trabalho do braço escravo introduzido juntamente com 

essa exploração. Se o Brasil carrega os traços de algum modo de produção antes do 

capitalismo, certamente é o da escravidão.  

Tais formas, sem dúvida ainda largamente difundidas nas relações de 

trabalho rural brasileiro, constitui remanescentes, isto, sim do sistema de 

trabalho vigente legalmente no Brasil até fins do século passado, a saber: a 

escravidão. É a escravidão, em que o Brasil se formou, e que apenas duas 

gerações passadas ainda conheceram, é isso que prolonga até hoje à margem 

da lei e imprimindo seu cunho anacrônico nas relações de trabalho de boa 

parte do campo brasileiro. (PRADO JR., 2004.p42/43) 

 

A sociedade brasileira do século XIX ainda está apoiada numa economia 

produtora de mercadoria para o mercado internacional, com fundamentos na utilização 

predominante do trabalho escravo. Nesse período, o Brasil se destaca como importador 

de café, açúcar, fumo, couros e peles, erva-mate, arroz, madeira, borracha, onde tiram 

os recursos para a manutenção da administração pública. No mesmo período, nossa 

realidade interna se resumia na produção e organização da sociedade com base no 

trabalho escravizado.  

Fernandes (1967) utiliza o conceito de ―capitalismo dependente‖ para afirmar a 

existência de uma natureza histórica particular da formação e entificação do capitalismo 

nos países de capitalismo atrasado. O movimento do autor é de contrapor-se a 

representação ―dualista‖ que se baseava no modelo europeu e norte-americano. Ele 

analisa que após a colonização não houve rupturas na base da produção, 

consequentemente também não houve rupturas na base da sociedade e da economia no 

momento da formação de um Estado Nacional Independente. A inclusão da economia 

brasileira no mercado mundial foi marcada por uma mudança nos laços coloniais.  

A inegável desigualdade das formas de produção coexistentes e seus efeitos 

sobre o estilo de vida das populações do campo ou sobre o desenvolvimento 

econômico regional tem levado alguns cientistas sociais a interpretações 

dualistas rígidas. [...] Pelo que afirmamos, a articulação de formas de 
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produção heterogêneas e anacrônicas entre si preenche a função de calibrar o 

emprego dos fatores econômicos segundo uma linha de rendimento máximo, 

explorando-se em limites extremos o único fator constantemente abundante, 

que é o trabalho – em bases anticapitalistas, semicapitalistas ou capitalistas. 

Por isso, estruturas econômicas em diferentes estágios de desenvolvimento 

não só podem ser combinadas organicamente e articuladas no sistema 

econômico global. [...] Sob o capitalismo dependente, a persistência de 

formas econômicas arcaicas não é uma função secundária e suplementar. A 

exploração dessas formas, e sua combinação com outras, mais ou menos 

modernas e até ultramodernas, fazem parte do ―cálculo capitalista‖ 

(FERNANDES, 1967; p. 64-65) 

Fernandes (1967) chama a mudança dos laços coloniais de neocolonialismo e diz 

que foi importante para o desenvolvimento da economia interna do país ―romper‖ com a 

metrópole, pois caracterizou uma grande mudança política, já que foram eliminadas as 

formas de expropriação colonial preexistente e legais.Porém afirma que as estruturas 

sociais e econômicas do período colonial ficaram intactas, mantendo o domínio de 

poderes, seja das elites locais, seja do mercado mundial. A ―Independência‖ inaugura o 

período moderno no Brasil a partir das influências estruturais e dinâmicas da ordem 

social global sobre a absorção e a expansão do capitalismo, criando-se uma sociedade 

nacional de capitalismo subdesenvolvido. 

Sem qualquer maturação interna prévia, as instituições econômicas inerentes 

ao capitalismo comercial são absorvidas ex abrupto, de modo desordenado, 

mas sob condições de relativo otimismo e certa intensidade, constituindo-se 

assim um setor econômico novo e moderno, montado e dirigido, diretamente 

ou a distância por interesses e organizações estrangeiras. (FERNANDES, 

1967, p.23) 

O Brasil não evolui para o capitalismo por causa das suas estruturas econômicas 

e sociais, o capitalismo só ganhou significado interno após a ruptura com o antigo 

regime colonial e mesmo assim ainda mantinha condições análogas a organização social 

anterior, onde repousava o poder econômico dos grandes proprietários rurais, mesmo 

após o desaparecimento da escravidão. ―Entretanto é a estrutura agrária dessas nações 

que fornece ao mesmo tempo a base política e os fundamentos econômicos ou sociais 

para a absorção inicial do capitalismo.‖ (FERNANDES, 1967, p.24) 

 Compreendemos que a noção de desenvolvimento combinado orienta as 

análises de Fernandes (1967), pois ele compreende que na realidade sócio-econômica 

brasileira, o ―arcaico‖ não aparece como resquício de outra temporalidade que cria 

obstáculos para o desenvolvimento. A presença de elementos ―anticapitalistas‖ e 

―semicapitalistas‖ que produziria funcionalidade ao capitalismo nos países periféricos; o 

―arcaico‖ seria necessariamente o complemento histórico do ―moderno‖. Era necessário 
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a utilização de formas não-capitalistas nos países periféricos para a acumulação de 

capital no mundo ―globalizado‖. 

A teoria do desenvolvimento desigual e combinado é o ponto de partida para a 

análise do desenvolvimento geográfico desigual, que por sua vez constitui-se como uma 

tentativa teórico-metodológica que tem como principal objetivo compreender a 

espacialidade do desenvolvimento desigual, a natureza geográfica da desigualdade 

socioeconômica entre regiões e países. A produção de espaços geográficos desiguais 

também é indispensável ao sistema capitalista. Da mesma forma que a existência dos 

países periféricos é necessária para o desenvolvimento dos países centrais, na escala das 

cidades é necessário que exista a periferia para existir o centro. Os efeitos negativos do 

capitalismo foram intensificados pelo processo de ―globalização‖, resultando em 

alterações geográficas profundas, a fim de ampliar a acumulação do capital, produzindo 

o desenvolvimento geográfico desigual. 

Harvey (2004) apresenta dois componentes teóricos fundamentais para uma 

teoria dos desenvolvimentos geográficos desiguais que são: ―a produção de escalas 

espaciais‖ e ―a produção da diferença geográfica‖. Na ―produção de escalas espaciais‖ o 

autor faz uma reflexão do espaço em suas diferentes escalas: global, continental, 

nacional, regional, local ou particular. O movimento que faz o autor é de desnaturalizar 

as escalas. Ele afirma que as escalas espaciais nunca são fixas são constantemente 

redefinidas e reorganizadas pelos homens em sociedade. Vai tratar as escalas espaciais 

como elemento de produção socioespacial, não concebendo esta pelos aspectos naturais. 

A produção de escalas espaciais passa a ser considerada essencialmente pela atividade 

humana, partindo daí a produção e reprodução da diferenciação geográfica.  

Na contemporaneidade as diferenças geográficas estão sendo reconfiguradas por 

meio de processos político-econômicos e sociológicos, mostrando que sua configuração 

vai além do legado histórico. Essas configurações atuais criam diferenças geográficas 

proporcionalmente à intensidade de investimentos de capitais, garantindo que regiões 

com abundancia de capital fiquem mais ricas enquanto as carentes fiquem mais pobres. 

As mudanças nos dias de hoje são mais voláteis, principalmente pelo processo de 

―globalização‖. As correntes de desindustrialização e realocação da atividade produtiva 

mostram a velocidade que é configurada às diferenciações geográficas da população e 

do emprego. 
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 Harvey (2006) afirma que a cidade tal qual conhecemos nos dias atuais, é 

produto da sociedade capitalista, que ao se reproduzir imprime no espaço geográfico a 

desigualdade que é intrínseca a esse modo de produção. O Estado organiza o espaço 

urbano numa divisão hierarquizada através de um modelo de desenvolvimento 

geográfico desigual, que utiliza da centralização do capital para produzir uma 

acumulação desigual no espaço, transformando-o ou reconfigurando-o.  

Assim como na teoria marxiana entendemos que o Estado tem ampla relação 

com a propriedade privada e a divisão social do trabalho e serve como um instrumento 

político que privilegia os interesses da burguesia. Partindo do método materialista, 

histórico e dialético, Marx (1843) inverte a ideia de Estado hegeliana. Se Hegel põe o 

Estado como organizador e o fundador da racionalidade na sociedade civil, Marx (1843) 

afirma que não é o Estado que funda a sociedade civil, mas sim a sociedade civil que 

permite a compreensão do Estado. Nesse sentido, para o autor o Estado expressa a 

sociedade civil
31

, que por sua vez é uma arena de conflito entre as classes sociais. É 

através do Estado que uma classe dominante adquire sua forma política essencial para 

manter a dominaçãoe fazer valer seus interesses. A tese marxista central em relação ao 

Estado diz respeito à sua natureza de classe. Não é casual que o Estado seja o principal 

instrumento de organização do espaço urbano em favor da acumulação de capital. 

É importante salientar que ainda que as contribuições marxianas não tenham 

dado conta de problematizar as contradições no interior das classes sociais, 

compreendemos que a classe trabalhadora não é homogenia, por isso é essencial 

considerarmos, por exemplo, a questão racial, pois os trabalhadores negros seguem 

sendo os mais prejudicados na busca incessante pela acumulação capitalista. Se 

compreendemos que o racismo foi o condutor das relações sociais no Brasil e que o 

espaço urbano é a arena de reprodução dessas relações, corroboramos que é 

indispensável a reflexão sobre a questão racial no espaço urbano. 

No modo de produção capitalista as relações de produção, ou a forma que os 

homens se organizam para produzir se constitui como uma relação entre classes sociais, 

onde a produção de mais-valia
32

 é o que impulsiona a produção e a acumulação 

capitalista, porém a mais-valia produzida não é fruto da criação do capitalista que a 

                                                           
31 . Para Marx, a sociedade civil é a esfera das relações econômicas. Essa categoria na sua obra, não possui centralidade na dimensão 

política, ao contrário de Gramsci.   

32 Ver mais emMARX, 1867. 
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acumula, é o trabalhador que agrega ao produto de seu trabalho um valor a mais que 

antes não existia. O valor da mercadoria trabalho é determinado pelo tempo de trabalho 

socialmente necessário para a produção, porém na lógica do capital o valor da força de 

trabalho pago na forma de salário esconde o tempo de trabalho que é apropriado pelo 

capitalista, o trabalho é a fonte de mais-valia, ou seja, é fonte da acumulação de capital.  

Marx (1867) afirma que assim como em todas as formas de sociedade o modo de 

produção capitalista é formado não só pela produção, mas também de reprodução. A 

produção capitalista não é tão somente produção de mercadoria e de mais-valia, mas 

também produção e reprodução de relações sociais. A produção de mercadorias só é 

possível se houver a reprodução das relações sociais antagônicas entre trabalhadores e 

capitalistas. A cada fim do processo produtivo, temos duas classes distintas: aquela que 

detém os meios de produção, e continuará os detendo e aquela que detém a força de 

trabalho, e continuará a dispor somente dela. Ou seja, o processo de produção e 

reprodução capitalista não gera apenas coisas, mas principalmente relações sociais de 

dominação e opressão. Nesta lógica a força de trabalho não é valorizada 

individualmente, mas sim coletivamente, sendo assim se na sociedade brasileira há uma 

desvalorização social das questões raciais, a população negra representará parcela mais 

explorada e oprimida da classe trabalhadora. Junto a desigualdade fundada na 

subordinação estrutural do trabalho ao capital, somam-se desigualdades como a baseada 

em critérios raciais, que reforçam os mecanismos de exploração/dominação. 

A necessidade do capitalismo de se reorganizar no mundo globalizado tornou as 

cidades o principal alvo de reprodução das diversas formas de opressão, exploração e 

dominação, produzindo espaços de extrema desigualdade e conflito.  Pensar na 

produção do espaço é dar ênfase na importância do espaço geográfico como mecanismo 

de manutenção do modelo de desenvolvimento capitalista. 

Lefevbre (2000) analisa a produção do espaço da seguinte forma: 

O espaço não é jamais produzido como um quilograma de açúcar ou um 

metro de tecido. Ele não é mais a soma de lugares e praças destes produtos: o 

açúcar, o trigo, o tecido, o ferro. Não. Ele se reproduziria como uma 

superestrutura? Não. Ele seria antes de tudo, a condição e o resultado: o 

Estado e cada uma de seus instituições que o compõem, supõem um espaço e 

a organizam segundo suas exigências. O espaço não tem, portanto, nada de 

uma ―condição‖ a priori de instituições e do Estado que a coroa. Relação 

social? Sim, decerto, mas inerente as relações de propriedade ( a propriedade 

do solo, da terra, em particular), e de outras partes ligada a forças produtivas 

(que parcelam essa terra, esse solo), o espaço social manifesta sua 
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polivalência, sua ―realidade‖ ao mesmo tempo formal e material. Produto que 

se utiliza, que se consome, ele é também meio de produção, redes de troca, 

fluxo de matéria prima e de energias que recortam o espaço e são por ele 

determinados. Este meio de produção, produzido como tal, não pode se 

separar nem das forças produtivas, das técnicas e do saber, nem da divisão do 

trabalho social que o modela, nem da natureza, nem do Estado e das 

superestruturas. (LEFEVBRE, 2000- p.11) 

Uma série de mediações como a ação de grupos sociais e fatores relacionados ao 

conhecimento, à ideologia ou ao domínio das representações deve ser considerada para 

compreendermos a produção do ―espaço social‖. Este se constitui por uma diversidade 

de objetos, que não são apenas coisas, mas também relações. A partir dessas análises, 

Lefevbre (2000) formula o conceito de reprodução das relações de produção
33

 

capitalistas e a centralidade desempenhada pelo conceito de espaço social para a 

compreensão de tal dinâmica de reprodução. O autor analisa o espaço como um produto 

social, propõe uma teoria que entende o espaço como intrínseco à realidade social, ou 

seja, o espaço ―em si mesmo‖ jamais pode servir como um ponto de partida, nem pode 

ser reduzido a conceitos a priori. Ele é entendido como sendo aspecto integral da prática 

social. 

Para Lefevbre (2000) a produção do espaço pode ser dividida em três dimensões 

ou processos dialeticamente ligados que são: ―a prática espacial‖, ―as representações do 

espaço‖, e ―os espaços de representação‖ 
34

. Segundo o autor, entender a dialética desta 

triplicidade do espaço a partir da sociedade capitalista, é essencial para a compreensão 

do papel do ―espaço social‖ junto à dinâmica de reprodução das relações sociais de 

produção. O autor faz a análise de que o acirramento das contradições do capitalismo, 

essenciais para a reprodução desse sistema, aparece diretamente ligada à ocupação do 

espaço e a produção social do espaço. Na lógica do capital o espaço é o principal 

instrumento para acumulação aparecendo como força produtiva, diretamente ligada a 

produção de mercadoria e transfigurando-se ele mesmo em uma mercadoria, onde seu 

valor de troca é subordinado aos valores de uso gerados pela dinâmica da vida 

cotidiana, criando um espaço hierarquizado, alienado e fonte de alienação. 

                                                           
33

Compreendemos como relações de produção a forma como homem se organiza socialmente para produzir, estabelecendo relações 

sociais e técnicas, dividindo funções e tarefas e utilizando as forças produtivas, para dominar a natureza e garantir seu meio de 
subsistência. 
34

A ―prática espacial‖ seria a dimensão material da atividade. O ―espaço social‖ aparece na dimensão da ―prática espacial‖ como 

uma cadeia; rede de atividades ou interações interligadas, como por exemplo, a conexão entre a casa e o trabalho.  
As ―representações do espaço‖, são a definição do próprio espaço através da imagem: descrições, definições e especialmente teorias 

(científicas) do espaço.   

Os ―espaços de representação‖, por sua vez, são a dimensão simbólica do espaço. (LEFEVBRE, 2000) 
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Avaliamos que algumas configurações espaciais evidenciam articulações entre 

passado e presente das relações raciais e nesse sentido, entendemos que para 

compreendermos o lugar do negro na cidade hoje, é necessário recorrermos à 

organização das cidades coloniais onde a população negra não tinha acesso aos serviços 

e equipamentos no espaço urbano, mas sim encarnava os próprios serviços. Lúcia Silva 

(2006) nos diz que durante o período colonial as cidades eram organizadas segundo a 

lógica do capitalismo mercantil e sustentava-se através do trabalho escravo, ou seja, ―a 

abertura de vias, a construção de casas, a aquisição de água, a eliminação dos restos 

(lixo e esgotamento sanitário), o transporte das mercadorias, enfim tudo dependia da 

mão de obra escrava.‖ (SILVA, 2006- p.30) 

Silva (2006) analisa que as cidades coloniais proporcionaram maior mobilidade 

e ―liberdade‖ ao negro escravizado no espaço urbano, pois o fato do funcionamento da 

cidade depender totalmente do braço escravo possibilitou uma convivência, mesmo que 

forçada, entre brancos e negros, senhores e escravizados. Porém, essa convivência não 

foi harmônica. Mesmo que a cidade dependesse fundamentalmente do trabalho 

escravizado, a população negra nunca foi preocupação para aqueles que se beneficiavam 

dos seus serviços. A cidade constituía-se como um espaço complexo de relações raciais 

e foi se configurando em espaços segregados e de repressão, cujo o símbolo maior 

estava localizado na praça principal convertendo-se no principal instrumento de 

manutenção da ordem social espacial.  

A autora avalia que a maior mobilidade dos escravizados na cidade, fazia com 

que a escravidão urbana demonstrasse características diferentes da escravidão rural, pois 

a ―menor fiscalização‖ vinda do senhor, seria preenchida por uma maior fiscalização do 

Estado. O Estado passou a ter a função de coibir e limitar a movimentação dos 

escravizados nas ruas da cidade, numa lógica onde a infração da ordem vinha seguida 

de punição, essencialmente punição física. Porém, os escravizados dificilmente 

carregavam as placas (que eram exigidas por lei) identificando seu ofício e para quem 

trabalhavam, fato que tornava difícil a distinção entre o negro escravizado e o forro no 

cotidiano, refletindo na repressão de toda a população negra que vivia no espaço 

urbano. 

A maior ―liberdade‖ do escravizado era funcional ao desenvolvimento da cidade 

e a acumulação de capital mercantil, pois ele precisava garantir seu próprio sustento 
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tendo que trabalhar o dobro do que trabalhava na fazenda. Silva (2006) nos diz que 

todas as atividades vitais da cidade eram desempenhadas pelo negro escravizado: 

(...) sem rede de abastecimento de água e esgoto, eram os escravos que iam as 

fontes e bicas e levavam água para as casas (os aguadeiros), eram também 

eles que eliminavam os dejetos das casas em grandes barris nas praias, os 

famosos tigres. Vendiam alimentos, comidas e outras mercadorias de porta 

em porta, (os vendeiros). Em casa faziam todos os serviços domésticos. 

Ocupavam todos os ofícios da cidade, pois por mais especializada que fosse a 

profissão era humilhante para o homem livre ter que trabalhar ou carregar 

seus próprios instrumentos de trabalho, assim os mestres artesãos buscavam 

rapidamente ensinar seu ofício aos seus escravos. A vergonha de ter que 

realizar qualquer trabalho manual explica o porquê dos cativos estarem 

presentes desde os setores artesanais como a litografia, joalheria, etc., até em 

estabelecimentos fabris como os da charqueada no Rio Grande e Pelotas ou 

têxtil no Rio de Janeiro desmistificando a idéia da escravidão como algo 

incompatível com a―industrialização‖. (SILVA, 2006, p.36) 

Nas cidades coloniais o espaço público era a extensão do espaço privado das 

fazendas, pois a escravidão era o que fazia a cidade funcionar, como afirma Silva 

(1998), ainda que na ―escravidão urbana‖ o negro (escravo ou livre) tivesse maior 

mobilidade de transitar por todo espaço urbano, sempre teve seu território muito bem 

delimitado na cidade, ―seja nos porões dos sobrados, debaixo das mesas dos senhores ou 

mesmo no pelouro, nos quilombos e nas capelas das irmandades, a cidade colonial 

estava cindida dualmente entre senhores e escravos desde os seus primórdios.‖ (SILVA, 

2006-p37) 

 O processo de transição da escravidão para o capitalismo trouxe diversas 

questões urbanas e começa a produzir-se uma nova configuração espacial, onde era 

necessário a dissolução das relações escravistas na cidade para dar características do 

modo de produção capitalista ao espaço urbano. As reformas urbanas após essa 

transição tinham o objetivo de adequar os núcleos urbanos as necessidades de 

acumulação de capital, ou seja, transformar as cidades no lugar do progresso, torna-las 

produtiva e ainda ―disciplinar uma população que teimosamente não se encaixava no 

modelo de civilização europeu‖ (SILVA, 2006, p 39). Para isso era necessário criar uma 

nova imagem que se diferenciasse do período da cidade colonial. Nasciam articulações 

para o embelezamento e a modernização da cidade. 

Nesse processo as cidades passaram por diversas intervenções para adequar-se 

ao modelo de desenvolvimento europeu. Porém, essas mudanças eram 

fundamentalmente na forma, não tinham preocupação com as pessoas da cidade. Aliás, 

as pessoas apenas eram submetidas aos códigos de conduta entendidos como necessário 
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para o ―progresso‖ da cidade.  No Rio de Janeiro, os códigos de conduta (que foram 

amplamente aceitos pela chamada classes média da época), foram caracterizados por 

uma série de proibições de tudo que era característico do modo de vida da maioria dos 

habitantes da cidade, como, a proibição de quiosques, proibição de andar descalço e 

cuspir no chão, proibição de venda de mercadorias em tabuleiros, a proibição de criar 

porcos e etc. 

Os anos 20 marcariam uma ruptura com essa tendência de normatização pela 

repressão (o bota-abaixo). A nova forma de disciplinarização passaria pela 

educação das classes populares; esta nova estratégia de normatização (mais 

para vigiar do que punir) foi tão autoritária e violenta quanto o bota-abaixo, a 

diferença estava no discurso. As intervenções nolocus urbano seriam 

definidas, a partir dos anos 20, pelo Urbanismo e não mais pelo higienismo 

ou a medicina social. (SILVA, 2006, p. 42) 

Nesse processo de urbanização marcado por diversas intervenções no espaço da 

cidade, a população negra estava predestinada a um lugar subalterno. Segundo Silva 

(2006), os negros, mesmo que agora livres, continuaram na contramão da ordem. 

Representavam temor na cidade, e eram entendidos pelas classes dirigentes apenas 

como os ―malandros‖ e criminosos. Os ―mestiços‖ também deviam se manter longe do 

espaço destinado às classes dirigentes. Para esses foram destinados os subúrbios e as 

periferias urbanas, preferencialmente distante dos centros das cidades onde devia ser 

lugar do progresso e da modernização. Para os trabalhadores imigrantes europeus, 

conhecidos por serem os únicos trabalhadores descentes, compreendia-se a necessidade 

de casas higiênicas, longe dos malefícios da rua. Assim delimitavam-se os territórios da 

classe trabalhadora no processo de modernização urbana. 

O Rio de Janeiro é um bom exemplo disto, capital do país desde 1763, a 

cidade contava no início do século XX com 691.565 habitantes, destes 60% 

eram compostos de negros e mestiços. Essa população habitava os cortiços 

no centro da cidade e dependia totalmente daquela paisagem urbana para 

sobreviver, não só porque os principais serviços e equipamentos eram 

delimitados espacialmente, pois estavam no centro, mas também pela 

inexistência do transporte eficiente, o que inviabilizava a moradia longe do 

local do trabalho. A sociabilidade engendrada nesses locais permitia a 

construção de códigos que fugiam do controle das classes dirigentes. Longe 

do mercado formal de trabalho essa população estava também fora da cidade 

legal. Todo o processo de modernização da cidade passava pela destruição 

destes territórios.(SILVA, 2006, p.40) 

As reforma urbana tinha como objetivo organizar o espaço urbano de acordo 

com a necessidade de acumulação de capital. Por isso, amparadas pelo Estado, as 

intervenções urbanísticas potencializam o processo de segregação sócio-espacial 

retirando a população pobre, majoritariamente negra, dos bairros centrais. As políticas 
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públicas de urbanização não conseguiram conter o crescimento da cidade, mas criaram 

espaços geograficamente desiguais. Desde a cidade colonial foi se configurando a forma 

de morar na cidade reproduzindo no espaço urbano a divisão social e racial da 

sociedade. 

2.2- A segregação sócio-espacial: o problema da moradia no Brasil tem cor? 

 

No ponto anterior compreendemos que os espaços geográficos desiguais são 

produzidos de acordo com as necessidades de acumulação de capital. Por isso, 

encontramos na cidade espaços diferenciados, que visam definir o lugar de cada pessoa 

e de cada grupo a partir de um movimento de separação que atribui uma função social a 

cada localidade. Historicamente as cidades brasileiras revelam um processo de 

modernização baseado na segregação, na fragmentação do espaço, bem como no 

crescimento da periferia. Entendendo que a propriedade privada é central na sociedade 

capitalista, objetivamos avaliar como a segregação sócio-espacial reflete na ausência de 

moradia digna para a população trabalhadora.  

. Lefebvre (1978) interpreta que antes do desenvolvimento do capitalismo as 

cidades eram ―mais obra do que produto‖, ou seja, tinham maior valor de uso do que de 

troca. O autor define que a cidade como valor de uso aparece como um lugar de 

produção de conhecimento, técnicas e obras e a cidade como valor de troca é o centro 

de acumulação de riquezas. Com o desenvolvimento da industrialização, aos poucos as 

estruturas sociais vão subordinando-se à mercadoria e ao valor de troca. O espaço 

urbano, construído primordialmente como valor de uso, com esta generalização do valor 

de troca passa a viver mais intensamente a contradição entre valor de uso e de troca. ―O 

espaço encerra e oculta, tanto quanto as coisas, relações sociais‖ (LEFEBVRE, 

1976:99). 

Maricato (2015) afirma que a cidade é o lugar da reprodução da força de 

trabalho (valor de uso), mas também é onde o capital busca adequar o ambiente as suas 

necessidades de acumulação (valor de troca). Dessa maneira, a cidade não se limita ao 

seu valor de uso, que a princípio é o que interessa para a classe trabalhadora, que 

necessita de serviços públicos como moradia, infraestrutura e transporte mais baratos e 

de melhor qualidade para a sua reprodução. Os capitalistas veem a cidade a partir do seu 

valor de troca, a cidade como produto, onde ganham com a produção e exploração do 
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espaço, transformando-a em mercadorias. Onde o mercado imobiliário e o investimento 

nas grandes obras de infraestrutura tem papel fundamental. Dessa forma, o espaço 

urbanoé organizado conforme os interesses dos grupos sociais economicamente mais 

representativos, enquanto a parcela mais pauperizada da população fica destinada a 

acompanhar esse processo.  A luta de classes é uma relação que se constitui nas esferas 

política, social, econômica e espacial, e os espaços das cidades são os lugares onde estas 

lutas e conflitos se inscrevem. A oposição básica da cidade como valor de uso e cidade 

como valor de troca é o que caracteriza a luta de classes no espaço urbano, 

materializada nas relações sociais que são determinadas pela dissociação crescente entre 

necessidades humanas e as necessidades da acumulação. 

 

A segregação proporciona impactos diretos em questões relacionadas a moradia, 

como, aluguéis altos, imóveis ilegais, periferização e déficit habitacional. A valorização 

excessiva de determinadas áreas da cidade aumenta o preço dos imóveis e do aluguel, 

impossibilitando que a maioria das pessoas tenha acesso a essas áreas.  Enquanto 

parcela significativa da população vive em condição inadequada de moradia, a 

especulação imobiliária mantém imensos espaços vazios nas cidades a espera de 

valorização.  

A habitação, então se transforma em uma mercadoria produzida sob as relações 

capitalistas e, portanto, destinada ao lucro. A organização das cidades é resultado da 

ação de diferentes agentes que têm interesses diversos e antagônicos. Concorrem para a 

definição do perfil da cidade: o Estado, as empresas, as imobiliárias, os donos da terra 

urbana e a população trabalhadora. Estabelece-se uma estreita relação entre o acesso à 

habitação e o nível de renda da população.  

 

As cidades brasileiras são hoje a expressão urbana de uma sociedade que nunca 

conseguiu superar sua herança colonial para construir uma sociedade que distribuísse de 

forma menos desigual suas riquezas. Sua construção foi marcada pela concentração de 

terra, renda e poder, pelo exercício do coronelismo ou política do favor e pela aplicação 

arbitrária da lei. Com a intensidade da urbanização, espaços diferenciados são 
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produzidos, identificando seus moradores de maneira distinta, sendo dividido entre os 

bairros elitizados e populares.  

Para entendermos a segregação sócio-espacial na produção do espaço urbano 

brasileiro é necessário colocarmos a questão étnico-racial como central. Partimos da 

compreensão que a escravidão foi um dos meios mais eficientes de acumulação 

primitiva no capitalismo mercantil e foi fundamental para que este modo de produção se 

tornasse hegemônico. A escravização do africano apresenta-se como a saída mais bem 

sucedida da história do imperialismo
35

, sendo a força de trabalho escravizada parte 

imprescindível para o processo de acumulação do capital. Marx (1867) aponta como o 

tráfico de trabalhadores escravizados foi essencial para o desenvolvimento da 

acumulação primitiva do capital: 

 

A descoberta das terras auríferas e argentíferas na América, o extermínio, a 

escravização e o soterramento da população nativa nas minas, o começo da 

conquista e saqueio das Índias Orientais, a transformação da África numa 

reserva para a caça comercial de peles-negras caracterizaram a aurora da era 

da produção capitalista. Esses processos idílicos constituem momentos 

fundamentais da acumulação primitiva (MARX, 1996 [1867]: 821). 

 

 

Segundo o autor, o sistema capitalista pressupõe a dissociação entre os 

trabalhadores e a propriedade dos meios pelos quais realizam o trabalho. Quando a 

produção capitalista se torna independente, não se limita a manter essa dissociação, mas 

a reproduz em escala cada vez maior. O processo que cria o sistema capitalista consiste 

em retirar do trabalhador a propriedade de seus meios de trabalho, um processo que 

transforma em capital os meios sociais de subsistência e os de produção e converte em 

assalariado os seus produtores diretos. Em síntese, a chamada acumulação primitiva é o 

processo histórico que dissocia o trabalhador dos meios de produção e é considerada 

primitiva porque constitui a pré-história do capital e do modo de produção capitalista. 

 

                                                           
35 Segundo Lênin (1985), as principais características do imperialismo são:a concentração  da produção e do capital atingindo um 
grau de desenvolvimento tão elevado que origina os monopólios cujo papel é decisivo na vida econômica; a fusão do capital 

bancário e do capital industrial, e criação, com base nesse capital financeiro, de uma oligarquia financeira; diferentemente da 

exploração de mercadoria, a exportação de capitais assume uma importância particular;  a formação de uniões internacionais 
monopolistas de capitalistas que partilham o mundo entre si. (p.88). O autor diz que ―o imperialismo éo capitalismo chegando a uma 

fase de desenvolvimento onde se afirma a dominação dosmonopólios e do  capital financeiro, onde a exportação dos capitais 

adquiriu uma importância de primeiro plano, onde começou a partilha do mundo entre os trustes internacionais e onde de pôs termo 
à partilha de todo território do globo, entre as maiores potências capitalistas‖.(p.88). Em síntese, o autor avalia que o imperialismo 

significa um marco na passagem do capitalismo bancário para o capitalismo financeiro e monopolista, o qual atua de forma 

parasitária e auto-destrutiva. I anoepgaina) – e o restante inclui na bibliografiaÊNIN,V.I. Imperialismo, Fase Superior 
doCapitalismo. São Paulo.  Global Editora, 3º edição, 1985. 
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O capital só existe se o proprietário do dinheiro, dos meios de produção e de 

subsistência com o objetivo de aumentar seu dinheiro, compra a força de 

trabalho do trabalhador proletariado que trabalham para ganhar salários para 

transformá-lo em meios de vida ou mercadorias.(MARX, 1996 [1867]:828) 

Marx (1867) cria o conceito de Acumulação Primitiva de Capital
36

, entendendo 

a relevância da formação do mercado de trabalho assalariado para a reprodução do 

capital, retratando a formação do mercado de trabalho na Inglaterra. O processo se 

iniciou com sucessivas expropriações de terras dos camponeses, ocorrido a partir dos 

séculos XV e XVI. Esse é o processo histórico que dissocia o camponês (o produtor 

direto) de seus meios de subsistência e meios de trabalho.  

O processo de acumulação primitiva, que transforma terra em propriedade 

fundiária, é essencial para compreendermos a realidade brasileira e o desenvolvimento 

do capitalismo no país. A escravidão constituía-se como parte da acumulação primitiva 

do capital, sendo a venda de escravos somada ao trabalho escravizado voltado para a 

exportação, essenciais para o processo de acumulação internacional.  

A autora Regina Maria d'Aquino Fonseca Gadelha (1989) avalia que a forma 

como se deu a transição do trabalho escravo em trabalho livre faz parte deste processo, 

desse jeito, entende que a abolição da escravidão e a ―Lei de Terras‖ de 1850 foram os 

marcos do desenvolvimento do capitalismo no Brasil, um capitalismo que tem fortes 

características na concentração de terra e na segregação sócio-espacial. Essas medidas 

tinham como principal objetivo reter os ex-escravizadosnas nas terras dos senhores, 

impedindo sua dispersão pelo território nacional. Assim como visavam impossibilitar o 

acesso a pequena propriedade através do encarecimento repentino das terras, que 

continuaram como monopólio dos grandes proprietários, possibilitando uma força de 

trabalho barata e dependente. 

As bases do sistema capitalista estão assentadas na propriedade privada e a 

criação da moderna propriedade fundiária nada mais foi do que ratificar a propriedade 

para os que já tinham a posse de terra. A posse se transforma em propriedade, com 

limites obrigatoriamente definidos e aceitos por toda a sociedade.. Este momento 

histórico, em que a terra vem sendo transformada em propriedade privada, é crucial para 

o entendimento de toda a reestruturação do poder na formação do país. São momentos 

de lutas ideológicas, de disputa política, onde existiam diferentes camadas sociais em 

                                                           
36 Ver mais em: Marx, Capítulo XXIV do Capital, 1867. 
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conflito, e tinham o objetivo de adaptar a legislação aos seus interesses. Os proprietários 

de terra deste período estavam inseridos na elite nacional, divididos em grupos de alto 

poder econômico, que buscavam, sobretudo, garantir a manutenção de seus privilégios. 

Historicamente, a acumulação de capital implica em que a terra deixe de ser 

uma condição natural de produção para se transformar em uma mercadoria, 

passível de compra e venda no mercado. Ou seja: deixa de ser um bem social 

para se tornar propriedade privada. Os instrumentos de trabalho deixam de 

pertencer ao produtor e passam a se colocar, frente a ele, como capital. Ou 

seja: passam a ser monopolizados pelo capitalista, só restando ao produtor 

independente a alternativa da venda de sua própria força de trabalho. 

Finalmente, ocorre a dissolução das relações em que os próprios 

trabalhadores apareciam como parte direta das condições objetivas do 

trabalho, sob a forma de servidão e/ou de escravidão (no caso do escravo, era 

ele próprio um instrumento de trabalho). Antes, o trabalhador, enquanto 

ligado à terra e de posse de seus instrumentos, possuía os bens de consumo 

necessários à sua manutenção (caso também, no Brasil, do pequeno produtor 

independente, posseiro, morador, parceiro, qualquer que tenha sido sua 

denominação). Quando este deixa de possuir a terra e/ou os instrumentos de 

trabalho, sua manutenção passa a ser realizada unicamente através da venda 

de sua força de trabalho. (GADELHA, 1989: 155) 

 

A estrutura fundiária desde o período imperial foi determinada por uma 

legislação tendenciosa, que era elaborada pelas elites rurais. Esta estrutura, não por 

acaso, favoreceu os proprietários e a propriedade privada, fato que aumentou ainda mais 

a desigualdade social. A concentração da terra e a exploração de riquezas sempre foram 

os alicerces da sociedade. Medidas como a concessão de Sesmarias e a ―Lei de terras‖ 

de 1850 dissociam os indígenas, negros, colonos pobres e milhares de brasileiros do 

acesso a terra, que eram seu meio de trabalho e subsistência.  

No final do século XVIII, a aquisição da terra era disseminada por posse
, 
e a 

origem do posseiro
37

 remonta-se ao início do período colonial. No entanto, foi durante o 

período entre 1822 até 1850, que a posse se tornou a única forma de aquisição de 

domínio sobre as terras.  As concessões de sesmarias
38

eram feitas, devendo os 

sesmeiros cumprir determinadas obrigações, entre elas a de comprometer-se a cultivar a 

terra. Entretanto, muitos sesmeiros não cumpriram com esse acordo, e esse precedente 

possibilitou o surgimento do posseiro, que passou a ocupar e a cultivar as terras 

                                                           
37 O posseiro aparece como o primeiro a ocupar a terra, uma terra que geralmente não tem dono nem documentação, ou está 

abandonada e sem uso produtivo. O posseiro ocupa, constrói sua casa e começa a cultivar a terra. 
38 Sesmarias era a concessão de terra no Brasil pelo governo português. Constituía-se em pedaços de terras devolvidos ou 
abandonados. Cabia aos proprietários a permissão para que os colonos cultivassem esta terra e as tornassem  novamente produtivas, 

objetivando o progresso da agricultura. Apenas os que tivessem algum vínculo com os nobres portugueses, os militares ou os que se 

dedicassem à navegação garantiriam o direito de receber uma sesmaria. 
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improdutivas. Num primeiro momento, o posseiro, na figura do pequeno lavrador, 

surgia como uma grande ameaça ao regime de sesmaria. Todavia, ao longo dos anos, 

este passou a se figurar no grande fazendeiro, fazendo assim com que muitos sesmeiros 

assumissem o papel de posseiros. 

Para a organização política do país, essa situação gerou um caos, pois se perdia o 

controle da distribuição de terra, fato que motivou inúmeros debates. O primeiro 

personagem a levantar esse questionamento foi José Bonifácio de Andrada e Silva
39.

 

Bonifácio foi um dos primeiros a apresentar um projeto para revalidação das concessões 

de sesmaria e para a regularização das posses. Segundo ele, não era possível apenas 

terminar com o regime de sesmarias, sem antes criar políticas para normalizar as terras. 

A partir de 1830 já havia um projeto de regulamentação da questão do solo 

através da promulgação de mais de 15 decretos de lei. Segundo Gadelha (1989), a 

pressão inglesa para suspender o tráfico negreiro foi o que impulsionou a aprovação do 

―Projeto n- 94 sobre Terras e Colonização‖, apresentado pelo Ministro da Marinha, o 

Deputado Joaquim José Rodrigues Torres. 

Este Projeto, expressando os anseios da classe rural da época, refletia a preocupação 

de modernização das estruturas vigentes e, sobretudo, buscava garantir aos 

proprietários os instrumentos jurídicos necessários, que lhes resguardasse o direito 

de propriedade e monopólio do solo. Inspirado nas modernas teorias européias sobre 

colonização, e que tinha no teórico inglês E.G. Wakefield seu maior porta-voz, 

através do chamado "self supporting system", então, criticado por Marx o Projeto 

previa: 1º) A regulamentação das sesmarias sem cultivo, e das posses sem titulo; 2º) 

a criação de um imposto sobre a terra, com o qual o Governo cobriria os custos da 

importação de mão-de-obra estrangeira. (GADELHA, 1989-p. 158) 

Apesar de autorizar o Governo a vender lotes de terras aos colonos, estes só 

poderiam se beneficiar desta concessão após haverem trabalhado durante um mínimo de 

três anos nas terras de fazendeiros. O principal objetivo do projeto era encarecer o preço 

da terra e torná-la inacessível aos que só possuíssem força de trabalho, impedindo a 

posse gratuita de terras aos menos favorecidos, além de garantir a segurança dos 

proprietários contra os posseiros, agrupar a população dispersa obtendo melhor 

rendimento do trabalho e produtividade e o governo poder subvencionar a imigração 

com o produto da venda de terras. 

 

Os objetivos estavam explícitos no documento: 

                                                           
39Político, naturalista, defensor da independência, adversário do absolutismo e adepto da monarquia constitucional, José Bonifácio 

de Andrada e Silva, foi criador do projeto constituinte de 1822, o documento final de homologação da Lei de Terras de 1850. 
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(...) queremos que d'ora em diante ninguem possa occupar e trabalhar ternis devo 

lutas, senão comprando-as ao governo, queremos evitar que trabalhadores livres, que 

nos vierem de outras partes do mundo possão chegar ao Brazil e em lugar de 

trabalhar por conta dos proprietários de terras por algum tempo ao menos [ ... ], 

achem logo terras devolutas que vão trabalhar por sua propria conta [ ... ] e 

concorrão assim para a ruina dos actuaesproprietá- rios que, por falta de braços, não 

poderão cultivar as terras que possuem'. E prossegue: "quando o governo vender as 

terras [ ... ] as distribuirá de maneira que os proprietários as vão cultivando uns 

próximos aos outros, e assim se estabeleça uma maior agglomeração de habitantes 

dentro de um dado terreno. (GADELHA, 1989-p. 159 Apud.: TORRES Annaes do 

Parlamento Brazileiro 1843, t. 1, p. 380-81) 

 

A―Lei de Terras‖ de 1850 teve seu diferencial em alguns aspectos em relação ao 

projeto apresentando em 1843, apesar de ainda apresentar dois de seus grandes 

problemas: a regularização territorial e a imigração. Em síntese, ela passou a regular as 

terras devolutas e a aquisição de terras, determinando em seu artigo 1º que o único meio 

para aquisição da propriedade de terras era a compra, deslegitimando, portanto, o acesso 

à terra pela posse ou ocupação. A partir da criação dessa lei, a terra só poderia ser 

adquirida através da compra, não sendo permitidas novas concessões de sesmaria, 

tampouco a ocupação por posse, com exceção das terras localizadas a dez léguas do 

limite do território. Seria permitida a venda de todas as terras devolutas. Eram 

consideradas terras devolutas todas aquelas que não estavam sob os cuidados do poder 

público em todas as suas instâncias e aquelas que não pertenciam a nenhum particular, 

sejam estas concedidas por sesmarias ou ocupadas por posse. 

A partir deste período o processo da posse da terra estava cada vez mais sob o 

domínio dos fazendeiros, e o trabalho escravizado era o que movia a economia mesmo 

com toda a discussão abolicionista em questão. Só às vésperas da promulgação da lei 

que aboliu o tráfico negreiro no Brasil, voltou-se a discutir na Câmara, o ―Projeto de 

Terras e Colonização‖. A ―Lei de Terras‖ aparecia agora como urgente, não 

necessariamente apenas relacionada à questão da terra, mas principalmente pela 

necessidade da substituição da força de trabalho escravizada, numa sociedade que não 

pensava no escravizado como trabalhador e, sim, como mero instrumento de trabalho. 

―Marcam o inicio da era capitalista no Brasil dois diplomas: 1º) A Lei que aboliu o 

Tráfico (04-09-1850); 2º) a Lei de Terras nº 601 (18-09-1850)‖ (GADELHA, 1989-

p161) 

Pode-se considerar que a ―Lei de Terras‖ de 1850 representa a implantação da 

propriedade privada do solo no Brasil. Para ter terra, a partir de então, era necessário 
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pagar por ela. Nessa conjuntura, era necessário que o escravizado deixasse de ser uma 

mercadoria rentável e que a terra assumisse esse papel o mais breve possível. A 

propriedade da terra foi a principal fonte de acumulação de bens no processo produtivo 

nacional, porém era necessário dar fim ao sistema escravagista para que fosse 

implantado de fato o modo de produção capitalista. Antes da aprovação da lei, as posses 

dos grandes latifundiários eram medidas pelo número de escravos que tinham.  

Maricato (1997) afirma que não foi por acaso que a ―Lei das Terras‖ foi 

promulgada no mesmo ano que a proibição definitiva do tráfico. Em meio a um 

processo político-econômico em que se restringia o sistema de escravidão, a ―Lei das 

Terras‖ serviu para transferir o indicativo de poder e riqueza das elites de então. Sua 

hegemonia não era mais medida pelo número de escravizados, mas pela terra que 

possuíam, agora convertida em mercadoria, e o trabalho assalariado podia então se 

expandir no Brasil. Para isso era imprescindível que o acesso do solo aos ex-

escravizados e aos trabalhadores nacionais fosse dificultado, tornando a população 

negra, ex-escravizada, parte majoritária da massa dos deserdados da terra. 

Esta conjuntura consolidou a divisão da sociedade em duas categorias bem 

distintas: os proprietários fundiários de um lado, e do outro, sem nenhuma possibilidade 

de comprar terras, os escravizados, que seriam juridicamente libertos apenas em 1888, e 

os imigrantes, presos à dívidas com seus patrões. 

 A ―Lei das Terras‖ também interferiu diretamente na apropriação da terra 

urbana. Como diz Maricato (1997), a lei ―distingue, pela primeira vez na história do 

país, o que é solo público e o que é solo privado‖ (Maricato, 1997:23). Regulamenta o 

acesso à terra urbana, definindo padrões de uso e ocupação, que serviram e servem para 

garantir, o privilégio das classes dominantes. O aparato legislativo, assim como a 

estrutura política de regulamentação do acesso a terra foram sempre implementados no 

sentido de não alterar os privilégios da burguesia. 

O conjunto de legislação que regulamentou a estrutura fundiária permitiu a 

concentração de terras, base a partir da qual seriam construídas a riqueza e a pobreza no 

Brasil. Campos (2005) analisa que: 

A apropriação do espaço pelos mais pobres, segundo o entendimento de 

diversos autores conservadores, era (e é) considerada como uma transgressão 

ao ordenamento do solo urbano. À esses grupos, a Lei de Terras de 1850 não 

contemplou e/ou ratificou as posses antigas, criando um descompasso entre 
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os que puderam tomar a si o direito de possuir terras devolutas e os que 

ficaram excluídos do processo. (CAMPOS, 2005:23) 

No processo de ruptura com o modo de produção escravocrata, os proprietários 

de terra passam a se livrar de parte da força de trabalho escravizada, mesmo antes da 

Abolição. Neste período acontece uma migração da população negra para os centros 

urbanos. Campos (2005) afirma que no ano de 1821, a população da cidade do Rio de 

Janeiro era composta por 60% de pessoas negras, entre escravizados e forros. O autor 

nos diz que a quantidade considerável de negros na metrópole permitiu a ocupação de 

áreas que ainda estavam inabitadas próximas às áreas centrais, como os charcos e as 

encostas dos morros. Essas áreas serviam como lugares ocultos para construção de 

quilombos ou, como os negros chamavam, mocambos.  Os quilombos abrigaram 

pessoas com diferentes perfis étnico-raciais, escravos fugitivos, negros alforriados, 

brancos pobres ou com algum problema com a lei e etc. 

 O quilombo existe desde quando negros importados (eram mercadorias) da 

África começaram a ser utilizados na lavoura e logo passou a representar para 

o Estado e, sobretudo, para os grupos dominantes uma ameaça à ordem 

estabelecida. Do ponto de vista dos quilombolas, significava tão somente a 

possibilidade de resistência ao senhoriato e ao próprio Estado colonial. 

(CAMPOS, 2005:24) 

O autor segue sua análise afirmando que o Estado não deu conta de extinguir os 

quilombos durante o período colonial e imperial, dessa forma, a cidade teve que 

incorporá-los ao espaço urbano ou rural. Ele avalia que os quilombos como espaço de 

resistência, em sua modalidade urbana são pouco estudados. Por isso, o eixo central de 

sua análise é a ideia de que os quilombos se transmutam no espaço da favela 

contemporânea, entendendo que a população mais pauperizada e marginalizada, através 

de sua apropriação do espaço periurbano contribuiu e participou da construção do 

espaço urbano das cidades.   

Ambas as estruturas espaciais foram e são estigmatizadas ao longo da história 

sócio-espacial da cidade. Se, no passado, a resistência era constituída em 

torno do não-aprisionamento  dos negros (primeiro ocorrendo apenas com 

escravos e, posteriormente, com negros que se tornaram livres), ao longo do 

século XX a resistência aconteceu em torno da permanência nos locais 

―escolhidos‖ para moradia. (CAMPOS, 2005:31) 

 

Campos (2005) defende território a partir das reflexões de Corrêa (1994) que 

compara o mesmo a ―terra pertencente a alguém‖, diz que a territorialização é a 

condição de se apropriar do espaço, não necessariamente vinculado a propriedade, mas 
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a apropriação da terra. Nesse sentido, a parcela mais pobre da classe trabalhadora, a 

partir do momento que tem seu acesso à terra dificultado, ou impossibilitado pelo 

Estado (pela necessidade que tinham os setores dominantes de ampliar suas 

propriedades e valorizar as terras urbanas), tomam um posicionamento político de 

apropriação e permanência do espaço ocupado. 

Além do impedimento ao acesso a terra, outro elemento determinante da pobreza 

da população negra, que se materializa principalmente em sua condição precária de 

habitação, foi a inserção tardia no mundo urbano-industrial.  

Quando falamos da pobreza da população negra, é importante compreendermos 

que a pobreza em geral trata-se de uma produção central e fundante da acumulação 

capitalista, é estrutural e resultado de seu próprio desenvolvimento. Sendo assim a 

concentração de riqueza é uma categoria fundamental na análise da pobreza. 

Marx (1867) avalia que a pobreza no modo de produção capitalista não pode ser 

analisada como uma questão isolada das determinações impostas pelas contradições 

próprias desse modelo de sociedade. Não podemos compreender de fato a pobreza se a 

considerarmos apenas como um produto de um insuficiente desenvolvimento. Ela é uma 

produção intrínseca ao capitalismo que acumula riqueza, ao mesmo tempo em que 

produz a pobreza absoluta e relativa. 

A pobreza absoluta caracteriza-se quando a condição de vida e de trabalho dos 

trabalhadores sofre degradação geral como: queda do salário real, precarização dos 

padrões de alimentação e moradia, intensificação do ritmo de trabalho, aumento do 

desemprego e etc. A pobreza relativa se caracteriza pela diferença quantitativa da 

divisão daquilo que é produzido pelos trabalhadores e dividido de forma desigual entre 

trabalhador e capitalista. Dessa forma, mesmo quando a condição de vida dos 

trabalhadores melhora, podendo algum trabalhador ter um salário satisfatório em 

relação a outros, o valor que ele recebe será cada vez menos comparado com o total da 

riqueza produzida e apropriada pelo capitalista. 

O que nos interessa compreender nesse momento é que os elementos da 

construção e entificação do capitalismo no Brasil, como o impedimento do acesso a 

terra e a inserção tardia no mundo urbano-industrial produziu a pobreza absoluta da 
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maioria da população negra, que desde a abolição vem sofrendo com as piores 

condições de vida.  

Nesse sentido, Fernandes (1965) afirma que a inserção desigual entre brancos e 

negros na sociedade de classes faz parte de um processo de racionalização econômica 

que objetivava a construção de um novo modelo de organização econômica e social, em 

que a integração da população negra no processo produtivo é pautada de acordo com a 

necessidade do capital. Sendo assim, o processo imigratório, colocado em prática na 

época, priorizou a utilização da força de trabalho europeia, acreditando que os 

imigrantes brancos representavam o advento da civilização e da modernização da 

sociedade nacional. Os proprietários de terra, viam na figura do imigrante europeu, a 

oportunidade de superar o ―atraso‖ brasileiro. Ou seja, naquele momento a introdução 

do regime capitalista produz novos moldes de relações sociais e, principalmente de 

trabalho. 

 
O estrangeiro aparecia,(...), como a grande esperança nacional de progresso 

por saltos.(...). Desse ângulo, onde o ―imigrante‖ aparecesse, eliminava 

fatalmente o pretendente ―negro‖ ou ―mulato‖ , pois entendia-se que ele era o 

agente natural do trabalho livre. (FERNANDES, 1965: 27) 

 

As oportunidades econômicas não seriam igualmente desfrutadas entre brancos e 

negros, pois desde o início os diferentes grupos raciais foram inseridos na ordem 

competitiva de maneira desigual. Fernandes (1965) descreve a realidade da época 

afirmando que o negro foi empurrado para os setores mais subalternos, enquanto os 

trabalhadores imigrantes tiveram a possibilidade de ascensão social em função das 

condições sociais inerentes à economia de mercado nascente. A organização da vida do 

negro dependia do desenvolvimento econômico e social, entretanto, as oportunidades 

que tinham não eram compatíveis com suas necessidades.  A população negra teve 

desde sempre seus direitos mais básicos ignorados oficiosamente no discurso da 

igualdade. O mito da liberdade para todos dissimulava a desigualdade racial que 

permanecia inabalada. O ex-escravizado, sendo pardo ou africano continua sendo 

discriminado pela sociedade, mesmo depois de alforriado. 

O Estado permaneceu inerte a situação social que assolava a população negra. 

Não propôs nenhuma política de assistência aos ex-escravizados na nova ordem 

competitiva. Além de carregar o estigma racial vindo da escravidão recente, ainda 
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competiam com o imigrante europeu, branco e considerado mais bem estruturado e 

preparado para o trabalho livre. Gradativamente o imigrante europeu foi ocupando 

espaços no comércio, na arquitetura, no artesanato, entre outras atividades, enquanto os 

negros permaneceram desamparados encontrando todas as dificuldades de adaptação à 

estrutura social em construção. 

O projeto de transformar as cidades brasileiras nas cidades europeias se aplicava 

não só na forma, mas também na composição étnico-racial de sua população. Isso torna 

o trabalhador imigrante europeu a meta de força de trabalho pra o desenvolvimento, 

assim como descarta o trabalhador negro, porque esse não se encaixa nos padrões 

europeus. O Estado tem como foco a adaptação da força de trabalho com objetivo de 

atender as demandas de acumulação de capital. A inserção tardia da população negra no 

mundo urbano-industrial possibilita a segregação de uma massa entendida como ―inútil‖ 

ao desenvolvimento da cidade. 

A história mostra que a perpetuação da desigualdade no planejamento urbano 

agrava-se principalmente após a aprovação da ―Lei de Terras‖ de 1850.  Em 1888 

acontece a abolição da escravatura, onde os escravos libertos que não permaneceram 

nas áreas rurais foram em busca de sobrevivência nas cidades. Todo este quadro faz 

contribuir para que as cidades cresçam com um flagrante despreparo em termos de 

políticas públicas que atendessem essa população, formando cidades desordenadas. 

Portanto, percebe-se que desde o início do processo de construção das cidades e da 

sociedade brasileira, houve um descompasso entre o acesso à moradia e o crescimento 

populacional, essencialmente no que diz respeito a população descendente de 

escravizados. Além disso, os mesmos fazendeiros que formularam leis impossibilitando 

o acesso à propriedade da terra aos mais pobres, ―votavam leis que excluíam ou 

dificultavam o acesso do negro ao mercado de trabalho das indústrias emergentes.‖ 

(CAMPOS, 2005:49). 

A crise da habitação, presente na Corte desde a chegada da Família Real, 

ganhou maior dimensão à medida que os imigrantes aportaram à cidade, 

principalmente a partir da efetivação da política de importação de mão-de-

obra branca para trabalhar nas nascentes indústrias e nos campos- projetada 

desde 1824 com os discursos de José Bonifácio e Frederico Burlamarque. 

(CAMPOS, 2005:39) 

Campos (2012) quando disserta sobre a segregação sócio-espacial, coloca a 

questão étnico-racial como central. O autor interpreta que as questões relacionadas à 
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terra somada a inserção subalterna da população negra no mercado de trabalho na 

ordem competitiva, trouxeram como consequência a pobreza estrutural desta população 

que reflete na espacialização dos diferentes seguimentos na cidade. Esta pobreza 

materializa-se nos elementos que compõe a segregação e tem na habitação precarizada a 

sua maior expressão.. 

O processo de entificação do capitalismo trouxe como consequência, a 

modernização do espaço urbano e da estrutura produtiva da sociedade brasileira, para 

que esta pudesse enquadrar-se aos padrões dos países europeus. Esse processo acontece 

imediatamente após a escravidão, ou seja, o negro sofreu as consequências diretas de 

um processo marcado pelas desiguais condições de acesso às novas ocupações 

econômicas advindas da mercantilização da economia.  Enquanto a cidade ganhava 

feições de modernidade em algumas áreas, a população mais pobre, principalmente os 

ex-escravizados sobreviviam em núcleos favelados advindos dos quilombos que vinham 

crescendo sucessivamente, principalmente após a extinção dos cortiços. 

Ao estudar a história pela teoria crítica percebemos que a segregação sócio-

espacial é produzida, e constitui-se por elementos que são essenciais ao funcionamento 

do modo de produção capitalista. No Brasil a segregação caracteriza-se pela forte 

presença da separação espacial e social entre as raças. A marcante presença de pretos e 

pardos, em espaços populares de moradia, ilustra geograficamente o elevadíssimo grau 

de exploração classista a que esses grupos tem sido historicamente submetidos. 

Engels (1873) quando escreve “Sobre a questão da moradia”, sinaliza que o 

problema da moradia não foi peculiar à época contemporânea que ele viveu como 

também não é peculiar a nossa. A escassez de moradia atingiu e atinge a maioria dos 

trabalhadores, em especial os mais pobres (no Brasil majoritariamente os negros), 

independente do tempo e do espaço, mas de maneira homogênea. Compreendemos a 

questão habitacional como parte do complexo e contraditório processo de estruturação 

urbana da sociedade capitalista.  .  O problema da segregação e da moradia é a 

materialização de uma pobreza estrutural e inerente ao sistema capitalista.  
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2.3- A construção urbana da cidade de São Gonçalo: as particularidades do 

bairro Jardim Catarina 

 

No estado do Rio de Janeiro, os espaços periféricos, frutos da segregação 

produzida pelo capitalismo nos últimos séculos, se expandiram e se auto construíram 

para satisfazer as necessidades da industrialização. O crescimento populacional trazido 

pela industrialização, assim como a concentração de capital, fez com que a cidade se 

expandisse para suas franjas e periferias, que se localizam próximas às áreas produtivas, 

tanto para acomodar os trabalhadores que aumentavam significativamente, como para 

instalar novas indústrias. 

A ampliação dos sistemas de transportes, e as obras de infra-estrutura  básica  

realizadas  na  Baixada Fluminense,  juntamente  com  o aparecimento dos primeiros  

loteamentos  populares  destinados aos trabalhadores mais pobres que  trabalhavam na 

área central da metrópole, fizeram com que o tecido urbano do Rio de Janeiro  fosse 

caminhando  em  direção  ao  espaço  urbano  característico  do  tipo  metropolitano, 

descontínuo e ao mesmo  tempo  integrado. 

A Região Metropolitana do Rio de Janeiro surge a partir do processo de 

industrialização e hoje é composta, segundo a Lei Complementar nº 105 de 2002, por 20 

municípios: Rio de Janeiro, Belford Roxo, Duque de Caxias, Guapimirim, Itaboraí, 

Japeri, Magé, Nilópolis, Niterói, Nova Iguaçu, Paracambi, Queimados, São Gonçalo, 

São João de Meriti, Seropédica, Mesquita, Tanguá, Rio Bonito, Cachoeira de Macacu e 

Maricá. 

 São Gonçalo é o segundo município mais populoso do estado do Rio de Janeiro, 

ficando atrás somente da capital. Seu surgimento inicia-se a partir do século XVI 

através do processo de ocupação do espaço da cidade, com terras localizadas próximas a 

Baía de Guanabara e habitadas inicialmente por populações indígenas, majoritariamente 

pelos Tamoios.  Apesar da resistência dos povos nativos, a ocupação do espaço foi 
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realizada pelos jesuítas, que segundo Campos (2016), construíram portos e fazendas, 

como a fazenda do Colubandê, já com intuito de atender as demandas do capitalismo 

embrionário. 

Guimarães (2005) nos diz que no ano de 1567 inicia-se o processo de 

colonização, a partir do capitão Francisco Dias da Luz que veio para o Brasil com a 

missão de combater e expulsar expedições colonizadoras francesas que se estabeleceram 

na região. O capitão deu nome a Praia da Luz, localizada no bairro conhecido 

atualmente como Itaoca, ao desembarcar na região. No entanto, foi no ano de 1579 que 

a cidade foi fundada de fato. Sua fundação é atribuída ao fidalgo Gonçalo Gonçalves, 

que recebeu do governador da Capitania do Rio de Janeiro, a sesmaria localizada às 

margens do Rio Imboaçu, com o dever de construir uma capela e um povoado no 

período de três anos. Gonçalo Gonçalves, ―para contemplar os interesses da metrópole e 

selar de forma definitiva a ocupação da região, iniciou um processo de exploração 

baseado no cultivo de variados produtos agrícolas‖. (GUIMARÃES, 2005:60/61) 

 

Campos (2016), apoiado em Braga (2006), afirma que o espaço que conhecemos 

hoje entre a Praia de Icaraí e a Praia da Luz representava a Sesmaria de São Gonçalo. 

Em 1643 a cidade ocupava uma área de 52 km², com aproximadamente 6 000 

habitantes, alcançando o título de paróquia
40

.  Em 1647, duas décadas após a morte de 

Gonçalo Gonçalves, foi transformada oficialmente em freguesia.  

       Guimarães (2005) afirma que a história de São Gonçalo não deixa de receber 

influências da capital desde o tempo colonial, porém, a cidade tem suas particularidades 

que evidenciam-se principalmente quando a região é elevada à categoria de freguesia. A 

capital tem grande crescimento urbano, populacional e econômico desde a vinda da 

família real portuguesa para o Brasil e esse crescimento levou o governo imperial a 

realizar novas divisões territoriais na província. Nesse sentido, ―o consequente 

crescimento demográfico da região central gerou a necessidade de uma maior oferta de 

                                                           
40Paróquia é um território sobre o qual se estende a jurisdição de um padre ou pároco, mastambém significa  o  conjunto  de  

habitantes  deste  território.  Já freguesia é o distrito, a divisão territorial da Paróquia na qual se exerce umaautoridade  

administrativa,  judicial, fiscal,  policial  ou  sanitária.  (...).  Também pode significar pequena povoação.  Em outras palavras 
Freguesiaé  a  ‗capital‗  de  uma  Paróquia.  Essas sesmarias deram origem às novas povoaçõesque mais tarde  constituíram  

paróquias  e  freguesias,  que  com  o tempo  e o desenvolvimento  local,  formaram os bairros mais antigos da cidade. (CAMPOS, 

2016:30 apud.: MARINHO, 2012:13/14)  
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produtos de ordem alimentícia, produtos agrícolas. São Gonçalo, nesse sentido, tornava-

se o grande celeiro alimentar da região‖ (GUIMARÃES, 2005:61). A partir do 

fornecimento de produtos agrícolas para capital, a freguesia ganha minimamente 

representatividade econômica e tem crescimento populacional extremamente 

desordenado.  

 

      Um marco político-adminstrativo na cidade inicia-se em 1890, após o 

desmembramento de Niterói. São Gonçalo torna-se município autônomo, através deum 

processo de intensa disputa política feita pelas elites locais, onde o município em vários 

momentos eleva-se a condição de cidade e retorna a condição de Vila. Apenas em 1929, 

São Gonçalo se consolida de fato como cidade. Nas décadas de 1920, o município 

apresenta um esboço de um breve crescimento industrial, tendo como destaque a área de 

localização do bairro de Neves, que se tornou o centro populacional e comercial do 

município, principalmente porque contava com um dos portos e localizava-se no ponto 

de destino das ferrovias que cortavam a cidade.  

 O desenvolvimento da industrialização no município caracterizou-se pelo 

desenvolvimento de um modelo primário exportador, com destaque para a produção de 

cana de açúcar. Nesse sentido, vários portos de pequeno porte se formaram ao longodo 

litoral da cidade, exercendo um papel fundamental no escoamento da produção agrícola  

para  o  Porto  do  Rio  de  Janeiro.  Segundo Braga (2006), existiam cerca de 30 

engenhos de produção de cana de açúcar na cidade em meados do século XIX.  

Paralelamente, se desenvolveu um setor agrícola ligado ao abastecimento do mercado 

interno, destacando-se a produção de feijão e milho e arroz, impulsionando o comércio 

local e regional. 

Dessa forma, encontramos um município essencialmente agrícola com um 

parque industrial em formação durante as décadas de 1920 e 1930, que se concentra no 

Quarto Distrito: Neves. Neves passa a ser o grande catalizador das políticas públicas de 

urbanismo durante este período: ruas são calçadas anteriormente às da sede do 

município, os sistemas de transporte procuraram ligar o distrito à capital do estado e do 

país, intensa concentração e vida operária que promove incentivos a construção de vilas, 

clubes, sindicatos operários. 
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 Segundo Guimarães (2005) a cidade não perde as relações com o contexto 

maior, porém cria condições novas que vão contribuir para singularizar cada vez mais a 

história gonçalense. A implantação do transporte ferroviário é um exemplo. Era 

necessária a modernização do transporte, seja de mercadorias, seja voltado para 

locomoção da população urbana que crescia, essencialmente ao redor de Neves, que era 

o espaço onde a riqueza econômica estava se concentrando e, simultaneamente, mais e 

mais pessoas estavam morando e trabalhando.  

No momento que vai da segunda metade do século XIX até as décadas iniciais 

do século XX, São Gonçalo começa a apresentar um acelerado crescimento urbano e 

demográfico, sem o necessário movimento de construção de uma rede de infra-estrutura 

que pudesse dar vazão e ordenasse territorialmente esse crescimento. A ocupação 

urbana consolidada de São Gonçalo possui traços de uma urbanização com precarização 

das condições de vida dos habitantes do município que se traduz na informalidade 

habitacional na periferia da cidade. Na década de 1950 o perfil do município se 

modifica. As grandes fazendas vão se extinguindo e as industrias se transferindo para 

outras regiões, dando lugar aos  loteadas populares. Essas regiões passam a não mais ser 

habitadas por trabalhadores locais. Elas passam a concentrar a população que vai servir 

de força de trabalho principalmente para Niterói e Rio de Janeiro.  

Campos (2016:31) segue dizendo que até a década de 1980, o município era 

caracterizado como lugar predominantemente industrial, mas que a partir daí sofreu um 

processo de ―desindustrialização e, consequentemente, de criação de ruínas e vazios 

industriais seguido de um momento de desenvolvimento do comércio e dos serviços‖. A 

desindustrialização resultará no aumento expressivo da desigualdade social no 

município. Porém, o autor salienta que nos últimos cinco anos, houve uma alteração 

nessa dinâmica. Ele diz que a cidade começa a receber, equipamentos que anteriormente 

não se alojaram em seus limites, devido à concentração na metrópole.   

Esse momento detransformação  fica evidente  com  a  instalação  de  três  

shoppings  centers  na  cidade  num  curto  período  de tempo, São Gonçalo 

Shopping e Shopping Boulevard  (atualmente Partage), sendo este com  

características  bem  diferentes  da  dinâmica  urbana  Gonçalense,  e  a  

recente construção do Shopping Pátio Alcântara.(CAMPOS, 2016:39) 
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O processo de formação política e econômica da cidade possibilitoua  formação  

de  uma burguesia  moderna  local  que  incluía  industriais,  grandes  comerciantes  e 

antigos  proprietários  de  terras  que  foram  loteadas,  dando  origem  ao  setor 

imobiliário  local.  Ao mesmo tempo, a modernização da economia gonçalense produziu 

intensas contradições sociais.  Elas se expressaram politicamente através das lutas 

sociais protagonizadas pelo operariado urbano industrial que emergiu desse processo.   

Seu espaço urbano organiza-se em cinco grandes regiões: O 1º Distrito, que 

segundo Campos (2016), é formado pela área central, onde se localiza o centro político-

administrativo, mas também com grande potencial comercial; o 2º Distrito Monjolos; o 

3º Distrito Ipiiba;o 4º  Distrito  Neves  (áreas  mais industrializada)  e o 5º Distrito Sete  

Pontes. Como demonstra o Mapa 1: 

 

Mapa1: 

Distritos de São Gonçalo 

Fonte: 

http://www.saogoncalo.rj.gov.br/mapas.php 

 

A estrutura urbana de São Gonçalo é formada por vários centros articulados que 

exercem funções complementares, Oliveira (2013) cita alguns deles: o centro 

administrativo, conhecido como Rodo; Alcântara, centro comercial varejista, de 

http://www.saogoncalo.rj.gov.br/mapas.php
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indústria de confecções e de transportes urbanos; além de outras centralidades terciárias 

como o Colubandê que exerce a função de polo atacadista e o Shopping São Gonçalo, 

na BR-101. Os centros ligados às suas origens industriais ficam em Neves (centro 

industrial e portuário). Todos eles localizam-se no 1º distrito, com exceção de Neves 

que encontra-se no 4º distrito. 

 Segundo dados do Censo IBGE 2010, São Gonçalo conta com 999.728 

habitantes, 38,4% dos moradores realizam migrações pendulares entre a casa e o 

trabalho; a renda per capita da cidade é R$ 724,92, ocupando a posição 1421 entre os 

municípios brasileiros e cerca de 40% da população vive em condições de pobreza. A 

educação apresenta péssimas condições, mantendo o menor piso salarial do Estado, são 

comunso  atrelamento  da  gestão  escolar  aos esquemas  de  clientelismo  político  

assim como a saúde e a política de  Assistência Social apresentam escândalos de 

corrupção e desvio de verbas. O crescimento populacional provocadopela  migração,  

que aumentou cerca de 57,2% na década passada, ao conjugar-se com a ausência de 

uma política habitacional tem aprofundado a favelização na cidade.  

A pesquisa ―Os Estados e as Regiões Metropolitanas constitutivas do 

Observatório das Metrópoles no Censo 2010”, realizada em 2012, pelo Observatório 

das Metrópoles diz que São Gonçalo tem 70% de proletarização. 57% da população 

ativa trabalha com carteira assinada, 5% são militares e funcionários públicos 

estatutários e outros 17% trabalham sem carteira assinada. Além disso, trabalham por 

conta própria 19% dos habitantes, são empregadores somente 1% e trabalham sem 

remuneração em ajuda a outro membro da família também 1% da população. 

 

 Campos (2016) sinaliza que os distritos com menores rendimentos são Monjolo 

e Ipiiba, onde se encontra o bairro do Jardim Catarina, que abriga o estudo realizado 

nessa pesquisa. É também no distrito de Ipiiba que se concentra a maior população 

autodeclarada preta ou parda. Das 194.718 pessoas residentes nesse distrito, 155.485 

são negras, totalizando 78,8% da população. Como mostra a tabela a seguir: 

Tabela 4:  
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Espacialização da cidade residente em São Gonçalo, segundo a 

autodeclaração de cor ou raça em relação aos domicílios em distritos 

administrativos (2010) 

 

Fonte: CAMPOS, 2016:41 

 

Na interpretação de Campos (2016) a expressiva presença de autodeclarados 

pretos ou pardos é uma característica que ainda precisa ser estudada, mas pode ser 

explicada pela alta concentração de escravizados presente no Rio de Janeiro a partir das 

freguesias rurais. Porém, este dado nos chama atenção por materializar a relação entre 

raça, classe e segregação espacial que vínhamos pontuando durante nossas análises, 

dessa vez especificamente no município de São Gonçalo, na região dos bairros do 

Jardim Catarina e Santa Luzia, que conforme dito antes concentra a população mais 

pobre . 

Os padrões de ocupação do espaço urbano estão fortemente ligados a grupos 

raciais. A partir desse entendimento, percebemos que a população negra é mais 

numerosa nos bairros mais pobrese desprovidos de serviços e equipamentos  públicos, 

como é o caso do Jardim Catarina, bairro localizado na ―periferia da periferia‖. 

Sinalizamos nas análises a cima que São Gonçalo localiza-se na periferia da região 

metropolitana do Rio de Janeiro. Porém, o desenvolvimento geográfico do município 

também ocorre de forma desigual. Criando espaços diferenciados, que atribui uma 

função social a cada localidade. 

A pesquisa realizada por Guimarães (2005) sobre o Jardim Catarina, apresenta o 

bairro como um retrato do histórico modelo brasileiro de urbano-industrialização, onde 

a produção, ocupação e reprodução do solo urbano brasileiro baseou-se na periferização 

e centralização dos recursos e da pobreza, o que resultou na construção das áreas 
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periféricas. Quanto a origem do bairro o autor sinaliza que o Jardim Catarina é um dos 

bairros da cidade de São Gonçalo que tiveram alto crescimento populacional num curto 

espaço de tempo, essencialmente nas últimas décadas. Os principais fatores que 

explicam esse crescimento é a construção da Ponte Rio-Niterói e da BR -101, que 

possibilitou melhor acesso as cidades do Rio de Janeiro e Niterói para os contingentes 

populacionais que vieram buscar moradia nos loteamentos. O bairro foi um loteamento 

estabelecido em uma localidade que margeava a Baía de Guanabara, construído em uma 

área de manguezal e que em sua extensão compreende entre 2.000 a 4.000 lotes. Ele é 

fruto de um processo recente de periferização que marcou o modo de urbanização da 

cidade. 

O recortamento de um imenso latifúndio chamado Fazenda Laranjal, 

realizado no ano de 1953, deu origem aos loteamentos Laranjal e Nossa 

Senhora Auxiliadora, o que resultou em uma profusão de variados interesses 

de caráter especulativo que produziram uma grande quantidade de lotes 

criados sem nenhuma base prévia de planejamento e de organização. Esse 

processo gerou cerca de 3.500 lotes para serem devorados pelo processo 

especulativo que avançou sobre essas novas terras periféricas. 

(GUIMARÃES, 2005:71) 

 

O loteamento surgiu oficialmente no ano de 1953, quando Júlio Pedroso de Lima 

(proprietário de toda aquela área, que até então representa uma antiga fazenda dedicada 

ao cultivo de laranjas), decidiu vender essas terras para quatro sócios, que criaram a 

Imobiliária e Administradora Jardim Catarina e resolveram lotear a área conhecida hoje 

como Catarina Velho. Em 1965 mudou a administração dos lotes que expandiram-se, 

dando origem ao que os moradores conhecem hoje como Catarina Novo. 

Campos (2016) classifica os espaços segregados em São Gonçalo da seguinte 

forma: 1-favelas  ou moradias  em  encostas; 2-aglomerado  rural  isolado; 3-zona rural, 

exclusive aglomerado rural outros aglomerados; 4-grandes conjuntos habitacionais e 5- 

grandes loteamentos. Ele diz que os grandes loteamentos são o componente 

organizativo de maior importância no município, depois dos espaços destinados aos 

bairros ditos formais. Nas palavras do autor: 

As políticas de parcelamento adotadas desde o final da década de 1950 

resultou a transformação de grandes e médias fazendas em grandes e médios 

loteamentos. Esta política, de certa forma, propiciou a concentração de 

populaçãoneste  tipo  de unidade  residencial,  gerando  a  partir  daí  bairros  

como  Jardim Catarina  com  73  mil  habitantes  e  outros  tantos  com  

população altamente  concentrada  com  um  processo  de  urbanização 

extremamente precária. (CAMPOS, 2016:7) 
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     Os loteamentos populares aparecem como a forma dominante de moradia e 

habitação para a parcela mais pobre da classe trabalhadora.  No Brasil, o processo de 

crescimento dos loteamentos e a aquisição de lotes pelos proprietários obedeceram a 

uma série de prescrições conjunturais peculiares do desenvolvimento e da situação da 

economia brasileira. Guimarães (2005) diz que: 

Os loteamentos então são dirigidos, (...) por empreendedores capitalistas 

privados que, grosso modo, podem ser divididos nosseguintes  atores:  o 

corretor, o proprietário fundiário, o loteador, os compradores dos lotes e o 

Estado. São esses atores que são os responsáveis pela ―produção‖ dos 

loteamentos e só através de suas lógicas e de seus comportamentos é que o 

processo de produção do loteamento pode ser entendido.(GUIMARÃES, 

2005:40) 

O principal objetivo dos loteamentos eram que fossem comercializados para a 

população expulsa das áreas centrais pelo processo de segregação sócio espacial, 

população composta pela camada mais pobres dos trabalhadores, majoritariamente 

negros. Por isso, os preços dos lotes buscavam atender as possibilidades econômicas 

dessa camada, por meio de muitas prestações. 

No Município de São Gonçalo, o fenômenodos  loteamentos  vai caracterizar  

o  processo  de  urbanização  recente  da  cidade,  produzindo  um  tipo  de 

ocupação urbana que vai marcar de maneira decisiva a paisagem gonçalense, 

em que os loteamentos criados eram relativamente extensos e seguiram a 

lógica do que acontecia  na  cidade  como  um  todo:  descontínuos,  sem  

qualquer  infra-estrutura  urbana, a não ser um arruamento precário que 

permitia colocar os lotes à venda. (GUIMARÃES, 2005:51 apud.: 

TAVARES, 2003:106) 

 

A partir da possibilidade de moradia popular, o bairro Jardim Catarina se 

constutui como um reflexo da falta de planejamento, da necessidade e da 

espontaneidade, marcas que compuserame  deram  origem  ao  gigantesco  loteamento 

que  caracteriza  a  paisagem  de São Gonçalo.  Nesse sentido, Guimarães (2005) cita 

uma matéria do jornal O São Gonçalo, em edição de 14 de agosto de 1980 que ilustra as 

conseqüências do crescimento populacional desordenado, somado a ausência de 

políticas públicas básicas de qualidade. 

(...) seguiram a sina de espaços sem freios com problemas se acumulando, 

cujas soluçõessão  apontadas  para  um  futuro  que  nunca  chega.  Nunca se 

estabeleceuno  município  uma  política,  por  exemplo,  de  ocupação  do  

solo. Loteamentos aparecemde  uma  hora  para  outra,  sem  qualquer  

disciplinamento. O exemplo maiscontundente  é  o  Jardim  Catarina:  cem  

mil  pessoas  se  distribuem desordenadamente por  ruas que  foram  rasgadas 

de um dia para o outro,  cortadas invariavelmente por valões de esgoto (...) as  

dificuldades  se  estendem:  das  toneladas  de  lixo  produzidas diariamente,  
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apenas  um  terço  é  recolhido  pelo  sistema  de  limpeza,  o  índice  de 

violência  cresce  assustadoramente,  não  existem  vias  de  escoamento  para  

a intensidade do  tráfego; o sistema de  transporte é um caos, sem conforto e  

rapidez; os  automóveis,  cada  vez  em  maior  número,  não  têm  lugar  para  

estacionar  e  as favelas começam a proliferar. (GUIMARÃES, 2005:72/73 

apud.: o jornal O São Gonçalo, em edição de 14 de agosto de 1980) 

. 

    O loteamento que deu origem aobairro Jardim Catarina é o reflexo do modelo 

de urbanização brasileiro, onde as especulações fundiárias e imobiliárias foram as 

normas de construção desse espaço. Tem como principal objetivo atender os 

trabalhadores mais pobres e carrega a marca da falta de planejamento do poder público. 

O bairro Jardim Catarina construiu-se espacialmente como uma grande área sem um 

ordenamento territorial que o pudesse organizar para uma vida urbana que tivesse como 

motivação básica o direito a cidade. A população do bairro sofre com o descaso do 

Estado no que se refere as necessidades básicas de saúde, educação, habitação e acesso 

a equipamentos e serviços públicos em geral, desde sua criação até os dias atuais. 

Pretendemos no próximo capítulo avaliar qual a relação entre esta falta de acesso a 

política pública de qualidade, principalmente relacionada a moradia com a organização 

de significativa parcela dos trabalhadores do Jardim Catarina na Ocupação Zumbi dos 

Palmares do MTST. 
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CAPÍTULO III 

 A OCUPAÇÃO ZUMBI DOS PALMARES DO MTST EM SÃO GONÇALO 

 

 

 

3.1- A luta do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto em São Gonçalo 

 

O presente capítulo trata da experiência do MTST (Movimento dos 

trabalhadores Sem Teto) na cidade de São Gonçalo. Para abordar o tema proposto 

consideramos importante inicialmente trazer algumas considerações introdutórias sobre 

os movimentos sociais no espaço urbano e seu papel na luta de classes, com ênfase no 

MTST para situarmos nossas análises. 

Pereira (2014) apresenta elementos históricosque originariam o que conhecemos 

por movimentos sociais urbanos na atualidade, como as transformações relacionadas a 

uma nova centralidade do trabalho, essencialmente após a instituição da propriedade 

privada dos meios de produção.  É a partir do século XIX, com a expansão das grandes 

cidades modernas que inicia-se um processo de valorização significativa do solo em 

certas áreas, particularmente nas áreas de localização central. Na interpretação da 

autora, as condições precárias de moradia, as longas jornadas de trabalhos e outras 

questões intrínsecas a essa ordem nesta conjuntura, torna cada vez mais expressiva as 

tensões entre as classes sociais. O surgimento dos movimentos sociais então estaria 

diretamente ligado ao acirramento das contradições do novo modo de produção vigente. 

Apoiada em Scherren-Warren (1989), a autora afirma que: 

O termo ‗movimentos sociais‘ é criado na Europa por Lorenz von Stein em 

1840 nesse contexto, no âmbito da sociologia acadêmica, alertando para ―a 

necessidade de uma ciência da sociedade que se dedicasse  ao estudo dos 
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movimentos sociais, tais como do movimento proletário francês e do 

comunismo  e socialismo emergente.‖ (PEREIRA, 2014:122 apud.: 

SCHERREN-WARREN, 1989:12) 

 

Pereira (2014) segue afirmando que desde sua origem, as manifestações desses 

sujeitos em movimento, apresentam marcas da criminalização. Esta ideia foi 

hegemonicamente reproduzida pelos sociólogos da Escola de Chicago, na transição do 

século XIX para o século XX como ―indivíduos causadores de distúrbios‖ e vinculados 

―as ações sociais de conjunto de indivíduos ‗desajustados‘ ou ‗reativos‘ a alguma 

‗anomalia‘ da função sistêmica no contexto do desenvolvimento urbano e industrial.‖ 

(PEREIRA, 2014:123) 

Compreendemos a formação dos movimentossociais como a expressão da luta 

entre as classes sociais, orientando-se pelo projeto societário da classe trabalhadora. Em 

geral, esses movimentos têm como objetivo construir consciência de classe, lutando por 

melhoria na qualidade de vida e divisão menos desigual da riqueza socialmente 

produzida no contexto das cidades modernas. 

Entendemos como consciência de classe a consciência ou a visão de mundo que 

um grupo de indivíduos tem de si próprio e dos demais, essencialmente o interesse deste 

grupo de reproduzir ou transformar as relações sociais em que está inserido. Segundo 

Marx (1982), a consciência e a representação de classe passa pelas categorias ―classe 

em si‖ e ―classe para si‖. Ele diz que: 

a constituição de uma classe, entendida como classe para si, é um processo. 

―[...] Esta massa, pois, é já, face ao capital, uma classe, mas ainda não o é 

para si mesma. Na luta [...] esta massa se reúne, se constitui em classe para si 

mesma. Os interesses que defende se tornam interesses de classe. Mas a luta 

entre classes é uma luta política. (MARX, 1982: 159) 

São vários os fatores que determinam a consciência de classe. A origem de 

classe é um elemento particularmente importante, porém ela por si só não é suficiente 

para determinar em absoluto a consciência e o sentido de pertencimento a uma classe. A 

passagem de ―classe em si‖ para ―classe para si‖ envolve importantes mediações e 

determinações. A formação de visão de mundo passa constantemente por disputa 

político-ideológica permeada pela hegemonia da ideologia da classe dominante e seus 

apelos de valorização da ordem vigente.  
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Não podemos dizer que em algum momento a classe esteja privada de 

consciência, mas sim que existe estágios distintos no que diz respeito à consciência de si 

e para si. A práxis dos representantes na própria constituição da classe como classe, 

papel desempenhado pelos representantes políticos e intelectuais, é essencial nesse 

processo. A práxis dos movimentos sociais, em particular, possibilita a construção 

coletiva da consciência de classe e das possibilidades de formação de uma visão de 

mundo emancipatória e autônoma. Ainda que não sejam homogêneos, tendo cada 

movimento características particulares, teóricas, políticas, de tática e estratégia, 

constituem-se como sujeitos coletivos no processo de luta pela democratização da 

sociedade e das relações sociais e na organização de importantes seguimentos da classe 

trabalhadora na luta cotidiana pela vida. (FARAGE, 2014) 

Farage (2014) afirma que, em sua diversidade, os movimentos sociais urbanos 

possuem uma ou mais das características citadas por ela: 

Se originarem de demandas específicas; 2) se originarem fora do espaço 

produtivo formal, apesar de parte de seus integrantes estarem em espaços 

produtivos formais; 3) terem elementos da luta classista em sua formulação e 

organização; 4) serem autônomos em relação ao governo; 5) terem como 

tática a realização de ações direta; 6) articularem em sua luta diferentes 

elementos da vida cotidiana na cidade; 7) posição anticapitalista; 8) 

estabelecerem canal de diálogo com o poder público para a garantia das 

demandas imediatas; 9) ação continuada; 10) possuir metodologia 

organizativa entre outras. (FARAGE, 2014:251) 

 

Esses movimentos urbanos, populares, comunitários, estudantis, movimento 

negro, sindicais entre outros são a materialização das formas de resistência da classe 

trabalhadora que se organiza contra as injustiças do capitalismo com lutas por moradia, 

saneamento, educação, cultura, saúde e etc. 

A formação dos movimentos sociais urbanos no Brasil apresenta 

particularidades devido a sua formação social e histórica típica de um país periférico e 

dependente, que ingressou no modo de produção capitalista como país urbano-industrial 

apenas no século XX. Farage (2014) nos diz que na década de 1960 já se formavam 

alguns movimentos,porém foram abafados pelo golpe de 1964 e durante grande parte do 

período de ditadura militar no país, ganhando visibilidade novamente nas décadas de 

1970 e 1980. Essencialmente no final dos anos de 1980 aparecem diversas organizações 

de trabalhadores urbanos com características distintas que lutam por melhorias pontuais 
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na qualidade de vida e apresentam características anticapitalistas, buscando organização 

nacional e articulação da luta imediata com a totalidade da vida social. 

Segundo Farage (2014) um bloco importante de organizações que lutam pelo 

direito a cidade são aquelas que utilizam a ação direta (ocupações de terrenos e prédios), 

como método de atuação, tem como princípio a organização da base dos trabalhadores, 

seu principal objetivo é a luta por moradia e apresenta forte traço anticapitalista de 

enfrentamento aos governos. Destacam-se em organização nacional: o Movimento de 

Luta nos Bairros, Vilas e Favelas (MLB)
41

, o Movimento de Luta Popular (MLP) e o 

MTST, que é nosso objeto de análise. 

O MTST se apresenta como movimento de atuação territorial que surgiu no final 

da década de 1990, iniciando sua trajetória pela busca por moradia digna, visando 

desencadear um processo mais amplo de luta por uma nova cidade, contra a especulação 

imobiliária e os mecanismos sócio-políticos e institucionais que a impulsionam. O 

movimento é constituído por trabalhadores urbanos em suas diversas expressões. Nele 

encontramos operários, trabalhadores informais, subempregados, desempregados, que 

fazem parte do universo de, aproximadamente, 50 milhões de brasileiros que não tem 

acesso à moradia digna. 

Podemos afirmar que o MTST desde sua criação constitui-se como um 

movimento sem-teto, sem vínculo com lideranças partidárias e tem como principal 

característica a ação de enfrentamento com base na organização de seus militantes. 

Segundo o próprio movimento, seu principal objetivo ―é a luta contra o capital e o 

Estado que representa os interesses capitalistas‖. (MTST, 2005:7) Para isso investem na 

formação de militantes tendo como horizonte a construção de uma nova sociedade, 

essencialmente através da construção do ―poder popular‖
42

.  

A principal forma de atuação do movimento é a ocupação de terra e a 

organização da população. Utilizam as ocupações de terras urbanas como instrumento 

                                                           
41

 ―O Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas (MLB) é um movimento social nacional que luta pela reforma 

urbana e pelo direito humano de morar dignamente (...) por milhares de famílias sem-teto de todo o país vítimas da 
ação predatória da especulação fundiária e imobiliária.” O Movimento acredita “que a reforma urbana é um meio, um 
instrumento; ela faz parte da luta maior da classe trabalhadora para construir uma sociedade diferente, com igualdade, 
dignidade e direitos para todos” Fonte:http://www.mlbbrasil.org/#!our_team/cqn6 
 
42‗Na prática, isso significa estimular e valorizar as iniciativas autônomas, construir formas de organização e de decisão coletivas, 

lutar por nossas reivindicações e direitos; enfim, não esperar nada de ninguém a não ser de nós mesmos. Assim, podemos dizer que 

nosso objetivo maior é a construção do poder popular contra o capital e seu Estado‘. (MTST, 2005:8) 
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para pressionar diretamente os proprietários e o Estado, denunciando o problema da 

moradia e construindo um processo de organização dos trabalhadores. 

As ocupações são o grito de um povo que não suporta mais viver calado em 

seus buracos. Que não suporta mais ter que escolher entre comer e pagar 

aluguel, nem continuar sofrendo humilhações por viver de favor na casa de 

alguém. Mas também são mais do que isso. As ocupações mostram para 

todos os trabalhadores que, se nos levantarmos de forma organizada,podemos 

ser muito fortes. Podemos fazer o governo recuar, a polícia recuar, o dono da 

construtora e da terra serem derrotados. E assim termos conquistas. (-

MTST,2005:8) 

Boulos (2012) explicita que as ocupações organizadas por movimentos 

populares normalmente ocorrem em grandes terrenos abandonados em que o 

proprietário, (na maioria das vezes empresários que possuem outros terrenos), os utiliza 

para especular e lucrar. Analisa que as ocupações de terras vazias no Brasil são 

legitimas e legais. Ele diz que a Constituição Federal garante que toda a propriedade 

tem que cumprir função social, ou seja, toda propriedade tem que ter algum uso que 

traga benefício para sociedade (moradia, produção e etc.). Os terrenos ocupados, que 

servem para especulação imobiliária, até o momento da ocupação, não exerciam 

nenhuma função social, pelo contrário, apenas fortaleciam o lucro dos grandes 

empresários da área.  

A moradia reflete uma das mais básicas necessidades do ser humano, para que o 

indivíduo viva com dignidade, é necessário que minimamente tenha um local de 

moradia, não apenas um pedaço de terra, mas, toda a infra-estrutura para manter o 

sujeito com as necessidades básicas atendidas, como saneamento, iluminação e vias de 

acesso eficaz. Boulos (2012) diz que o déficit habitacional está relacionado a quantidade 

de casas que faltam para atender a população de um país. Esse déficit pode ser medido 

de duas maneiras: quantitativa e qualitativa. A quantitativa é relacionada ao número de 

famílias que não tem casa e a qualitativa é relaciona ao número de famílias que moram 

em condições extremamente inadequadas de habitação. 

É preciso primeiramente, deixar de lado a visão equivocada de que sem-teto 

são somente aqueles que moram na rua, em situação de extrema miséria e 

mendicância. Esse grupo é aquele que chegou ao limite da degradação 

causada pela falta de moradia, pelo emprego e outros males do sistema 

capitalista. A maioria dos sem-teto, no entanto não está em situação de rua e 

trabalha, ainda que muitas vezes na informalidade e sem direitos assegurados. 

(BOULOS, 2012:14) 

Uma pesquisa sobre o déficit habitacional municipal no Brasil, realizada pelo 

Centro de Estatística e Informações da Fundação João Pinheiro em parceria com o 
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Ministério das Cidades e com a Secretaria Nacional de Habitação, considerando os 

dados do Censo de 2010, afirma que o Brasil possui déficit habitacional de 6,5 milhões 

de moradias e calcula este déficit pela soma de quatro componentes: domicílios 

precários, coabitação familiar, ônus excessivo com aluguel e adensamento excessivo de 

domicílios alugados. 

O gráfico a seguir mostra que 43,1% do déficit habitacional é composto por 

coabitação familiar, 30,6% pelo ônus excessivo com aluguel, 19,4% pelos domicílios 

precários e 6,9% pelo adensamento excessivo de domicílios.  

 

Gráfico 6: 

Déficit Habitacional no Brasil 

 

 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP), 2010. 

 

A pesquisa apresenta como domicílios precários todos os domicílios de 

construção inadequada, como os que não são feito de alvenaria, utilizam madeira ou pau 

a pique na construção proporcionando desconforto e risco de doenças. Consideram 

também domicílios precários os locais sem fins residenciais que servem como moradia 

alternativa como, por exemplo, pontes, viadutos, barracas, imóveis comerciais, carros 

abandonados e etc. Entendem por coabitação familiar a existência de mais de uma 

família no domicílio. O ônus excessivo com aluguel acontece quando famílias com 

renda mensal até três salários mínimos gastam 30% ou mais do seu salário para pagar o 

aluguel e o adensamento excessivo de domicílios alugados é quando há três moradores 

ou mais por dormitório. 

Embora a bandeira principal do movimento seja por moradia digna, há uma 

compreensão, por parte dos seus integrantes, de que a maioria dos trabalhadores não 



107 
 

tem acesso à efetivação de um conjunto de direitos que comprometem a sua reprodução 

social no espaço urbano como educação pública, saneamento básico, saúde pública e 

transporte coletivo. Desse modo, o movimento se insere no contexto da luta pelo que 

Harvey (2014) denomina como o Direito à Cidade: 

 

O Direito à Cidade é, portanto, muito mais do que um direito de acesso 

individual ou grupal aos recursos que a cidade incorpora: é um direito de 

mudar e reinventar a cidade mais de acordo com os nossos profundos 

desejos. Além disso, é um direito mais coletivo do que individual, uma vez 

que reinventar a cidade depende inevitavelmente do exercício de um poder 

coletivo sobre o processo de urbanização.(HARVEY, 2014:28)    

 

É importante relembrarmos que não é qualquer pessoa no Brasil que sofre com o 

problema da moradia, seja a falta, a inadequação ou ausência dos serviços básicos. É 

principalmente a parcela mais pobre dos trabalhadores, que além de classe social, 

também tem cor e está geograficamente segregado nas cidades periféricas.São Gonçalo, 

por exemplo, segundo a pesquisa realizada por Oliveira (2013) possui, uma população 

predominantemente urbana, com 325.624 domicílios urbanos. Desses, apenas cerca de 

60% possuem pavimentação, 93% são providos com iluminação pública, 53% 

apresentam a existência de calçadas, 4% possuem rampa para cadeirante e 18% dos 

domicílios possuem esgoto a céu aberto. A coleta do lixo realizada na cidade abrange 

em torno de 94% dos domicílios urbanos, contudo há pontos de acúmulo de lixo em 

14% dos logradouros da cidade. Em relação ao abastecimento de água no município, a 

pesquisa mostra que cerca de 80% dos domicílios possuem rede geral de água, 13% 

utilizam poço ou nascente na propriedade e somente 1% usa a água de poço ou nascente 

fora de sua propriedade. No que se refere ao esgoto, 68% afirmam possuir banheiro de 

uso exclusivo sendo o destino à rede geral de esgoto ou pluvial. Vale ressaltar que, 

ainda segundo o Censo, quase praticamente toda a população possui energia elétrica 

(99,91%). (OLIVEIRA, 2013:27) 

Segundo Goulart (2011) o MTST começa a se organizar a partir do Movimento 

dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST)
43

 que compreende a necessidade da luta por 

moradia na cidade, avaliando que a maioria da população pobre vive na cidade e não 

                                                           
43

O Movimento Sem Terra está organizado em 24 estados nas cinco regiões do país. No total, são cerca de 350 mil famílias que 

conquistaram a terra por meio da luta e da organização dos trabalhadores rurais. 

Mesmo depois de assentadas, estas famílias permanecem organizadas no MST, pois a conquista da terra é apenas o primeiro passo 

para a realização da Reforma Agrária. 
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nas áreas rurais. Essa compreensão deve-se a conjuntura de adensamento das cidades no 

final da década de 1980.  Farage (2014) analisa que nesse período cerca de 75% das 

pessoas vivem nas cidades e esse crescimento populacional não foi acompanhado de 

infraestrutura adequada, trazendo como consequência as péssimas condições de vida 

para parcela significativa da classe trabalhadora, com destaque para as condições de 

moradia. A autora sinaliza que com o adensamento das cidades amplia-se os moradores 

de favelas, ―chegando a 11,4 milhões de brasileiros, 6% com concentração na região 

sudeste, segundo os dados do Censo do IBGE de 2010.‖(FARAGE, 2014:252) 

Goulart (2011) analisa que um marco importante para o fortalecimento e 

emancipação do movimento foi a marcha de 1997
44

. Após este acontecimento forjava-se 

um movimento de intervenção com a classe trabalhadora da cidade que juntasse as duas 

lutas na mesma bandeira, daí nasceu o MTST. O MTST faz referência à sua origem 

apenas em um documento, em que diz que o MST tem um papel de coautor em sua 

formação e esboça uma explicação para sua atuação na cidade.  

A autora sinaliza que a história da relação entre o movimento rural e urbano não 

é consensual, nas palavras dela: 

Não conseguimos, no levantamento da documentação escrita ou nas 

entrevistas com militantes desse período, reconstruir uma cronologia 

suficientemente precisa, que pudesse ordenar a ligação entre MST e MTST, a 

realização das ocupações e a Marcha Nacional, mas podemos afirmar, com 

segurança, que há uma relação estreita entre os dois movimentos antes da 

Marcha Nacional e que ela representou um impulso inegável na organização 

do MTST, no sentido de construção de sua autonomia.(GOULART, 2011:19) 

A primeira experiência de organização de um acampamento realizada pelo 

MTST foi no município  de  Campinas-SP, em 1997, a  ocupação  do  Parque  Oziel,  

que  serviu  como  experiência  de aplicação da forma de organização de acampamentos 

do MST em um contexto urbano, tendo sido concretizada por militantes deste 

movimento. Porém, o MTST, como movimento autônomo, não mais vinculado à 

dinâmica de organização do MST, realizou sua primeira ocupação em Guarulhos, em 

2001. O resultado organizativo dessa ação foi a construção de uma ―forma de viver em 

ocupações‖, que deu formato e conteúdo a uma ação de enfrentamento contra os 

―latifúndios urbanos‖. (GOULART, 2011) 

                                                           
44 A Marcha Nacional por Reforma Agrária, Emprego e Justiça ocorreu em 1997 para denunciar a impunidade dos policiais que 

empregaram a violência, no fato que ficou conhecido como Massacre de Eldorado dos Carajás, ocorrido em 1996. Nessa ação para 

desobstrução da rodovia, foram assassinados 19 trabalhadores rurais. Outro objetivo da Marcha era dar visibilidade à oposição do 
movimento ao governo federal de Fernando Henrique Cardoso. A Marcha saiu de três localidades: São Paulo (SP), com agricultores 

vindos do sul e sudeste; Rondonópolis (MT) e Governador Valadares (MG), rumo à Brasília (DF), e durou 60 dias, com a 

participação de cerca de 1300 pessoas. (GOULART, 2011:14) 
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No Rio de Janeiro, o movimento começou a se organizar, a partir de uma frente 

formada por militantes deslocados da ocupação do Parque Oziel. Goulart (2011) 

informa que a primeira ocupação no Rio de Janeiro foi em 1998, na região da Baixada 

Fluminense. Aconteceu de maneira conturbada e foi rapidamente removida. Em 1999 o 

movimento vinha se fortalecendo no estado aonde chegou a aproximadamente 2.000 

famílias acampadas em Sepetiba, NovaIguaçú e Bangú. Porém, esse crescimento não se 

traduziu em organização, principalmente devido a ameaças de morte aos militantes, o 

que trouxe dificuldades para a consolidação do MTST no Rio de Janeiro. 

O primeiro estado que o movimento cresceu em números de ocupações e ganhou 

maior visibilidade foi São Paulo e é onde tem maior força política até os dias de hoje. 

Essencialmente após 2008, quando aconteceu uma mudança fundamental na linha de 

ação do MTST, que ocupou três áreas ao mesmo tempo, nos municípios de Campinas, 

Embu das Artes e Mauá, gerando os acampamentos Frei Tito, Silvério de Jesus e Terra 

e Liberdade, respectivamente. Essa ação ocorreu como parte de uma mobilização 

nacional em março de 2008. O crescimento do MTST no estado de São Paulo foi 

denominado de ―estadualização‖. 

Em 2005, após um período de formação dos militantes para uma atuação 

mais adequada ao contexto urbano, o movimento iniciou uma atuação com 

um propósito territorial claro: atingir regiões do estado que teriam boas 

perspectivas de aglutinação de pessoas, de fortalecimento das instâncias 

internas, com a formação de militantes e a adesão de apoiadores. Foi o que o 

movimento chamou de ―estadualização‖ (GOULART, 2011:52) 

A nacionalização aconteceu paralelamente a estadualização. Em entrevista, a 

coordenação estadual do MTST no Rio de Janeiro, afirmou que a atuação do MTST em 

São Gonçalo faz parte da estratégia de nacionalização, que ganhou força essencialmente 

após o I Encontro Nacional do MSTST que aconteceu em 2011. Enquanto o movimento 

se ampliava em São Paulo, estabelecia contatos com movimentos de luta por moradia 

em outros estados. A ausência de negociações, a burocratização dos processos de 

implementação das conquistas acordadas, aumento da criminalização dos movimentos, 

entre outros fatores, que aparecem como obstáculos à conquista das moradias, assim 

como as proximidades nas formas de ação, a proposta organizativa e as relações com o 

Estado contribuiu para os movimentos de luta por moradia se fortalecerem criando 

linhas de ação coletivas nacionalmente.  
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Os integrantes da coordenação avaliam que essencialmente após o I Encontro 

Nacional de 2011, a estratégia de nacionalização acontece de forma mais sistemática 

com o objetivo de consolidar o movimento fora do estado de São Paulo. Após algumas 

experiências não muito significativas em outros estados, consideraram como alternativa 

a ação nas cidades das regiões metropolitanas, inclusive no Rio de Janeiro. A partir da 

dificuldade de permanência nas capitais, baseando-se nas experiências de São Paulo, 

perceberam que poderiam ter ações significativas em cidades importantes da região 

metropolitana do Rio de Janeiro que caracterizam-se por terem prefeituras menos fortes 

politicamente, menos visibilidade, trazendo assim uma maior possibilidade de conquista 

na ocupação. 

Seguem dizendo que São Gonçalo tem importância particular para atuação do 

movimento, principalmente por ter ―uma periferia vasta‖, muitas favelas, muitos bairros 

―periféricos desassistidos no que diz respeito as politicas públicas, equipamentos e 

serviços básicos‖. Também por ser a segunda maior cidade em número de habitantes do 

estado e por ter ―grande importância metropolitana‖, pelo fluxo significativo de pessoas 

que circula entre São Gonçalo, Niterói e Rio de Janeiro. Nas palavras de um dos 

integrantes da coordenação: 

Construir o movimento em São Gonçalo, iniciar por São Gonçalo, tem a ver 

com a importância estratégica da cidade,com a presença de um território 

periférico muito grande, muito vasto, um potencial no sentido de mobilização 

por infraestrutura urbana e direitos sociais, também muito grande. Também 

por não ser a cidade com maior organização institucional, do ponto de vista 

do Estado. O Estado aqui não consegue atuar de uma maneira muito sólida.. 

(Informal verbal) 
45

 

O movimento buscou no município uma área que estivessem no perfil para a 

ação, ou seja, um terreno extenso sem função social com localização estratégica. É 

estratégia do movimento também, verificar a situação jurídica da área proposta para a 

ocupação, fato que não foi possível em relação ao terreno de 60 mil m² localizado no 

bairro de Santa Luzia, local da ocupação Zumbi dos Palmares, pois após três tentativas 

de localização no Registro Geral de Imóveis (RGI)
46

 o movimento percebeu que o 

terreno em questão não existia juridicamente, o endereço era inexistente. A população 

                                                           
45 Entrevista concedida pela coordenação estadual do MTST no Rio de Janeiro à autora, em maio de 2016. 
46 RGI é a sigla de Registro Geral de Imóveis, um documento que apresenta todas as informações sobre um determinado imóvel, 
como condições de penhora, se há dívida pendente ou qualquer outro tipo de impedimento ou irregularidade que possa existir. Para 

que um imóvel possa ser vendido ou comprado, deverá ter obrigatoriamente o seu RGI, constando toda a situação do imóvel (casa, 

apartamento, escritório, terreno e etc). Em quase todas as principais cidades e municípios brasileiros, existe um Cartório de Registo 
Geral de Imóvel, local onde ficam registrados todos os imóveis, daquela região, que foram vendidos, que estão a venda, ou que estão 

passando por situação de penhora. (Fonte: http://www.significados.com.br/rgi/) 
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do local relata que o terreno que estava abandonado há décadas servia apenas para 

depósito de lixo, desmanche de carro roubado e estupro. 

Após um processo de articulações políticas realizado com os moradores 

residentespróximo ao terreno, essencialmente em parte do Jardim Catarina, Santa Luzia 

e na favela do Cano Furado, acontece a ocupação no dia 31 de outubro de 2014, 

incialmente com 200 famílias dessas áreas, número que foi crescendo a cada dia de 

ocupação e chegou a 1000 famílias. O militante do MTST Henrique Sater, membro da 

coordenação estadual do Rio de Janeiro fala sobre a ocupação: 

Toda vez que a gente faz uma ocupação, o começo é muito duro porque são 

poucas famílias, aquela coisa começando. Depois o desafio é outro, o desafio 

é dar conta das milhares de famílias que estão ali organizadas. É normal que 

as coisas se tornem uma questão de solidariedade. Um entra com a lona, 

outro entra com o arame, vai faltar, vamos tentar fazer junto, um mutirão. É 

esse nosso objetivo, a gente quer organizar coletivamente. É a construção de 

uma coisa coletiva, não acho que é o conflito individual. É a produção de um 

mundo ali novo que a gente precisa administrar, gerir, conversar pra que os 

trabalhadores consigam de auto-organizar. Esse é o desafio. (Informal 

verbal)
47

 

Em entrevista, um dos integrantes da coordenação estadual nos diz que a 

ocupação foi batizada de Zumbi dos Palmares, porque além dele representar uma das 

maiores figuras de luta no Brasil, também é uma figura que ainda consegue penetrar no 

imaginário popular. Foi proposto alguns nomes pela coordenação do movimento e 

Zumbi dos Palmares foi votado e aprovado em assembleia. Fato que de alguma maneira 

mostra que Zumbi ainda é uma figura que a maioria do povo reconhece como herói. 

Além disso, explicita que São Gonçalo mostra uma população expressivamente negra, e 

chama atenção para a especificidade da região que tem uma sociabilidade negra devido 

a tradição das religiões de matriz africana presentes no local. Por isso era necessário um 

nome que representasse essas características. 

Segue a fala do militante na cerimônia de batismo da ocupação: 

Zumbi dos Palmares nos representa companheirada, nos representa porque nós como 

trabalhadores como moradores de comunidade, nós somos os escravos de hoje. Que 

tem que lutar contra a escravidão de não ter moradia, que tem lutar contra a 

escravidão de ter um salário de fome, que tem que lutar contra escravidão de ser 

humilhado pelo senhor de terra e pelos capitão do mato fardado. Esse camarada que 

há mais de 400 anos lutou contra as correntes da escravidão, contra o trabalho 

escravo, contra o navio negreiro, contra a chibatada e contra a exploração do senhor 

de terra. O nome desse cara é Zumbi dos Palmares (...)  A partir de agora nossa 

comunidade tem nome, chama-se Ocupação Zumbi dos Palmares em São Gonçalo!! 

(Fala do Guilherme Simões. Disponível em: http://www.mtst.org/index.php/noticias-

do-site/1237-mtst-realiza-ocupacao-vitoriosa-em-sao-goncalo) 

                                                           
47 Vídeo gravado na ocupação Zumbi dos Palmares não divulgado. 
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A cidade de São Gonçalo historicamente é marcadapelas fortes práticas políticas 

do clientelismo e patrimonialismo. É cultural no município os políticos que utilizam a 

prática de privilegiar uma parcela da população, ou a prática eleitoreira de 

―reciprocidade de favores‖ em troca de votos. Assim como as prefeituras também se 

caracterizam por dificilmente possuírem distinção entre o que é público e privado, onde 

o patrimônio público se torna patrimônio do seu governante. Maricato (2015) diz que ―o 

patrimonialismo está ligado à desigualdade social histórica, notável e persistente, que 

marca cada poro da vida no Brasil (MARICATO, 2015:27)‖. Em cidades periféricas, 

estas práticas aparecem de forma mais efetiva. 

Essa cultura política está diretamente relacionada às dificuldades que o MTST 

teve no diálogo com a prefeitura. Os coordenadores do MTST que participaram do 

processo de negociação após a ocupação, referiram-se à prefeitura de São Gonçalo 

como: ―muito pouco profissional‖, ―uma prefeitura muito fraca‖ e, que ―dispõe de 

pouquíssimos recursos‖. Relatam que a prefeitura tem extrema dificuldade em viabilizar 

questões técnicas simples, pelo fato da quantidade de ―cargos políticos‖ ocupados por 

pessoas com pouco ou nenhum conhecimento técnico da área em que está inserida.  

No processo de negociação inicial, por exemplo, o Movimento teve que 

disponibilizar a lei e as portarias do Programa Minha Casa Minha Vida para os 

funcionários da Secretaria de Desenvolvimento Social, Habitação, Infância e 

Adolescência, pois, segundo os integrantes do movimento,tanto a secretária como os 

demais representantes da secretaria precisavam conhecer o programa habitacional, que 

até a ocasião conheciam superficialmente. Ou seja, uma cidade que tem 

aproximadamente 1,2 milhão de pessoas e cerca de 20 mil pessoas são atingidas pelo 

déficit habitacional, conta com uma secretaria de habitação que não domina os 

programas habitacionais. 

Nessa conjuntura, a relação com a população, essencialmente com a população 

mais pobre, se caracteriza quase sempre pela conciliação, pelo arranjo político e pela 

articulação pelo alto, sem participação da base. Por isso, nos chama atenção as mil 

famílias do Jardim Catarina, organizadas por um movimento social e lutando por 

moradia e melhores condições de vida. Porém, compreendemos que quando se reúne 

condições de vida extremamente precarizadas, ausência das mais básicas políticas 

públicas, total negligência do poder público e a organização de um movimento social, 

mesmo que ocupar um terreno e lutar por direitos seja muito distante da realidade 
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cotidiana dessas famílias, é uma alternativa posta. Especialmente quando falamos do 

direito a moradia, ocupar acaba sendo a única alternativa para a população mais pobre, 

já que os programas habitacionais não dão conta de resolver essa questão. 

Ainda que o que mobilize as famílias, a princípio seja especificamente a 

conquista da moradia, a atuação do movimento nesse caso possibilita a construção da 

ideia de coletividade. A consciência de que o bairro, local de sociabilidade, a todos 

pertence, por isso seus problemas e suas carências também são comuns a todos, 

possibilitando teias de solidariedade que agregam as reivindicações perante aos 

governantes por variadas melhorias pontuais nas condições de vida. Relacionado a isso 

Kowarick (1988) observa que: 

A reconstituição deste cotidiano representa avanço importante: ao desvendar 

as conexões dos múltiplos significados entre trabalho-casa-bairro, mostra 

como a realização de projetos individuais desemboca em necessidades e 

interesses coletivos baseados no reconhecimento de pertencer a uma 

comunidade excluída de benefícios básicos, que passa a pressionar os órgãos 

estatais para realizar suas aspirações de vida. (KOWARICK, 1988:27) 

Os integrantes do movimento entendem que é um conjunto de questões que 

possibilita a formação da base social do MTST, base que constitui o próprio 

movimento. A primeira está relacionada a ação no local de moradia. É significativo 

salientarmos a importância da atuação do movimento no local de moradia dessas 

pessoas, porque a base dos trabalhadores que se organizam no MTST é 

majoritariamente fruto do desemprego estrutural.  

Para Boulos
48

 (2014) só podemos conhecer quem é e como luta abase  social  do 

MTST  se a entendermos como parte da atual configuração da classe trabalhadora. Na 

avaliação do autor, o capitalismo no início de seu desenvolvimento,produziu condições 

para que os trabalhadores formassem uma identidade de classe através do espaço do 

trabalho, pois conseguiam identificar que enfrentavam os mesmos problemas e tinham o 

mesmo adversário. Essa realidade possibilitou a criação coletiva de instrumentos de 

organização para a luta, associando-se através dos sindicatos. 

O sindicato consagrou-se então como a principal forma organizativa da classe 

para o enfrentamento direto e imediato ao capital, não só naindústria, mas  

também nos serviços, construção civil e comércio. A classetrabalhadora se 

valeu das condições criadas pelo próprio capital,  transformando a 

                                                           
48

 Guilherme Boulos é coordenador nacional do MTST. É formado em filosofia, letras e ciências humanas 
na Universidade de São Paulo e especializado em psicologia.  
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concentração no espaço de trabalho em identidade, organização e luta.  

(BOULOS,2014 :3) 

No entanto, o autor sinaliza que as transformações que o capitalismo passou ao 

longo do século XX alteram as relações de trabalho, a condição do trabalhador e a 

configuração de classe. Há um aumento significativo de trabalhadores empregados no 

setor de serviços e uma diminuição dos que trabalham na indústria. Além disso, 

aumenta o número de trabalhadores por conta própria, principalmente no comércio e no 

setor de serviços, ―em 1980, 82% dostrabalhadores brasileiros eram assalariados, 

número que caiu para 72% em 2004‖ (BOULOS,2014 : 5). Os assalariados sofrem cada 

vez mais com a precarização dos trabalhos, ―com o aumento dos contratostemporários,  

a  terceirização  de  parte  das  funções,  a  explosão  da  informalidade  e outros  ataques  

à  estabilidade do  emprego.‖(BOULOS,2014 :5). Além do aumento de trabalhadores 

desempregados. 

Dessa forma, boa parte da classe trabalhadora não está inserida nos trabalhos 

regulamentados, ocorrendo portanto, uma diversificação das relações de trabalho e da 

condição de trabalhador. Este processo, resultanteda  reestruturação  produtiva  do  

capital,  foi  aprofundado  pelas  políticas neoliberais,  principalmente  na  década  de  

1990. Boulos (2014) diz que os governosneoliberais  devastaram  em  curto  período  o  

parque  industrial  de  seus  países, gerando  desemprego  agudo,  além  de  

precarizarem  as  relações  de  trabalho,  atacando  direitos historicamente  

conquistados.  As consequências destacombinação  perversa  –  reestruturação 

capitalista e políticas neoliberais –  foram profundas na configuração e organização da  

classe trabalhadora.   

Kowarick (1988) avalia que uma grande tradição das ciências sociais, grupos e 

partidos políticos de esquerda é compreender as reivindicações urbanas como apenas 

um apêndice dos conflitos do trabalho. Segundo esta compreensão, apenas o movimento 

operário ―teria por missão tocar no coração das ditas contradições fundamentais, 

enquanto, o resto, simplesmente, seria secundário‖ (KOWARICK, 1988:22).  Esta 

tradição, no entanto, exclui os trabalhadores mais pobres, já que estes cada vez menos 

estão inseridos nos ambientes de trabalho formal. Além disso, expressa a dificuldade de 

articular as esferas da produção e da reprodução da força de trabalho. 
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Partindo da premissa da atuação no local de moradia, outra questão que o 

movimento levanta é a formação política.  Segundo os militantes, uma formação que 

não necessariamente está pautada no formato tradicional da academia ou da esquerda 

brasileira, em que uma pessoa deposita conhecimento com objetivo de politizar os 

trabalhadores enquanto classe, partindo de uma realidade que não dialoga com 

trabalhadores com as características da base do MTST. Apesar de usarem métodos 

tradicionais também, oferecendo cursos de formação política, afirmam que esse formato 

não é o prioritário.   A coordenação estadual avalia que a atuação nas periferias urbanas 

deve levar em conta a sociabilidade dos trabalhadores periféricos e sua origem sócio-

histórica que muitas vezes é distante desse discurso tradicional. Dizem que 

especialmente em São Gonçalo, levar em consideração a origem sócio-histórica dos 

trabalhadores foi essencial para problematizar o racismo e para pensar a luta de classes 

perpassada pela questão racial, por conta expressiva quantidade de trabalhadores negros. 

Nesse sentido, o movimento compreende que a sociabilidade da ocupação é o espaço 

prioritário de formação: as assembleias, as reuniões em grupo, espaços informais de 

conversas, espaços coletivos, cozinhas coletivas, possibilitam protagonismo dos Sem 

Teto a partir da vivência cotidiana. 

Temos inclusive a formação política tradicional, porque a gente bebe dessa 

fonte também, mas acho que tem uma questão profunda aí, da origem das 

pessoas, da base social, da história delas, que não cabe nisso, ou que cabe 

muito mal e que precisa ser aproveitado de outras formas. Acho que a 

ocupação é grande maneira, a dinâmica da luta é a grande forma de produzir 

alguma formação política significativa na vida das pessoas. (Informal 

verbal)
49

 

 

Nesse sentido, o movimento organizou algumas lutas com os trabalhadores da 

ocupação Zumbi dos Palmares, como a organização dos trabalhadores juntamente com 

os aliados para prorrogar a liminar de reintegração de posse do terreno ocupado.  O 

acampamento foi alvo de um atentado, de origem desconhecidalogo após a visita da 

Polícia Militar e do proprietário reivindicando a posse do terreno. Ameaçados de uma 

reintegração de posse truculenta pela polícia, construíram um ato político-ecumênico 

em solidariedade seguido da campanha ―Menos ódio, Mais Moradia‖ que se tornou de 

caráter nacional, ganhando visibilidade na mídia e apoio de figuras públicas de todo 

país. 

Após uma série de atos, lutas e resistência, a negociação com a prefeitura e com 

o Governo Federal avançou e garantiu a construção de 1000 unidades habitacionais pelo 

                                                           
49

Entrevista concedida por membros da coordenação estadualdo Rio de Janeiro à autora, em maio de 2016. 
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Programa Minha Casa Minha Vida na modalidade Entidades. Os trabalhadores se 

retiraram do terreno da ocupação, porém mantiveram-se organizados em três núcleos de 

base que correspondem aos seus devidos locais de origem, Jardim Catarina, Santa Luzia 

e Cano Furado.  No MTST o núcleo é o agrupamento organizado por local de moradia 

dos trabalhadores que participaram da ocupação. Cada núcleo tem um ( ou mais) 

morador eleito como coordenador, que tem como principal função auxiliar na 

mobilização e organização dos demais trabalhadores para construir e participar das 

atividades do Movimento. 

São realizadas assembléias mensais nos três núcleos que servem como espaço de 

informação, planejamento, decisão e avaliação dos envolvidos. É onde os 

trabalhadoresorganizam  lutas para acelerar o processo burocrático de construção de 

moradias e lutas relacionadas a conjuntura do país. Como, por exemplo, a ocupação da 

prefeitura de São Gonçalo pela demora na indicação do terreno que seria realizado a 

ocupação, como indica a matéria Incid (Indicadores da Cidadania) que diz: 

 

O Movimento dos Trabalhadores sem Teto (MTST) ocupou, na manhã desta 

quarta-feira (16), a Prefeitura de São Gonçalo. A ação foi de reivindicando 

por moradia digna para as famílias retiradas do terreno ocupado no bairro de 

Santa Luzia em Novembro de 2014. Segundo representantes do movimento, 

as famílias ainda não foram direcionadas para outro terreno, como havia sido 

prometido pelo poder público.(http://incid.org.br/2015/09/16/mtst-ocupa-

prefeitura-de-sao-goncalo/- Data de acesso: 04/06/2016) 

 

 

Foto1:  

Ato na Prefeitura Municipal de São Gonçalo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://incid.org.br/2015/09/16/mtst-ocupa-prefeitura-de-sao-goncalo/-
http://incid.org.br/2015/09/16/mtst-ocupa-prefeitura-de-sao-goncalo/-
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Outro ato significativo realizado pela Ocupação Zumbi dos Palmares foi 

―Leblon vai virar Palmares‖ que ocorreu no dia 20 de novembro de 2014 e 2015 com 

objetivo de denunciar o racismo e a segregação sócio-espacial e teve visibilidade 

nacional, como anuncia o site do G1: 

 

Cerca de 500 pessoas, de acordo com informações de políciais militares que 

acompanharam o evento, participaram de uma manifestação promovida pelo 

Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) na orla da Zona Sul do Rio — a 

concentração foi na praia de Ipanema e seguiu até o Leblon. Os manifestantes, a 

maioria moradores da ocupação Zumbi dos Palmares, de São Gonçalo, na 

Região Metropolitana protestaram contra a falta de moradia no 

estado.(http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2014/11/sem-teto-de-

sao-goncalo-fazem-manifestacao-no-leblon.html- Data de 

acesso:04/06/2016) 

 

Foto2: 

Ato “Leblon vai virar Palmares” na Praia do Leblon (2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 3: 

Ato “Leblon vai virar Palmares” na Praia do Leblon (2015) 

http://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/cidade/sao-goncalo.html
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2014/11/sem-teto-de-sao-goncalo-fazem-manifestacao-no-leblon.html-
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2014/11/sem-teto-de-sao-goncalo-fazem-manifestacao-no-leblon.html-
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Outra 

atividade 

realizada nos 

núcleos é a 

Oficina de 

plantas medicinais da Frente de Saúde Popular do MTST. Para realização desta oficina a 

Frente de Saúde Popular, mapeou a vegetação da região da favela do Cano Furado 

encontrando diversos tipos de plantas com uso medicinal. Dessa forma, é realizado uma 

oficina com a participação da população do local para confecção de gel, pomada e 

repelente que são distribuídos para os próprios trabalhadores que participam da 

atividade.   

Foto 4: Oficina com plantas medicinais 

 

 

 

 

 

 

 

 

O MTST vem se destacando pela organização da base e suas conquistas em nível 

nacional. Entre outras conquistas para além dos marcos governamentais destaca-se as 

conquistas das moradias por meio do Programa Minha Casa Minha Vida modalidade 
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Entidades, onde o próprio movimento fica responsável pelo trabalho técnico e social de 

construção das moradias. Ou seja, desenham a planta dos apartamentos, com a 

participação da base, constrói o projeto social do empreendimento e etc. 

Consequentemente trazendo melhoras consideráveis nas moradias. 

 

 

 

 

 

 

3.2- Autogestão na habitação: O programa Minha Casa Minha Vida Entidades 

 

Na última década, o MTST junto com outros movimentos por moradias vem 

protagonizando reivindicações junto ao Estado brasileiro pela criação de programas 

habitacionais para a população mais pobre que vive nas periferias urbanas. 

Retomaremos brevemente a trajetória dos programas habitacionais no Brasil avaliando 

seus avanços e suas contradições e considerando a importância desses programas na 

conquista das moradias a partir das lutas dos movimentos sociais. 

Entre as décadas de 1940 e 1960, a política de habitação, mais especificamente 

da aquisição da casa própria consistia na oferta de crédito imobiliário pela Caixa 

Econômica Federale pelos Institutos de Aposentadorias e Pensões (IAPS) ou por bancos 

incorporadores imobiliários. A organização de um órgão que centralizasse a política 

habitacional ocorreu em 1946, no governo do General Eurico Gaspar Dutra, quando é 

criada a Fundação da Casa Popular. 

 O Estado brasileiro desenvolveu apenas dois programas habitacionais relevantes 

até os dias de hoje: o Banco Nacional de Habitação (BNH),durante a ditadura militar e o 

Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) no governo do presidente Luiz Inácio 

Lula da Silva (2003-2010).  
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O BNH foi criado pela Lei 4.380 de 21 de agosto de 1964, constituía-se em uma 

empresa pública brasileira voltada ao financiamento e à produção de empreendimentos 

habitacionais. Na época, foi a principal instituição federal de desenvolvimento urbano 

no Brasil, cumpria um papel de gestor do FGTS e era responsável pelo planejamento e 

implementação do Sistema Financeiro da Habitação (SFH) e do Sistema Financeiro do 

Saneamento (SFS).  

Em 1964, após o Golpe Militar que derrubou o governo João Goulart, o novo 

governo que se estabeleceu criou o Sistema Financeiro de Habitação juntamente com o 

Banco Nacional de Habitação (SFH/BNH) com a missão de transformar o trabalhador 

em proprietário de imóvel para ganhar a simpatia dos mais pobres durante o governo 

ditatorial. O BNH, portanto, teria a priori totais condições de ser o grande 

impulsionador da superação do déficit habitacional brasileiro durante a ditadura militar. 

Porém, apesar de ter sido responsável pela construção de mais de 4 milhões de unidades 

habitacionais, foi alvo de críticas pelo atendimento insuficiente às demandas da 

população mais pobre. Provia a construção de conjuntos habitacionais localizados nas 

periferias dos aglomerados metropolitanos sem se preocupar com a integração urbana 

dos moradores da cidade aos demais serviços urbanos de forma padronizada, 

estendendo precariamente o tecido urbano. 

Bonduki (2009) aponta que: 

Dentre os erros praticados se destaca a opção por grandes conjuntos na 

periferia das cidades, o que gerou verdadeiros bairros dormitórios; a 

desarticulação entre os projetos habitacionais e a política urbana e o absoluto 

desprezo pela qualidade do projeto, gerando soluções uniformizadas, 

padronizadas e sem nenhuma preocupação com a qualidade da moradia, com 

a inserção urbana e com o respeito ao meio físico. (BONDUKI, 2009: 5) 

 

Boulos (2012) ainda critica o programa afirmando que na lógica empresarial do 

Banco não havia quase nenhum subsídio e as prestações eram elevadas. Ele diz que o 

BNH não se diferencia em muito dos bancos privados, tendo como principal objetivo o 

lucro com a produção e o financiamento das moradias. ―A moradia tratada pelo próprio 

Estado como mercadoria, permaneceu sendo privilégio de quem podia pagar por ela‖. 

(BOULOS, 2012:19) 

Após a extinção do BNH na década de 1980, o processo de redemocratização 

trouxe com ele uma abertura política significativa que possibilitou a ascensão das pautas 
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dos movimentos sociais urbanos, principalmente dos movimentos com lutas destinadas 

a moradia. Entre final de 1999 e começo dos anos 2000 o Instituto Cidadania
50

 

juntamente com setores do governo, setor privado, ONG‟s, Universidades e 

movimentos sociais elaboram o ―Projeto Moradia”. Segundo Bonduki (2009) tal 

projeto tinha como principal objetivo propor mudanças na política habitacional, focando 

na política nacional, com metas de produção de moradia digna para a população 

brasileira. O projeto já apontava para a importância da gestão e do controle social para o 

enfrentamento da questão habitacional. 

Desde 1986 (com o BNH) apesar das discussões e disputas sobre o assunto, no 

âmbito do governo federal, a política urbana seguiu um rumo insignificante. Em 2003, 

já no mandato do presidente Lula, foi criado o Ministério das Cidades
51

,com todas as 

suas contradições, quais é fruto da luta protagonizada pelos movimentos sociais pela 

reforma urbana e veio ocupar um vazio institucional que retirava completamente o 

governo federal da discussão sobre a política urbana e o destino das cidades.   

O Ministério das Cidades teve sua estrutura baseada nos três principais 

problemas sociais que afetam as populações urbanas, e que estão relacionados ao 

território, são eles: a moradia, o saneamento ambiental (que agrega água, esgoto, 

drenagem e coleta e destinação de resíduos sólidos) e as questões reunidas sob o tema 

do transporte da população urbana.A partir do Ministério foram elaboras propostas 

parauma política nacional de habitação com objetivos bem definidos quanto à 

viabilização para a população de baixa renda do acesso a terra urbanizada e à moradia 

digna e sustentável; à implementação de programas e projetos para facilitar esse acesso 

através de subsídios; e à articulação e apoio às instituições e órgãos que tratam da 

política habitacional. (MARICATO, 2010) 

O governo Lula começou a gestar um novo pacote habitacional no final de 2008, 

com o objetivo inicial de construir 1 milhão de habitações a fim de diminuir o déficit 

habitacional no país, principalmente para as famílias com renda de até 3salários 

                                                           
50 O Instituto Cidadania, criado em 1990, composto por sindicalistas, intelectuais e lideranças da sociedade civil do Partido dos 

Trabalhadores (PT) apresentou uma proposta para ser incorporada no plano de governo do primeiro mandato do Lula, com o 
objetivo de equacionar o problema habitacional no país. A proposta fazia parte de um conjunto de iniciativas do instituto, 

coordenado por Luiz Inácio Lula da Silva, tendo em vista que se buscava a construção de projetos de desenvolvimento que 

associassem o enfrentamento da questão social ao crescimento econômico e à geração de empregos. (BONDUKI, 2009, p. 9). 
51

A primeira equipe do Ministério das Cidades resultou numa convergência entre militantes, sindicalistas, profissionais e 

acadêmicos com participação anterior em experiências de administração pública, com grande prestígio no meio técnico e acadêmico, 

além de forte atuação nos movimentos sociais. O MCidades foi inicialmente composto por 4 secretarias nacionais, de acordo com a 
estrutura prevista no Projeto Moradia, elaborado por diversos setor. Este desenho previa as secretarias de Moradia, Saneamento 

Ambiental, Mobilidade e Trânsito e, posteriormente, Programas Especiais, logo depois, renomeada para Programas Urbanos, 

destacando a necessidade de tratar da questão fundiária e imobiliária (MARICATO, 2010, p. 26-27) 
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mínimos, em um contexto onde o déficit habitacional brasileiro se concentra 

majoritariamente na população de baixa renda e em que o crédito habitacional privilegia 

as populações de maior poder aquisitivo. Junto a uma série de negociações com os 

setores da indústria da construção civil, foi construído o chamado Programa Minha Casa 

Minha Vida (PMCMV).  

Dentre suas principais orientações estavam reduzir em 14% o déficit de 

moradias no Brasil atuando em municípios com mais de 100 mil habitantes além de 

dinamizar o setor de construção civil, responsável por 5,7% do PIB nacional, e por 

empregar mais de 1,9 milhões de pessoas. Segundo Mineiro e Rodrigues (2012) O 

PMCMV é, na verdade, um conjunto de programas habitacionais do governo federal, 

com diferentes fontes de recursos e faixas de renda atendidas em que são encontradas 

diferentes tipos de produção habitacional.Os autores falam sobre as etapas do programa 

MCMV1 e 2: 

A 1ª etapa do programa compreendeu o período de 2009 a 2010, esta etapa 

foi instituída pela Medida provisória nº 459, de 25 de março de 2009, 

posteriormente convertida na Lei Nº 11.977, de 7 de julho de 2009 e demais 

normas infra legais. A 2ª etapa do programa (MCMV 2), iniciada em 2011, 

foi regulamentada pela Lei Nº 12.424, de 16 de junho de 2011.(MINEIRO e 

RODRIGUES, 2012:25) 

 

Com a regulação do Conselho Curador e do Ministério das Cidades, o Governo 

Federal apresentou as propostas para o MCMV3 com o prazo para começar a operar em 

janeiro de 2016. As principais mudanças em relação às outras etapas foram, o aumento 

da faixa de renda 1 de R$1600,00 para R$1800,00 e a criação da faixa 1,5 com 

ampliação dos subsídios para famílias com renda de até R$ 2.350,00. O que permitirá 

que mais pessoas sejam beneficiadas neste perfil, que concentra os maiores subsídios do 

programa. (BRASIL, 2015-http://www.brasil.gov.br/infraestrutura/2015/09/mcmv-3-

amplia-subsidios-para-renda-ate-r-2-3-mil - Data de acesso:09/06/2016). 

A tabela a seguir ilustra as faixas de renda das três etapas do PMCMV: 

PROGRAMA FAIXA 1 FAIXA1,5 FAIXA2 FAIXA3 

PMCMV1 Até R$1395,00 inexistente Até R$2790,00 Até R$4900,00 

PMCMV2 Até R$1600,00 inexistente Até R$3275,00 Até R$5000,00 

PMCMV3 Até R$1800,00 Até R$2350,00 Até R$3600,00 Até R$6500,00 

 

http://www.brasil.gov.br/infraestrutura/2015/09/mcmv-3-amplia-subsidios-para-renda-ate-r-2-3-mil
http://www.brasil.gov.br/infraestrutura/2015/09/mcmv-3-amplia-subsidios-para-renda-ate-r-2-3-mil
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Outras mudanças no PMCMV3 referem-se ao aumento da área das moradias, as 

regras sobre desconto, o recorte territorial e as taxas de juros. O programa começou a 

vigorar oficialmente em março de 2016, após uma série de enfrentamentos do Governo 

Federal com os movimentos sociais. 

O Plano Nacional de Habitação (PlanHab) foi elaborado sob a coordenação da 

Secretaria Nacional de Habitação do Ministério das Cidades com  um intenso processo 

participativo, que contou com a presença de diversos setores da sociedade civil 

relacionados com o setor habitacional , para  a implementação da nova Política Nacional 

de Habitação de Interesse Social. Segundo o Ministério das cidades o principal objetivo 

do PlanHab  é: 

formular uma estratégia de longo prazo para equacionar as necessidades 

habitacionais do país, direcionando da melhor maneira possível, os recursos 

existentes e a serem mobilizados, e apresentando uma estratégia nos quatro 

eixos estruturadores da política habitacional: modelo de financiamento e 

subsídio; política urbana e fundiária; arranjos institucionais e cadeia 

produtiva da construção civil. (BRASIL, 2009:8) 

 

O PlanHab perde sua centralidade com o lançamento do PMCMV, que por sua 

vez não tem qualquer tipo de participação popular e só dialoga com os setores da 

construção civil. O Programa não tem entre suas metas resolver a questão fundiária, e 

aplicar os instrumentos do Estatuto das Cidades, mas apresenta um forte apelo 

ideológico da casa própria para a classe trabalhadora numa conjuntura de crise e 

instabilidade econômica e social, priorizando o caráter político de salvar o mercado 

imobiliário. 

Apesar dos avanços e ainda que seja uma alternativa, o programa apresenta 

fortes relações com o capital imobiliário e mantém lógica mercadológica similar ao 

BNH, em que atende majoritariamente pessoas de poder aquisitivo maior. Os números 

mostram queatéa segunda etapa do programa, 75% do recurso e 60% das habitações 

foram destinadas para famílias com renda a cima de três salários mínimos. Os 40% das 

moradias que atendem as pessoas de menor renda representam apenas 10% do déficit 

habitacional nesta faixa de renda.  

Na análise de Lago (2011) a retomada do financiamento do governo federal no 

setor imobiliário com o PMCMV é uma resposta às pressões das grandes empresas da 
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construção civil para a ampliação da demanda do mercado imobiliário. Ela diz que o 

programa é orientado por uma política de resultados quantitativos, devido ao alto déficit 

habitacional urbano, sem a infraestrutura mínima exigida pela própria Caixa, porém 

com o aval das Prefeituras. Consequentemente, gerando grandes estoques de terrenos e 

alta produtividade empresarial.  

A produção habitacional de baixa renda historicamente tem um mesmo padrão 

de localização nas cidades, nas áreas periféricas. Lago (2011) diz que se nos anos de 

1960 e 1970 foi o poder público que promoveu a periferização dos conjuntos 

habitacionais. Atualmente esse fenômeno é produzido diretamente pelas construtoras, 

que são as responsáveis pela localização, pelo público a ser atendido, pelos projetos, 

qualidade das edificações e etc. 

As cidades brasileiras seguem em disputa entre a lógica mercadológica da 

construção civil que preza o produtivismo do setor imobiliário e as organizações 

comunitárias, movimentos populares e sindicais que reivindicam melhores condições de 

moradia para a parcela mais pobre da classe trabalhadora.  Essa disputa dentro do 

financiamento público acontece basicamente no PMCMV, entre as linhas ―Empresarial‖ 

e ―Entidades‖. As condições de disputa são extremamente desiguais, já que o 

PMCMVE representa 1,5% do subsídio público.  

A modalidade Entidades é a nova versão do “Programa Crédito Solidário”, 

criado em 2005, para financiar exclusivamente empreendimentos habitacionais 

autogestionários para famílias com renda até três salários, mas que começou a funcionar 

efetivamente em 2007. Lago (2011) aponta que ―entre 2007 e 2010, o ―Programa 

Crédito Solidário” realizou 21.223 contratos com associações e cooperativas, com 

investimento de R$381 milhões.‖ (LAGO, 2011:8). A autora diz que a partir de 2009 

até 2011 o PMCMVE realizou a contratação de 9.001 unidades, no valor total de R$440 

milhões. ―Ou seja, em cerca de quatro anos de financiamento federal para a produção 

autogestionária, foram contratadas 30 mil unidades através dos dois programas, segundo 

dados do Ministério das Cidades.‖(LAGO, 2011:8) 

Esta modalidade abarca a autogestão da habitação
52

, que segundo Mineiro e 

Rodrigues (2012) corresponde a ações em que o controle da gestão, dos recursos 

                                                           
52

Os regimes de construção no PMCMVE podem ser: autoconstrução pelos próprios beneficiários; mutirão ou autoajuda; 

autogestão; administração direta; empreitada global. 
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públicos e da obra são realizadas pelos movimentos populares, associações e 

cooperativas para produção habitacional ou urbanização de alguma área. Este controle 

vai desde a definição do terreno, do projeto técnico social, da equipe técnica, da 

formação de construção, compra de materiais, contratação de força de trabalho, 

organização de mutirão, prestação de contas e etc. A autogestão na habitação apresenta-

se como uma alternativa de organização popular, sendo as decisões tomadas 

autonomamente pela associação responsável pelo processo e os participantes do mutirão 

que se organizam, normalmente a partir da ocupação de terra. Nas palavras de Mineiro e 

Rodrigues (2012), ―Essa forma de atuação consiste não apenas na construção de 

moradias ou urbanização, mas da construção da vida comunitária e da busca por 

qualidade de vida de grupos organizados a partir de movimentos populares‖. 

(MINEIRO e RODRIGUES, 2012: 21) 

Mineiro e Rodrigues (2012) dizem que desde a década de 1980 já existia 

experiências de autogestão na habitação, a partir de 1989, com os primeiros programas 

habitacionais autogestionários em municípios de São Paulo e Minas Gerais a proposta 

entra em discussão para transformar-se em política pública de habitação. Ao longo dos 

anos, diferentes propostas foram surgindo, porém com pouco ou nenhum financiamento 

do governo federal. Mesmo com a pressão dos movimentos sociais, nenhum deles teve 

continuidade até 2002. 

A proposta de programas autogestionários de habitação financiados 

diretamente pelo governo federal esteve presente nas pautas dos movimentos 

populares desde a 1ª. Caravana da Moradia à Brasília, em 1988. Essa 

reivindicação coexistiu com o projeto de lei de iniciativa popular de criação 

do Fundo Nacional de Moradia Popular, apresentado em 1991. Junto com o 

desenvolvimento do PL e com a proposta de um Sistema Nacional de 

Habitação integrando Estados e municípios, a luta para que a autogestão 

integrasse a política nacional de habitação persistiu na pauta política dos 

movimentos.(MINEIRO E RODRIGUES, 2012:22) 

 

Em 2003, com o advento da gestão do presidente Lula e a criação do Ministério 

das Cidades, a pauta foi novamente retomada desde as primeiras negociações travadas 

com o Ministério. As entidades continuaram pressionando o governo para que 

encontrasse uma alternativa, até que ao final de 2003, o Ministério das Cidades 

apresentou uma proposta de utilização do Fundo de Desenvolvimento Social (FDS) para 

abrigar um programa autogestionário. 
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Após negociações internas no governo entre o Ministério das Cidades e a 

CAIXA e negociações com os movimentos, o Programa Crédito Solidário 

(PCS) foi aprovado em abril de 2004. Para os movimentos, o programa seria 

temporário, enquanto não se conquistava a aprovação do Fundo Nacional de 

Moradia Popular, ainda sem consenso no governo e sem aprovação no 

Congresso Nacional(MINEIRO E RODRIGUES, 2012:23) 

 

 A partir da Lei 11.578/2007, que admitiu o repasse de recursos diretamente às 

entidades foi criado o Programa Produção Social da Moradia, que teve sua primeira 

seleção concluída em março de 2009, já na vigência do Programa Minha Casa Minha 

Vida Entidades. Essa questão tomou grande parte da agenda dos movimentos sociais, de 

2006 a 2008.(MINEIRO E RODRIGUES, 2012:24)Após as definições da Portaria 

Interministerial, a Resolução nº 194, do Conselho Curador do FDS, de 12 de dezembro 

de 2012, e eventuais alterações, aprova o PMCMVE, definindo o seu objetivo e demais 

condições, sendo regulamentado pela Instrução Normativa nº 14, do Ministério das 

Cidades, de 10 de julho de 2013.   

 

 (...) os movimentos e o FNRU realizaram diversas atividades de mobilização 

como ―Jornada de Lutas pela Reforma Urbana‖, em novembro de 2008, com 

ocupações e manifestações em diversos Estados. Dessas mobilizações foram 

reabertos alguns canais de negociação, que culminaram em uma audiência 

com o Presidente da República e outra com a então ministra da Casa Civil, 

Dilma Roussef, onde os movimentos reivindicavam que parte das 1 milhão 

de casas fossem construídas por autogestão. Desse processo de negociação 

surgiu o Programa Minha Casa Minha Vida Entidades 

(MCMVE).(MINEIRO e RODRIGUES, 2012: 25/26) 

 

O Manual do MCMVE da Caixa Econômica Federal diz que o principal objetivo 

do programa é conceder financiamento habitacional para viabilizar o acesso à moradia 

em área urbana,com recursos do Fundo do Desenvolvimento Social (FDS), às famílias 

com renda familiar bruta de até 03 salários mínimos, organizadas sob a forma coletiva 

em área urbana, representadas por cooperativas, associações e entidades da sociedade 

civil.O Ministério das Cidades é responsável pela seleção das propostas de intervenção 

habitacional, por intermédio da Secretaria Nacional de Habitação (SNH) e gestor da 

aplicação dos recursos do FDS. 

A Caixa Econômica Federal é o agente operador e financeiro do FDS e tem as 

seguintes atribuições: como agente operador, acompanhar e divulgar a seleção das 

propostas; alocar o orçamento ao agente financeiro de acordo com a distribuição 
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orçamentária por região; monitorar os recursos aplicados nas fases de carência e 

amortização.  E como agente financeiro analisar a proposta de intervenção habitacional 

sob os aspectos jurídico/cadastral e técnico de engenharia e trabalho social; formalizar 

as operações de financiamento com os beneficiários; acompanhar as obras e serviços e 

liberar os recursos.  

Consideramos importante pontuar alguns aspectos relevantes para 

compreendemos o programa em sua totalidade, são eles: o papel da Entidade 

Organizadora (EO) e a burocratização dos processos, o papel da Assessoria técnica, a 

importância do trabalho social, o perfil dos beneficiários e qual papel desses na 

construção no empreendimento. 

Para organizar o projeto as EO precisam ter situação cadastral regular no 

SERASA, SINAD e CADIN; Situação regular junto à Previdência Social e ao FGTS; 

Legalidade de constituição, dos regimentos, dos estatutos e da representação jurídica 

perante a CAIXA, formalização do termo de cooperação e parceria com a CAIXA – 

após aprovação da proposta. 

Segundo documento da Caixa, a EO tem como atribuições: 

Apresentar à CAIXA os beneficiários do empreendimento;Apresentar à CAIXA o 

Projeto de Trabalho Técnico Social, bem como a executar o mesmo;  Promover 

reuniões/assembleias com os beneficiários para: disseminar informações a respeito 

dos seus direitos e obrigações, sobre as regras do programa; e eleger a CRE e a CAO 

por maioria absoluta de votos, com registro em Ata; Prestar assistência jurídica e 

administrativa aos beneficiários, com vistas à preparação dos documentos 

necessários à formalização dos processos individuais de financiamento;  Assinar os 

contratos de financiamento juntamente com os beneficiários;  Fixar na obra, em 

local visível, de placa indicativa de que a construção é executada com recursos do 

FDS, conforme modelo definido pela CAIXA;  Manter no local da obra, à 

disposição do engenheiro, de projetos, especificações e memoriais aprovados pelo 

órgão competente;  Recolher INSS da obra quando devido ou comprovação da 

isenção;  Fiscalizar e acompanhar a 

obra.http://www.concidades.pr.gov.br/arquivos/File/5_Minha_Casa_Minha
_Vida_ENTIDADES.pdf- Data de acesso 28/02/2015) 

 

Mineiro e Rodrigues (2012) afirmam que as entidades do movimento popular 

inseriram em suas pautas, a necessidade de desburocratizar os processos que difcultam 

ou mesmo impedem a contratação e a boa execução dos projetos habitacionais 

autogestionários. 

http://www.concidades.pr.gov.br/arquivos/File/5_Minha_Casa_Minha_Vida_ENTIDADES.pdf-
http://www.concidades.pr.gov.br/arquivos/File/5_Minha_Casa_Minha_Vida_ENTIDADES.pdf-


128 
 

Com a aprovação do PMCMVE, o Ministério das Cidades divulgou em 2004, 

uma seleção de projetos. Para participar da seleção, a entidade tinha que enviar uma 

proposta preliminar para o Ministério contendo informações da entidade, da área a ser 

utilizada e do projeto que seria construído. A próxima etapa consistiria em entregar os 

projetos e uma série de documentação, nesta fase surgem grandes dificuldades para as 

entidades que não dão conta de cumprir todas as exigências burocráticas para os 

empreendimentos, inviabilizando a maioria das propostas. ―Nos anos de 2005, 2006 e 

2007, apenas 158 empreendimentos urbanos chegaram à efetiva contratação‖. ( 

MINEIRO e RODRIGUES, 2012:24)Entre 2005 e 2007, aconteceram diversas 

reivindicações manifestações, ocupações e reuniões pela ―desburocratização‖ dos 

projetos. Os movimentos incluíram diversas questões, desde mudanças na sistemática 

de concessão de financiamento a mudanças de posturas, especialmente da Caixa, que 

dificultavam a viabilização das propostas. 

A assessoria técnica é a realização da aliança política entre profissionais que de 

algum modo estão comprometidos com a produção social da cidade com os movimentos 

sociais que lutam por moradias. Essa relação do movimento com a assessoria técnica é o 

que dá sentido a proposta de autogestão na habitação, pois possibilita o planejamento de 

moradias que não tem sentido unicamente mercadológico, mas considera a inclusão dos 

cidadãos nos processos econômicos, sociais e políticos e preza pela qualidade das 

moradias. 

O trabalho social no processo autogestionário é o princípio de qualquer ação. Ele 

tem como principais objetivos a participação de todos em todo o processo, a 

continuidade dessa organização para a vida coletiva e trazer os valores políticos do 

movimento social que organiza o processo. Mineiro e Rodrigues (2012) apontam que 

nas primeiras experiências de autogestão, o trabalho social vinha sendo realizado pelas 

próprias organizações de maneira voluntária e às vezes clandestina. O PMCMVE tornou 

esse trabalho obrigatório e designou recursos direcionados diretamente a ele. ―No 

MCMV-E 1, esses valores eram cerca de 0,5% do valor da obra; no MCMV-E 2, 

chegam a 2%‖. (MINEIRO e RODRIGUES, 2012:40) 

Os responsáveis técnicos precisam ser necessariamente profissionais indicados 

pela EO para fazer os projetos e a execução do trabalho técnico de engenharia e social. 

O profissional responsável pela equipe de trabalho técnico social deve ter experiência 



129 
 

comprovada em projetos de trabalho técnico social nos moldes das exigências do 

programa e, necessariamente, formação em pedagogia, psicologia, serviço social ou 

ciências sociais/sociologia. 

Quanto aos beneficiários, inicialmente é necessário ser indicado pela EO, ter 

capacidade civil, regularidade do CPF na Receita Federal, ser brasileiro nato ou 

naturalizado, possuir renda familiar limitada a R$ 1.800,00 e estar cadastrado no 

Cadastro Único para Programas Sociais com Número de Identificação Social (NIS) 

atualizado. O beneficiário pode ter restrição no SPC e/ou SERASA, exceto no CADIN. 

Segundo o Manual do MCMV entidades da Caixa Econômica Federal, é considerado 

público prioritário as famílias residentes em áreas de risco ou insalubres ou que tenham 

sido desabrigadas;as famílias com mulheres como responsável familiar; as famílias com 

pessoas com deficiência e as populações oriundas de comunidades tradicionais. Deve-se 

reservar pelo menos 3% das unidades habitacionais para o atendimento aos idosos. 

Além dos critérios estabelecidos pelo poder público, acrescenta-se três critérios 

definidos pela EO que devem ser estabelecido em assembleia e registrado regularmente 

em ata.  

Os próprios beneficiários formam beneficiários formam a comissão de 

acompanhamento e são responsáveis por:  

Aportar na obra recursos próprios sob a forma de recursos financeiros, bens e/ou 

serviços, necessários à complementação do valor do investimento, se for o 

caso;Retornar os recursos do financiamento conforme contrato;  Participar e 

acompanhar a execução das obras através da Comissão de Acompanhamento de 

Obras - CAO;  Participar das atividades do Projeto de Trabalho Técnico Social;  

Participar dos processos construtivos, quando o regime de construção for o de 

autoconstrução, autoajuda ou mutirão, respeitando o projeto/especificações 

aprovados/contratados. 

http://www.concidades.pr.gov.br/arquivos/File/5_Minha_Casa_Minha_Vida

_ENTIDADES.pdf- Data de acesso 28/02/2015) 

A Comissão de acompanhamento de obras é responsável por produzir as 

unidades habitacionais, acompanhar as obras e aplicação dos recursos, interagir com a 

construtora, com as lojas de material de construção e interagir com o engenheiro 

responsável pelas obras, além de prestar contas aos demais beneficiários sobre o 

andamento das obras, segurança e guarda das obras e do material adquirido. 

O MCMVE se tornou uma possibilidade de obter a conquista da moradia com 

um pouco mais de dignidade para os trabalhadores organizados no MTST. Quando o 

movimento ocupa uma área, negocia com as diferentes esferas do governo sobre a 

http://www.concidades.pr.gov.br/arquivos/File/5_Minha_Casa_Minha_Vida_ENTIDADES.pdf-
http://www.concidades.pr.gov.br/arquivos/File/5_Minha_Casa_Minha_Vida_ENTIDADES.pdf-
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possibilidade de construção das moradias a partir do programa, que por sua vez 

desonera as prefeituras porque será um empreendimento imobiliário com verba federal 

na cidade, trazendo a possibilidade de desafogar a demanda municipal por moradia. 

Fato que também possibilita, num segundo momento, após a ocupação e os conflitos 

iniciais, melhor diálogo com as prefeituras. 

O MTST teve sua principal conquista através do MCMVE com a construção do 

condomínio João Cândido em Taboão da Serra - SP. Após uma ocupação na cidade, 

feita em 2005, a prefeitura cedeu um terreno ao movimento e em fevereiro de 2013, o 

projeto foi aprovado e as obras começaram. Metade dos empregados que participaram 

da construção do condomínio com 16 prédios de nove andares são trabalhadores do 

próprio MTST, fruto do acordo entre o movimento e a empresa contratada por eles. Em 

entrevista a revista Carta Capital, o militante Lima fala sobre sua participação na 

construção dos apartamentos: ―Quando eu trabalho na construção para os outros, é só 

pelo dinheiro. Mas, na hora em que termina, dá aquela coisa: ‗Vou receber o dinheiro, 

mas ficou tão bonito. Eu quero fazer o meu assim‘. E aqui eu tive a oportunidade de 

trabalhar no meu lugar‖. (http://www.cartacapital.com.br/sociedade/moradia-pelas-

proprias-maos-2178.html Data de acesso: 09/06/2016) 

 Os apartamentos do condomínio tem tamanho diferenciado dos construídos pelo 

MCMV empresarial, que tem o padrão de 39m quadrados. No Condomínio João 

Cândido os apartamentos de dois dormitórios,têm 53 metros quadrados e os de três 

quartos possuem 64 metros quadrados. Com o entendimento que apenas a moradia não 

é suficiente, o movimento conseguiu negociação junto aos governos municipais e 

estaduais para a construção de uma unidade médica, uma creche e uma escola no espaço 

do condomínio. 

Foto5: 

Condomínio João Cândido em Taboão da Serra 

 

http://www.cartacapital.com.br/sociedade/moradia-pelas-proprias-maos-2178.html
http://www.cartacapital.com.br/sociedade/moradia-pelas-proprias-maos-2178.html
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Foto6:  

Entrega das chaves para os trabalhadores em 20 de dezembro de 2014 
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Em São Gonçalo o processo está em negociação para a construção de 1000 

unidades habitacional no Condomínio Zumbi dos Palmares também pelo MCMVE. No 

dia 10 de abril de 2016 aconteceu o I Encontro de Acampamentos do Estado do Rio de 

Janeiro, com as ocupações “Zumbi dos Palmares” de São Gonçalo e “6 de abril de 

2010” de Niterói. O Encontro fez parte do processo de negociação e foi uma das etapas 

para a construção do empreendimento, em que a equipe técnica apresentou o projeto 

inicial das moradias para a base dos trabalhadores Sem Teto, com a presença das 

prefeituras das duas cidades e da Caixa Econômica Federal. Os trabalhadores tiveram 

oportunidade de opinar no projeto e trazer propostas para os apartamentos e para o 

condomínio.  

O reconhecimento das entidades como gestores na política nacional de habitação 

é, sem dúvida, uma grande conquista dos movimentos sociais. Porém, como aponta 

Mineiro e Rodrigues (2012) existe alguns desafios para consolidação dessa proposta de 

autogestão na política nacional de habitação. É necessário que a entidade seja entendida 

como o conjunto dos trabalhadores organizados, isso inclui os próprios beneficiários 

que irão gestar seu próprio local de moradia, essa é a essência da autogestão na 

habitação. Outra questão é a construção de uma política fundiária que permita o acesso 

a terra urbanizada e bem localizada aos mais pobres. ―Além de seu papel regulador, o 

Estado precisa promover ações efetivas para rever o modelo de produção periférica de 

habitação social.‖ (MINEIRO E RIBEIRO, 2012:42). Finalmente é necessário maior 

atenção ao debate trazido por alguns movimentos sobre propriedade coletiva, que 

questiona o modelo único da casa própria e apontar outras construções teóricas e 

práticas habitacionais. 
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3.3- Zumbi presente: Os trabalhadores Sem Teto da Ocupação Zumbi dos 

Palmares sob uma ótica racial 

 

O presente ponto tem como objetivo expor o resultado da pesquisa desenvolvida 

ao longo do projeto de extensão. “A luta por moradia em São Gonçalo: a experiência 

do MTST na ocupação Zumbi dos Palmares”, vinculado ao “Núcleo de Estudos e 

Pesquisas Sobre Favela e Espaços Populares”- NEPFE. O Serviço Social a partir da 

inserção de docentes, discentes e profissionais realizou o trabalho de cadastro geral dos 

acampados da Ocupação Zumbi dos Palmares e executou posteriormente a aplicação de 

um questionário extenso de mapeamento das condições de vida dos cadastrados. 

Na perspectiva de construção das lutas por moradia e demais mobilizações 

impulsionadas por ela, o projeto de extensão tem como objetivo contribuir para o 

processo de enraizamento do MTST em São Gonçalo através de trabalho de 

acompanhamento as ações realizadas pelo movimento. Ele se propõe ainda a debater 

sobre diversos temas concernentes à questão urbana e as formas de resistência e 

organização dos trabalhadores Sem Teto através da organização de grupos de estudos, 

palestras e seminários. Paralelamente, reafirma o papel social da Universidade Pública 
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na sociedade e desenvolve ações profissionais alinhadas ao projeto ético político 

profissional
53

 do Serviço Social.  

Após o processo de ocupação, a equipe do serviço social iniciou a aplicação do 

questionário social, que será objeto de nossa análise. Foram aplicados 446 questionários 

junto às famílias que participaram da ocupação. Depois que os integrantes do 

movimento se retiraram do terreno ocupado, após o anúncio do acordo com a Prefeitura 

de São Gonçalo e com o Governo Federal que garantia a construção de 1000 unidades 

habitacionais pelo PMCMVE (como sinalizamos no ponto anterior), eles se 

organizaram em três núcleos de base que correspondiam aos locais de origem das 

famílias acampadas, Jardim Catarina, Santa Luzia e Cano-Furado.   

A equipe do Serviço Social que é composta por estudantes da graduação, Pós-

graduação, professores e profissionais do serviço social, realizou plantões semanais, 

durante alguns meses do ano de 2015, nos respectivos núcleos para aplicações de 

questionários sociais. Assim como realizou a tabulação dos dados. Tanto a construção 

do questionário, quanto a tabulação dos dados apresentam algumas falhas por ser a 

primeira experiência do projeto de extensão com o Movimento. Porém, na nossa 

avaliação, as falhas não interferem no resultado final dos dados que serão apresentados. 

A partir da experiência de São Gonçalo, a construção do questionário, a metodologia de 

aplicação e de tabulação tiveram avanços consideráveis com os trabalhadores da 

Ocupação ―6 de abril de 2010‖
54

 em Niterói. 

O questionário elaborado, com o objetivo deidentificar as demandas sociais dos 

integrantes em processo de luta pela conquista da casa foi dividido basicamente nos 

seguintes eixos: sexo, raça/etnia/cor, estado civil, renda, trabalho, condições de moradia, 

acesso à saúde, assistência social, educação e serviços.  

                                                           

―53O projeto ético-político do Serviço Social foi construído no contexto histórico de transição dos anos 1970 aos 1980, num 

processo de redemocratização da sociedade brasileira, recusando o conservadorismo profissional presente no Serviço Social 
brasileiro. Constata-se o seu amadurecimento na década de 1990, período de profundas transformações societárias que afetam a 

produção, a economia, a política, o Estado, a cultura, o trabalho, marcadas pelo modelo de acumulação flexível (Harvey) e pelo 

neoliberalismo‖ Estrutura do projeto: “Núcleo: reconhecimento da liberdade como valor central Compromisso com a autonomia, a 
emancipação e a plena expansão dos indivíduos sociais 

Ø Vincula-se a um projeto societário que propõe a construção de uma nova ordem sócia -lDimensão política: se posiciona m favor 

da eqüidade e da justiça social, na perspectiva da universalização; a ampliação e consolidação da cidadania. Este projeto se reclama 
radicalmente democrático – socialização da participação política e socialização da riqueza socialmente produzida.Do ponto de vista 

profissional: o projeto implica o compromisso com a competência, cuja base é o aprimoramento profissional – preocupação com a 

(auto) formação permanente e uma constante postura investigativa. - Usuários: o projeto prioriza uma nova relação sistemática com 
os usuários dos serviços oferecidos – compromisso com a qualidade dos serviços prestados à população, a publicização dos recursos 

institucionais e sobretudo, abrir as decisões institucionais à participação dos usuários.Articulação com os segmentos de outras 

categorias profissionais que partilhem de propostas similares e com os movimentos que se solidarizam com a luta geral dos 
trabalhadores.‖. (Fonte:http://cress-es.org.br/projetoetico.htm)  

54
 Ocupação do MTST realizada na cidade de Niterói no ano de 2015. 

http://cress-es.org.br/projetoetico.htm
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A partir do preenchimento dos questionários, iniciamos o acompanhamento 

social a algumas famílias, onde foram realizadas algumas vistas domiciliares, recurso 

fundamental para conhecer a realidade social das famílias. Nelas pudemos perceber o 

grau de degradação das condições de vida onde se destacaram demandas ligadas a 

saúde, educação, documentação, trabalho e segurança alimentar. Com isso, o 

questionário possibilitou a elaboração do perfil das famílias onde foram mapeadas 

questões como condição da moradia, co-habitação, arranjo familiar, inserção 

profissional, escolaridade, condições de saneamento, acesso a demais políticas públicas.  

Para a realização desse trabalho, foi fundamental a nossa participação nas 

assembléias realizadas mensalmente pelo movimento. Nelas, além de divulgarmos os 

locais da aplicação dos questionários, também realizamos atendimentos sociais. Tais 

iniciativas foram fundamentais para estreitarmos a nossa relação com os integrantes do 

movimento.  

Neste processo de aplicação do questionário social e análise dos dados 

coletados, nos chamou a atenção e nos inspirou para a construção da presente 

dissertação a questão racial na ocupação, materializadas pela expressiva quantidade de 

pessoas negras, moradoras da ―periferia da periferia‖, com condições de vida 

extremamente precárias e organizadas na luta por moradia.  

Apresentaremos a seguir a análise dos dados gerais dos questionários, porém sob 

uma ótica racial, problematizando a auto-declaração de cor/raça/etnia e cruzando todos 

os dados de acordo com a cor e a raça.  

 

 Raça/Etnia/Cor 

 

O perfil étnico-racial no questionário foi avaliado através de questão aberta, o 

que possibilitou a grande variedade de termos. Diversos estudos em diferentes regiões 

do Brasil, identificaram inúmeros termos que as pessoas utilizam para classificar a si 

mesmo quanto a cor e raça, segundo Rocha e Rosemberg (2007) nas pesquisas de 

classificação racial realizadas pela PNAD e PME foram encontrados mais de 143 

termos distintos.  Os autores avaliam que esta variedade de termos é um caráter único da 

classificação racial brasileira, que apresenta de um lado muitos termos utilizados por 

poucas pessoas e de outro, uma intensa concentração de respostas em poucos termos, 

essencialmente aqueles utilizados oficialmente pelo IBGE. No questionário, os 
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trabalhadores(as) utilizaram para autodeclarar sua raça/cor/etnia classificações como: 

mulata, morena, negra, parda, preta, branca, mestiça, amarela, escurinha e marrom. 

 

Gráfico 7:  

Autodeclaração de raça/cor/etnia na Ocupação Zumbi dos Palmares – 

classificação aberta (2015) 

 

 

 

Rocha e Rosemberg (2007), apoiados emTelles (2003) afirmam que existem três 

modos de classificação racial: o modo oficial, o popular múltiplo e o binário. O modo 

oficial é o que tem sido utilizado pelo IBGE que adota as seguintes categorias:branco, 

preto, pardo, amarelo e indígena. O popular caracteriza-se por uma grande quantidade 

de termos para descrever a identificação de raças e cores e o terceiro é o que os autores 

dizem ser utilizado pelas diversas vertentes do Movimento Negro, que é o modo 

binário, considerando apenas dois termos – branco e negro. 

Não existe uma classificação racial internacional, pois a raça recebe diversos 

conceitos e conteúdos locais, produzido pela história de cada sociedade. Por isso, a 

classificação brasileira é única, e reflete preocupações engendradas pela história 

nacional. Segundo o IBGE (2008) a classificação oficial surge da necessidade de 

estudar de forma abrangente e aprofundada o significado, a construção e a utilização das 

categorias. É o resultado de um processo construído com participação do movimento 

negro e indígena, pesquisadores, órgãos estaduais e etc. 

Assim, numa perspectiva de construção em um processo de diálogo, foram 

realizados seminários e oficinas de trabalho, visando à elaboração conjunta 

de uma pesquisa que permitisse aprofundar a compreensão das categorias 

raciais utilizadas e que subsidiasse a elaboração de novas propostas 

atualizadas de classificação, atendendo às repetidas demandas da sociedade. 

(IBGE, 2008) 
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40 (9%)

124 (28%)

172 (38%)

25 (6%)

70( 16%)

1; 0%
4; 1%

1; 0%
1; 0%

5; 1%

11; 2%

Raça/Etnia/Cor
Mulata
Morena
Negra
Parda
Preta
Branca
Mestiça
Amarela
Escurinho
Marrom
Não Informado



137 
 

A classificação oficial do IBGE considera pessoas pretas e pardas dentro de um 

grupo grande populacional, os negros. Do ponto de vista estatístico as semelhanças 

socioeconômicas entre pretos e pardos justifica o agrupamento.Pretos e pardos 

distinguem-se bastante dos brancos, mas diferem pouco entre si em qualquer indicador 

de situação ou posição social. 

Para um melhor resultado estatístico, optamos por agrupar a variedade de 

categorias declaradas pelos acampados segundo a classificação oficial do IBGE. Para 

isso, consideramos os autodeclarados ―pretos‖, ―escurinhos‖ e ―negros‖ como pretos e 

os que se autodeclararam ―pardos‖, ―morenos‖, ―mestiços‖ e ―marrons‖ como pardos. 

Petruccelli (2000) aponta que alguns estudos utilizam o modelo de classificação aberta e 

fechada e posteriormente comparam as respostas. A categoria parda, por exemplo, 

avaliando o cruzamento da pergunta aberta aparece em 77% dos que utilizam o termo 

moreno. Na tabela e no gráfico a seguir veremos como ficou a distribuição dos Sem 

Teto da Ocupação Zumbi dos Palmares em números reais e porcentagem 

Tabela 5: 

Distribuição da população da Ocupação Zumbi dos Palmares, segundo 

autodeclaração de cor/raça/etnia 

 

 

Cor/raça/etnia Total 

Branco 70 

Amarelo 4 

Pardo 213 

Preto 154 

Não respondeu 5 

Total 446 

Fonte: Banco de dados do NEPFE 

 

Gráfico 8: 



138 
 

Fonte: Banco de dados do NEPFE 

 

Considerando os autodeclarados pretos e pardos, os negros ocupam 82% da 

população acampada. Além do acentuado número de pessoas negras, uma questão que 

nos chama atenção no processo de aplicação dos questionários é a dificuldade que os 

trabalhadores têm de autodeclarar sua cor/raça/etnia, essencialmente autodeclarar-se 

negros. 

O debate da autodeclaração de cor e raça tem ganhado maior visibilidade pública 

nos últimos anos por causa da mobilização favorável e contrária a ações afirmativas 

para negros e indígenas no acesso ao ensino superior.Para falarmos de autodeclaração, 

inicialmente consideramos essencial retomarmos brevemente ao debate realizado no 

primeiro capítulo sobre como entendemos a categoria raça. Sabemos que 

biologicamente não se pode afirmar a existência de raças na humanidade, porém a 

construção ideológica que historicamente vem hierarquizando as chamadas raças criou 

uma realidade social e histórica em que o conceito de raça é utilizado para denominar 

grupos sociais distintos com características físicas incomuns. 

O fato de não haver diferenças científicas entre raças na humanidade 

impossibilita que uma pessoa julgue em que grupo racial a outra pertence. Por isso, a 

autodeclaração é a possibilidade única dos atores sociais e sujeitos de direito 

expressarem sua identidade e a opinião que tem de si próprio. Então, se a 

Branco
16%

Amarelo
1%

Pardo
48%

Preto
34%

Não respondeu
1%

DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO  PESQUISADA DE ACORDO 
COM A COR/ RAÇA DECLARADA EM PORCENTAGEM 
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autodeclaração está diretamente ligada à problemática da identidade, a questão é: 

porque os trabalhadores tem dificuldade em se identificar enquanto negros? 

Os acampados têm extrema dificuldade em assumir-se pretos e pardos e 

identificar outras pessoas etnicamente. Os brasileiros em geral tem muitas dúvidas 

relacionadas a raça/etnia/cor, originárias da ideia do mito da democracia racial num país 

miscigenado. No Brasil, o discurso de respeito às diferenças vela um racismo particular, 

que tem origem nos tempos de escravidão. Enquanto em outros países o racismo se 

manifesta pelo sectarismo racial e a raça é distinguida pela procedência das pessoas, 

pela origem étnica ou familiar, aqui, o racismo se mostra predominantemente no 

estigma da aparência. O discurso de harmonia étnico-racial mascara práticas discursivas 

e sociais discriminatórias e racistas seculares que constroem identidades subalternas 

para os negros. 

Avaliamos que para compreendermos essa questão é necessário problematizar as 

práticas culturais brasileiras que parecem naturalizar ou mesmo ignorar a dificuldade 

quanto a declaração de cor/raça/etnia. Para isso é necessário avaliarmos a construção 

social de identidades étnico-racias, com o objetivo de identificar como a ideologia age 

na constituição dessas identidades.  

Inicialmente, consideramos relevante trazer a origem de algumas palavras 

utilizadas para identificação racial. O vocabulário de cor e/ou raça foi sendo significado 

em contextos históricos nos quais, em geral, ocorre uma valorização positiva da cor 

branca (metáfora da divindade, da pureza e da luz) e uma valorização negativa da cor 

negra (a treva, o satã, o pecado), como atestam alguns estudos. Rocha e Rosemberg 

(2012) citam que: 

A pesquisa do Datafolha de 1995 formulou as perguntas aberta e fechada nos 

moldes dos procedimentos do IBGE . O termo branco foi o mais escolhido 

(42%), seguido de moreno (32%). Tendo em vista a grande preferência pelo 

termo moreno, Telles realizou uma análise do conteúdo das respostas ao 

inquérito do Datafolha e observou uma fluidez em seu uso, sendo possível ser 

branco moreno, preto moreno e pardo moreno. (ROCHA e ROSEMBERG, 

2012:763) 

 Para ilustrar, procuramos no dicionário alguns significados para a palavra 

―preto‖e alguns dos resultados foram: ―a cor mais escura entre todas‖; ―pertence à raça 

negra‖; ‖escuro, sombrio‖; ― em má situação‖ ―difícil, perigoso: A coisa está preta” ; 

―indivíduo da raça negra.‖ ― escravo preto‖; ―escravo importado da Costa da 
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Mina‖. Petrucelli (2000) também realizou uma pesquisa sobre a origem das palavras 

que utilizamos para designar a cor/raça. O substantivo ―mulato‖, por exemplo, se 

origina do termo mula e significa ―o parentesco de representações entre mestiçagem e 

hibridação entre espécie‖ (PETRUCELLI, 200:14). 

A teoria da raciologia que associa os traços físicos às características morais, 

psicológica, intelectuais e culturais, hierarquizando as raças e colocando a Europa no 

topo desta hierarquia, permanece no ideário das pessoas. Na sociedade brasileira, 

mesmo tendo mais da metade de sua população preta e parda é difícil encontrar 

referências negras associadas a uma imagem positiva, um personagem negro numa 

telenovela que ocupe um alto cargo, uma princesa negra, uma apresentadora de TV 

negra ou um herói negro. Como reconhecer como bonito, como positivo, aquilo que não 

temos representatividade? Aquilo que ainda enxergamos como o periférico, o exótico, a 

exceção?  

A identidade racial não é dada, nem é unidirecional, mas resulta do trabalho das 

diversas dimensões da experiência social carregada de uma ideologia racista. É difícil 

assumir-se negro, ter a identidade negra fortalecida, porque é penoso ser negro em uma 

sociedade que não consegue aceitar a condição de negro. A autodeclaração sem um 

trabalho de fortalecimento da desconstrução do racismo, pressupõeque todos sabemos a 

que grupo pertencemos e, portanto, não há necessidade de pensar  como e porque  

definir nossa cor. Essencialmente no Brasil, poucos pensam em como se classificar e 

que critérios utilizar. Para fugir daauto-identificação como negro, muitos recorrem a 

metáforas para representar sua cor/raça/etnia como forma, mesmo inconsciente, de não 

ser alvo de discriminação e preconceito. O resultado é o silencio social sobre o racismo 

e a incerteza do sujeito sobre como definir sua cor. 

Entendemos que a dificuldade de se auto-identificarenquanto negro, dificulta 

também a luta contra o racismo. Por isso, sinalizamos a urgência de realizar um trabalho 

político de fortalecimento da identidade racial com os trabalhadores da Ocupação 

Zumbi dos Palmares,pautando o racismo como elemento central na organização da 

sociedade brasileira e construindo estratégias propositivas para a sua superação. 

Possibilitando assim, uma base social hegemônica com identidade de raça e classe.  

Ainda que tenha um longo caminho a seguir para pautar o racismo como 

elemento central na organização dos trabalhadores Sem Teto, um episódio organizado 
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pelo MTST merece destaque. Citamos no ponto anterior o ato ―Leblon vai virar 

Palmares‖ que aconteceu dia 20 de novembro de 2014 e 2015, dia da Consciência 

Negra, na praiado  Leblon,  zona  sul do Rio de  Janeiro. Dezenas de ônibus saíram dos 

bairros de Jardim Catarina e Santa Luiza em São Gonçalo com os trabalhadores Sem 

Tetoda ocupação Zumbi dos Palmares.  O ato foi um dos exemplos do trabalho de 

desenvolvimento do protagonismo dos trabalhadores.  Os Sem Teto cantaram palavras 

de ordem como: ―Zumbi, presente! Agora e sempre!‖ e ―Ei, você aí, avisa pro Leblon 

que os Sem Teto tá aí‖ denunciando o déficit habitacional juntamente com o racismo. 

O ato também evidenciou as ―regras‖ espaciais das relações raciais no Brasil, 

onde há espaços e lugares que a presença negra não é aceita, principalmente se for negra 

e periférica. Esses espaços são subjetivamente entendidos como de brancos.  Numa 

sociedade em que o racismo está enraizado nas relações sociais, em alguns espaços da 

cidade uma quantidade expressiva de negros pode causar medo e repulsa.    

O ato serviu pra denunciar o racismo para os moradores da Zona Sul do Rio de 

Janeiro, mas, na nossa avaliação, serviu ainda mais para o fortalecimento da identidade 

racial daquela população através da experiência de luta. Naquele dia estavam 

organizados, relembrando a história de Zumbi dos Palmares e com todas as diferenças 

religiosas, culturais e até pessoais, enfrentavam o racismo com brilho nos olhos. A 

militante Beth do MTST deu o seguinte depoimento em vídeo gravado no momento do 

ato: 

Hoje é dia de Zumbi dos Palmares, hoje é dia dos pretos, hoje é dia dos 

pobres, dos lutadores. Estamos atrás do objetivo que é a nossa casa e a gente 

vai conseguir e viemos mostrar um pouco do nosso espaço. Que pobre 

também tem seu lugar, pobre também tem vez. Afinal de contas é os pobres e 

os pretos que começam tudo e depois eles são banidos, são esquecidos (...) A 

nossa cor é muito julgada, a nossa cor é muito mal falada, a nossa cor não 

tem vez aqui e em lugar nenhum. Tamo cansados disso! Chega! Chega de ser 

preto sem lugar, de ser preto com as pessoas olhando pra gente com racismo. 

Chega! (Vídeo Zumbi dos Palmares vai à praia do Leblon no Dia da 

Consciência Negra Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=k-
wGHinlnt8- Data de acesso 13/06/2016) 

 

Não podemos falar da Ocupação Zumbi dos Palmares sem um destaque para 

Beth. Mulher negra, periférica e lutadora. Grande liderança religiosa da favela do Cano 

Furado. Aos 52 anos Beth é mãe de santo de um barracão em homenagem a Zé Pilintra 

da Estrada e ainda que não tenha condição econômica favorável, abriga em sua própria 

https://www.youtube.com/watch?v=k-wGHinlnt8-
https://www.youtube.com/watch?v=k-wGHinlnt8-
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casa as filhas de santo que não tem condição adequada de moradia. Foi uma das 

mulheres de extrema importância no processo de luta em São Gonçalo. Participou da 

ocupação do terreno e contribuiu para a construção de diversas atividades do 

movimento. Ao chegar na ocupação, na companhia de mais vinte pessoas,  entre elas 

filhos de santo e parentes, em entrevista a revista ―Territórios Transversais‖ Beth afirma 

que pra quem viveu na rua e em barraco de barro, lutar por moradia não era nada 

inédito. Na entrevista ela dá o seguinte depoimento: 

Sinto saudade da gente no terreno, fazendo aquela cavação. Não importa da 

onde você era, que tipo, que raça, se era preto, se era pobre, da onde era. A 

gente juntava comida, a gente arrastava bambu, parece que até hoje tem um 

pedaço da gente ali. Sabe porque? Porque caiu nosso suor ali.(Territórios 

Transversais, 2015:17) 

Segundo a entrevista, Beth chegou a ser eleita para participar da comissão de 

negociação na prefeitura e pediu a palavra cobrando uma resposta para o povo para o 

próprio prefeito da cidade, em seu gabinete. Além da Beth, o processo de luta do MTST 

em São Gonçalo possibilitou o protagonismo de muitas mulheres negras invisibilizadas 

pela construção do espaço urbano. 

 Sexo 

 

Ao analisar o sexo dos trabalhadores Sem Teto percebemos que 349 

questionários apresentaram mulheres como respondente contra 96 respondentes 

homens.78,3% das pessoas referente do questionário são do sexo feminino contra 

21,5% respondentes do sexo masculino. Como ilustra a tabela e o gráfico a seguir: 

Tabela 6:  

Composição em relação ao Sexo da população pesquisada 

Sexo Quantidade  Porcentagem (%) 

Homem 96 21,5 

Mulher  349 78,3 



143 
 

Fonte:Banco de dados do NEPFE 

Gráfico 9: 

 

 

 A partir da nossa experiência na ocupação percebemos que as mulheres, 

essencialmente as mulheres pretas, são responsáveis por boa parte da base do 

movimento. Avaliamos que a expressiva quantidade de mulheres com participação ativa 

deve-se principalmente a duas questões: a primeira está relacionada com a precária 

inserção da mulher negra e periférica no mercado de trabalho, que muitas vezes 

precisam abandonar os estudos para cuidar dos filhos, pois o Estado não garante creche 

para todas as crianças. Dois dados do questionário materializam essa ideia. Numa 

pergunta aberta, questionamos aos acampados sobre sua a motivação para interromper 

os estudos. Agrupamos as respostas na tabela dessa forma: 

 

Tabela 7:  

Motivação da população pesquisada para interromper os estudos  
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96

349

1

446

21,5

78,3

0,2
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Distribuição de acordo com o sexo declarado

Quantidade Porcentagem (%)

Não respondeu 1 0,2 

Total de respostas 446 100,0 
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Motivo Quantidade de respostas 

Precisou trabalhar 157 (39,5%) 

Nascimento dos filhos 85 (21,1%) 

Dificuldade financeira 31 (7,7%) 

Doença 30 (7,4%) 

Problemas familiares 30 (7,7%) 

Problemas na escola 18 (4,4%) 

Falta de motivação ou vontade 18 (4,4%) 

Acreditarter  concluído os estudos ao 
completar o Ensino Médio 

9 (2,2%) 

Estáestudando 7 (1,7%) 

Dificuldade em ingressar na universidade 6 (1,4%) 

Outros 11 (2,7%) 

Total 446 (100%) 
Fonte: Banco de Dados doNEPFE 

402 pessoas responderam
55

 a pergunta. Entre elas, 85 (21,1%) afirmaram ter 

abandonado os estudos devido ao nascimento dos filhos. Todas as 85 pessoas dentro 

desse grupo de resposta são mulheres. Além disso, a deficiência de política pública na 

região possibilita que 2 em cada 3 crianças estejam fora da creche. 

A segunda questão que impulsiona as mulheres a participar do movimento é a 

possibilidade de protagonizar a luta pela própria moradia.  Historicamente educadas a se 

limitarem ao espaço privado, e a se submeterem ao patriarcado, vêem no movimento a 

possibilidade de ocupar um lugar público, onde tem direito de fala e são protagonistas 

na busca de sua autonomia. Muitas vezes a luta aparece como a única oportunidade real 

para sair de uma situação de subalternidade, invisibilidade e até de violência doméstica. 

Embora tenhamos no universo de pesquisados um número maior de mulheres 

(78,3%) do que de homens (21,5%) e que dos 446 respondentes, 213 tenham se 

declarados pardos.  Ao tirar a proporcionalidade nota-se que a proporção de homens e 

mulheres declarados pardos são iguais (47,9%). Estando as diferenças de cor/raça no 

universo de homens e mulheres na cor/raça brancos e negros como mostram a tabela e o 

gráfico. 

 

Tabela 8: Quantitativos de Homens e Mulheres de acordo com a Cor/ Raça 

declarada 

                                                           
55

 44 questionários estão sem resposta. 
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Cor/ Raça Homem Mulher 
 Não 

respondeu o sexo 

Branco 23 46 1 

Amarelo 1 3 0 

Pardo 46 167 0 

Preto 25 129 0 

Não 

respondeu 
1 4 

0 

Total 96 349 1 

Fonte: Banco de dados do NEPFE 

 

 

 

 

 

Gráfico 10: 

 

Fonte: Banco de Dados NEPFE 
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 Renda 

 

Quanto ao perfil de renda dos trabalhadores (a) Sem Teto, os dados gerais do 

questionário apontam que 170 pessoas afirmam ter renda familiar de até um salário 

mínimo, representando 38% do total; 151 tem renda familiar até R$ 1600,00, 34% do 

total; 74 trabalhadores(a) têm renda familiar até meio salário mínimo, somando 16%; 39 

afirmam ter renda familiar de R$1601 até R$3275,00 totalizando 9%.  

 

Gráfico 11: 

 Renda Familiar dos Acampados em % e números reais 

Fonte: Banco de Dados NEPFE 

Percebemos que a maioria (38%) dos acampados sobrevive com até um salário 

mínimo de renda familiar. Consideramos como renda familiar, a renda de todas as 

pessoas que moram na mesma casa. O questionário nos diz que 54% dos respondentes 

afirmaram que tem de 1 a 3 moradores no domicílio; 35% afirmaram que tem de 4 a 6 

moradores no domicílio; 9% afirmaram que tem de 6 a 8 pessoas e 2% afirmaram ter 

mais de 8 moradores em um mesmo domicílio.O salário mínimo teve reajuste de 

11,57% de 2015 para 2016, passando de R$788,00 para R$880,00. Dessa forma, a 

maioria das pessoas vive com renda per capta de até R$293,00. Um número 

considerável de pessoas (34%) afirma receber até meio salário mínimo de renda 

familiar, referente a R$ 440,00, valor que em uma família de 3 a 6 pessoas (35% das 

famílias)  apresenta uma renda per capta a partir de R$ 73,00, valor que fica à baixo do 

que o Governo Federal entende como linha de pobreza extrema, que seria renda per 

capta R$77,00. 
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Quando cruzamos os dados de renda de acordo com a cor/raça/etnia o resultado 

é que dos 15,7% do total de brancos; 2,2% recebem até meio salário mínimo, 5,6% até 

um salário mínimo; 5,8% até R$1600,00 e 1,6% de R$1601,00 até R$3275,00. Dos 

47,8% pardos 7,0% até meio salário mínimo; 19,1% até um salário mínimo; 17,5%até 

R$1600,00 e 3,8% de R$1601,00 até R$3275,00. Dos 34,5% pretos 7,0% até meio 

salário mínimo; 13,0 % até um salário mínimo; 10,5% até R$1600,00 e 1,1% de 

R$1601,00 até R$3275,00. As tabelas e os gráficos a seguir mostram os dados em 

número real e em porcentagem: 

Tabela9: 

Distribuição da Rendada População de Acordo com a Cor/Raça/Etnia Declarada 

Fonte: Banco de Dados NEPFE 

Gráfico 12: 

 

Cor/ Raça 
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SM 
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Total 

 

Branco  10  25  6  7 70  

Amarelo  1  1  2  0 4  

Pardo  31  85  78  17 213  

Preto  31  58  47  13 154  

Não 
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1 
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1 
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Total  74  169  154  39 446  
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Fonte: Banco de Dados NEPFE 

 

Gráfico 13: 

 Fonte: Banco de Dados NEPFE 
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Ao tirar a proporcionalidade entre brancos, pretos e pardos, notamos que ainda 

que a pobreza seja generalizada, não é dividida equanimemente entre as raças. Mesmo 

que o número de autodeclarados negros seja maioria (82%) nota-se uma pequena 

diferença entre brancos, pardos e pretos em relação a renda, em que os pretos aparecem 

mais representados nas faixas de renda menores. Avaliando proporcionalmente o 

número total de cada raça, na faixa de renda até meio salário mínimo percebe-se 14,3% 

de brancos, 14,6% de pardos e 20,1% de pretos. A faixa de até um salário mínimo 

apresenta 35,5% de brancos; 39,9% de pardos e 37,7% de pretos. Na faixa de até 

R$1600,00 podemos identificar 37,1% de brancos; 36,6% de pardos e 30,5% de preto. 

A faixa mais alta que vai de R$1600,00 até R$3275,00 mostra 11,7% de brancos; 8,0% 

de pardos e 7% de pretos. 

 

 

Tabela 10: 

 Proporcionalidade de acordo com a Renda e Cor/ Raça Declarada 

 

Cor/ Raça 

 Até meio 

SM 

(R$440,00) 

 
Até um SM 

(R$880,00) 

 
Até R$ 

1600,00 
 

De 

1601,00 até 

R$3.275,00 

Não 

respondeu Total 

Branco  12,6  35,7  37,1  11,7 2,9 100,0 

Amarelo  25,0  25,0  50,0  0,0 0,0 100,0 

Pardo  14,6  39,9  36,6  8,0 0,9 100,0 

Preto  21,6  37,7  30,5  7,0 3,2 100,0 

Não 

respondeu 

 

20,0 

 

0,0 

 

20,0 
 

40,0 20,0 100,0 

Fonte: Banco de Dados NEPFE 

 

Os dados mostram que ambas as categorias de raça estão expressivamente 

representadas na faixa de renda até um salário mínimo, seguida da faixa até R$ 1600,00, 
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meio salário mínimo e de R$1600 até R$3275,00 respectivamente. Porém, há 

proporcionalmente uma quantidade maior de pretos na faixa de renda até meio salário 

mínimo, seguido dos pardos e depois dos brancos. Na faixa até um salário mínimo há 

uma maior quantidade de pardos, seguido de pretos e depois dos brancos. Já na faixa de 

renda de até R$1600,00 e de R$1600,00 até R$3275,00 há uma maior quantidade de 

brancos, seguido dos pardos e por último os pardos. 

A partir da aplicação dos 446 questionários identificamos 1080 pessoas 

vinculadas ao respondente. Essas pessoas constituem o núcleo familiar do referente pelo 

questionário, pois reside no mesmo domicílio. O parentesco é diversificado: filhos, 

companheiro, cônjuge, mãe, pai, irmão, sobrinho, neto, bisneto, tio e etc. Somando a 

pessoa referente pelo questionário com os familiares vinculados ao cadastro temos o 

universo de 1526 pessoasdentre elas 337 crianças, 199 adolescentes, 862 adultos, 103 

idosos. 24 pessoas não informaram a idade 

 

 Condição de moradia 

 

42,8% dos trabalhadores moram de aluguel, 27,8% moram em casa cedida, 

11,4% moram em casa própria, 11.4% moram agregados e 2,5% moram em casa de 

posse, 2,2 moram em casa ocupada e 0,2 tem aluguel social.  

 

Tabela11: 

 Distribuição da condição de moradia de acordo com a declaração dos 

participantes em porcentagem (%) 

 

Condição 

do 

domicílio 

 

Total 

 
Porcentag

em (%) 

 

Própria  51  11,4  

Alugada  191  42,8  

Cedida  124  27,8  

Mora  51  11,4  
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agregado 

Aluguel 

Social 

1 1

1,0 

 

0,2 

 

Posse  11  2,5  

Ocupação  10  2,2  

Não 

Respondeu 

 

7 

 

1,6 

 

Total  446  100,0  

 

Fonte: Banco de Dados NEPFE 

 

 

Gráfico 14: 

 

 

Fonte: Banco de Dados NEPFE 

 

Nota-se que a maioria das famílias se enquadram no que sinalizamos 

anteriormente como déficit habitacional quantitativo seja vivendo em coabitação 

familiar, morando em casa de favor com outros familiares, morando em casas sem 

nenhuma regulamentação ou tendo um ônus excessivo com aluguel. Apenas 11,4% dos 

trabalhadores têm casa própria, porém ainda que os entrevistadores tenham enfatizado o 
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termo ―casa própria com escritura‖ no questionário, acreditamos que dentre esses 11,4% 

dos que declararam morar em casa própria, moram em casa de posse ou ocupação, sem 

nenhuma regulamentação ou garantia. Além disso, apesar de ter uma casa, grande parte 

está dentro do que denominamos como déficit habitacional qualitativo, mora em área de 

risco e extrema precarização, em beira de valões, em casas interditadas pela defesa civil 

e sofrem com a falta dos serviços básicos.  

Os questionários sugerem que 15,4% das famílias não tem acesso a esgoto, 4,7% 

não tem banheiro dentro de casa, 3,5% não tem acesso a água potável, 27% não tem 

coleta de lixo e 25% não tem pavimentação na rua e 32% avaliam as condições de 

transporte como regular. 

Vale sinalizar o acentuado número de famílias que moram de aluguel. Famílias 

que tem em média renda familiar de um salário mínimo, tem um ônus de até metade de 

seu salário com aluguel, prejudicando o gasto com comida e bens de serviços básicos. 

Quando cruzamos a origem de moradia de acordo com cor/raça/etnia 

percebemos que dos 70 brancos que responderam a pergunta, 7 moram em casa própria; 

34 em casa alugada; 18 em casa cedida; 7 moram agregados; nenhum tem aluguel 

social; 2 moram em casa de posse e 2 moram em casa ocupada. Dos 213 pardos, 26 

moram em casa própria; 87 moram de aluguel; 59 moram em casa cedida; 25 moram 

agregados; 1 recebe aluguel social; 6 moram em casa de posse e 4 em casa ocupada. 

Dos 154 pretos que responderam 18 moram em casa própria; 66 moram de aluguel, 44 

em casa cedida; nenhum recebe aluguel social; 18 moram agregados; 3 moram de posse 

e 4 em casa ocupada. 

 

 

 

Tabela 12: 

 Distribuição da relação do Domicílio de Acordo com a Cor/ Raça dos 

Participantes 

 

CONDIÇÃO 

DE 

MORADIA 

Branco Amarelo Pardo Preto Não 

respondeu 

Total 

Própria 7 0 26 18 0 51 
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Alugada 34 1 87 66 3 191 

Cedida 18 2 59 44 1 124 

Mora 

agregado 

7 1 25 18 0 51 

Aluguel 

Social 

0 0 1 0 0 1 

Posse 2 0 6 3 0 11 

Ocupação 2 0 4 4 0 10 

Não 

Respondeu 

0 0 5 1 1 7 

Total 70 4 213 154 5 446 

Fonte: Banco de Dados NEPFE 

 

 

Gráfico 15: 
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 Fonte: Banco de Dados NEPFE 

 

A proporcionalidade da condição de moradia segundo raça/cor/etnia apresenta 

números bem parecidos entre brancos, pardos e pretos, com número bem reduzido de 

pessoas com casa própria e muitas pessoas morando de aluguel. 

 

Tabela 13: 

Proporcionalidade da Condição de Moradia de acordo com a Cor/Raça declarada 

CONDIÇÃO 

DE 

MORADIA 

Branco Amarelo Pardo Preto Não 

respondeu 

Total 

Própria 10,00 0 122 11,7 0 11,4 

Alugada 48,57 25 40,8 42,9 3 42,8 

Cedida 25,71 50 27,7 28,6 1 27,8 

Mora 

agregado 
10,00 25 11,7 11,7 

0 11,4 

Aluguel 

Social 
0,00 0 0,5 0,0 

0 0,2 

Posse 2,86 0 2,8 1,9 0 2,5 

Ocupação 2,86 0 1,9 2,6 0 2,2 

Não 

Respondeu 
0,00 0 2,3 0,6 

1 1,6 

Total 100,00 100 100,0 100,0 5 100,0 

 

Fonte: Banco de Dados NEPFE 

 

Quando analisamos o número de cômodos por domicílio, (sem contar com a 

cozinha) percebemos que 40 % dos trabalhadores, equivalente a 180 pessoas, tem três 

cômodos no domicílio. 25% (111 pessoas),tem quatro cômodos. 16% (69 pessoas), tem 

dois cômodos. 8% (35 pessoas)  tem cinco cômodos. 7% (31pessoas),tem um cômodo e 

1%(6pessoas) tem mais de cinco cômodo. 
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Gráfico 16: 

Número de cômodos por pessoas no domicílio, segundo declaração da população 

pesquisada 

 

Fonte: Banco de Dados 

NEPFE 

 

O cruzamento do número de cômodos por domicílio de acordo com 

raça/cor/etnia aponta um número maior de pardos com 1 cômodo no domicílio, seguido 

dos pretos e brancos; um número maior de pretos com 2 cômodos no domicílio, seguido 

de pardos e brancos; um número maior de pardos com 3 cômodos por domicílio 

seguidos dos pretos e brancos; um número maior de pardos com 4 cômodos por 

domicílio seguido dos pretos e brancos; um número maior de pretos com 5 cômodos por 

domicílio seguido dos pardos e brancos e um número maior de pretos com 6 cômodos 

por domicílio seguido dos pardos e brancos. Porém, a maioria dos pretos está inserido 

35% que afirmam ter de 4 a 6 pessoas no domicílio e os autodeclarados brancos são 

maioria entre os 54% que afirmam ter de 1 a 3 pessoas no domicílio. 

 

 Saúde 

 

Quando medimos o acesso a saúde, constatamos que 385 trabalhadores, que 

representam 83% do número total não possuem plano de saúde nem particular, nem 

empresarial. 31 (7%) pessoas possuem plano de saúde empresarial e 10 pessoas (2%) 

31 (7%)
69( 16%)

180( 40%)
111( 25%)

35( 8%)
6( 1%) 14( 3%)

Números de cômodos por  domicílio:

1

2

3
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possuem plano de saúde particular. Ou seja, a maioria da população conta com o 

atendimento do Sistema Único de Saúde (SUS). 

 

Gráfico 17: 

Número de trabalhadores com plano de saúde particular ou empresarial 

 

 

Fonte: Banco de Dados NEPFE 

 

Dentre os 83% que não tem plano de saúde, 89% são negros. A saúde da 

população negra é um debate relevante realizado pelos movimentos sociais ligados a 

temática, pela precocidade dos óbitos, as altas taxas de mortalidade materna e infantil, a 

maior prevalência de doenças crônicas e infecciosas, bem como os altos índices de 

violência urbana que incidem sobre a população negra. A resistência dos movimentos 

sociais vem denunciando a indignidade das condições da saúde pública, utilizadas 

majoritariamente pela população negra, traduzindo-as em reivindicações por políticas 

públicas que reduzam o racismo no SUS que se reverte nos diversos tipos de violências 

cometidas pelos equipamentos públicos de saúde. Destacando-se a violência obstétrica 

contra a mulher negra. 

O SUS está dividido em três níveis hierárquicos complementares: atenção 

básica, de média e alta complexidade. Cada um desses componentes da rede assistencial 

deve participar da Atenção às Urgências respeitando-se os limites de sua complexidade 

e capacidade de resolução. A falta de articulação entre esses setores, somado ao 

aumento dos casos de acidentes e violência urbana, impacta na superlotação das 

emergências hospitalares e pronto-socorros, transformando essa área numa das mais 

problemáticas do sistema de saúde. As Unidades de Pronto Atendimento (UPA) 

surgiram na tentativa de amenizar a superlotação, com o objetivo de atender 24 horas 

10(2%) 31(7%)

385 (83%)

40(8%)

Plano de saúde
Particular

Empesarial

Não 

Não informado



157 
 

por dia, realizando triagem classificatória e nos finais de semana, quando a rede básica e 

a Estratégia de Saúde da Família não estão ativas, porém em nossa pesquisa 

identificamos que a maioria dos trabalhadores, ainda que avaliem a UPA como 

―regular‖, declaram sua insatisfação essencialmente com tempo de espera. 

 

Abaixo sinalizaremos, segundo os questionários, o quantitativo de trabalhadores 

que utilizam a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), A Unidade de Saúde de Família 

(USF), e a respectiva avaliação da população sobre os equipamentos públicos. 

 

Gráfico 18:  

Número de trabalhadores que utilizam a Unidade de Pronto Atendimento 

 

Fonte: Banco de Dados NEPFE 

 

Gráfico 19: 

Avaliação da Unidade de Pronto Atendimento, segundo declaração dos usuários 

 

 

 

Fonte: Banco de Dados NEPFE 
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Gráfico 20:  

Número de trabalhadores que utilizam a Unidade de Saúde da Família 

 

 

Fonte: Banco de Dados NEPFE 

Gráfico 21: 

Avaliação da Unidade de Saúde da Família, segundo declaração dos usuários 

 

 

Fonte: Banco de Dados NEPFE 
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 Perfil das famílias 

 

A partir da aplicação dos 446 questionários identificamos 1080 pessoas vinculadas ao 

respondente. Essas pessoas constituem o núcleo familiar do referente pelo questionário, pois 

residem no mesmo domicílio. O parentesco é diversificado: filhos, companheiro, cônjuge, mãe, 

pai, irmão, sobrinho, neto, bisneto, tio. No universo de 1526 pessoas, contando com o 

respondente, o questionário aponta a presença de 337 crianças, 199 adolescentes, 862 

adultos, 103 idosos e 24 não responderam a idade. Apresentaremos a seguir os dados de 

escolaridade e trabalho do conjunto de pessoas da família. Esses dados foram impossibilitados 

de realizar cruzamento segundo raça/cor/etnia, pois só temos a autodeclação racial da pessoa 

responsável pelo cadastro.  

 

 

 Escolaridade 

 

Quanto a escolaridade, 63% (961 pessoas) não estudam atualmente e 37% (565) 

pessoas estão estudando. Das 565 pessoas que estão estudando, 85% (480) estudam em 

instituição pública e 15% estudam em instituição privada. A escolaridade por idade 

apresenta-se como na descrição a seguir: 

Dos 1526 trabalhadores, 679 tem Ensino Fundamental incompleto; 173 tem 

Ensino Médio completo; 167 tem Ensino Fundamental completo; 154 tem Ensino 

Médio incompleto; 139 estão na educação infantil; 107 não são alfabetizados; 2 pessoas 

tem Ensino Superior incompleto e nenhuma tem Ensino Superior completo. 

A taxa de alfabetização é importante para avaliarmos a situação educacional e as 

condições sociais da população. Segundo Censo de 2010, aproximadamente 91% da 

população brasileira com dez anos ou mais de idade são alfabetizadas. Ou seja, nos 

dados gerais do Brasil o percentual de não alfabetizados é de 9%. Em comparação aos 

resultados do Censo, a situação de alfabetização da população pesquisada mostra-se 

inferior, apresentando 15,8% de pessoas com mais de 15 anos não-alfabetizadas. 

Gráfico 21: 

Escolaridade da população pesquisada em porcentagem e números reais 
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Fonte: Banco de Dados NEPFE 

 

 

 Trabalho 

 

A condição de trabalho na composição familiar dos trabalhadores Sem Teto 

ficou distribuído da seguinte forma: Das 1526 pessoas do núcleo familiar do 

respondente (contando com o próprio), 189 pessoas (12%) trabalham formalmente com 

carteira de trabalho assinada, 72 pessoas (5%) são aposentados, 493 pessoas (32%) 

trabalham informalmente e 312 pessoas (21%) estão desempregadas.400 pessoas do 

núcleo familiar estão sem resposta 
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Gráfico 22: 

Inserção no mercado de trabalho em porcentagem e números reais 

 

 

Fonte: Banco de Dados NEPFE 

. 

Dos acampados que trabalham, 85% utiliza o transporte público como meio de 

deslocamento e 70 % demora mais de 2 horas no deslocamento de casa pro trabalho e 

do trabalho pra casa. Esse dado nos chama atenção por ser uma das características da 

segregação sócio espacial. Como analisamos anteriormente, a valorização excessiva em 

determinadas áreas reflete desigualmente nas periferias urbanas que localizam-se longe 

dos locais de trabalho, comércio e lazer e tem extrema dificuldade no acesso a serviços 

básicos. Relacionar com o desemprego no Brasil. Pegar dados do DIEESE e IBGE 

A Ocupação Zumbi dos Palmares é composta essencialmente por trabalhadores 

inseridos em trabalhos informais, mais instáveis e sem regulamentação. Trata-se de um 

segmento da classe trabalhadora mais vulnerável às oscilações do mercado de trabalho.  

São trabalhadores com menor qualificação formal, renda familiar menor que três 

salários mínimos e exercendo relações de trabalho temporárias, informais e 

precarizadas.  
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Segundo Boulos (2014), na Ocupação João Cândido (2007), que reuniu 

majoritariamente trabalhadores da zona sul de São Paulo, um levantamento com mais de 

5.200 pessoas, demonstrou que essa realidade não é específica de São Gonçalo. A 

pesquisa revela que 71% dos trabalhadores eram temporários, informais ou 

desempregados; apenas 26% trabalhavam com carteira assinada e emprego regular e 3% 

eram aposentados ou pensionistas. Uma segunda pesquisa realizada com 400 famílias 

ligadas ao MTST em Embu (Região Metropolitana de São Paulo) demonstra números 

similares onde 66% dos trabalhadores estão em trabalhos precarizados e flexibilidade ou 

desempregados; 31% de empregos formais e 3% de aposentados ou pensionistas. 

O perfil dos trabalhadores responsáveis pelo questionário aplicado com os 

acampados da Ocupação Zumbi dos Palmares consiste em:mulheres (79%); negras 

(83%); solteiras (50%); que interromperam os estudos porque precisavam trabalhar 

(39%) ou devido ao nascimento dos filhos (21%); não tem plano de saúde (particular ou 

empresarial) (83%); acessam majoritariamente a Unidade de Pronto Atendimento 

(UPA) para cuidar da saúde (85%) e a avaliam como regular (33%); avaliam o 

transporte público como regular (32%); tem renda familiar até um salário mínimo 

(38%); não trabalham próximo a residência (34%); utilizam ônibus como meio de 

deslocamento para o trabalho e demoram mais de 2h no deslocamento casa/trabalho - 

trabalho/casa (21%); moram de aluguel (43%); tem 3 cômodos por domicílio (40%); 

tem de 1 a 3 pessoas morando na mesma casa (54%). Na composição família, a maioria 

não estuda atualmente (63%), tem Ensino Fundamental incompleto (45%), os que 

estudam, estão matriculados em instituições públicas (85%) e os trabalham estão 

inseridos no mercado informal sem carteira de trabalho assinada (49%). 

A partir da análise dos dados do questionário social percebemos que a produção 

de espaços segregados vem acompanhada da precariedade das condições de vida, 

essencialmente das péssimas condições de habitação. Identificamos, sobretudo, que 

esses espaços abrigam maior quantidade de pessoas negras devido aos ―resquícios‖ do 

processo de escravidão, que mesmo como desenvolvimento do capitalismo 

permanecem. Nesse sentido, ainda que a pobreza seja generalizada nos espaços 

periféricos, os pretos e pardos apresentam piores condições de vida devido ao racismo 

estrutural enraizado na sociedade brasileira. 
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Considerações Finais 

 

―13 de Maio Princesa Isabel 

Assinou papel de carta que preto não escreveu 

Eu não sei ler, também não sei escrever 

Mas sei que a liberdade, branco não vai trazer 

Preto! Coronel não dá, que tem que pegar sou eu. 

Preto! Canta cangoma pra tomar o que é seu‖.  

(Ponto de Jongo do Grupo Folha de Amendoeira) 

 

A partir do levantamento bibliográfico e da experiência na ocupação Zumbi dos 

Palmares, a construção da presente dissertação nos fez chegar a alguns entendimentos 

sobre questões centrais: 1) os pobres no Brasil são majoritariamente negros e apenas 

afirmação de identidade sem o amparo da dimensão classista não muda sua condição na 

estrutura da sociedade; 2) mesmo entre os pobres, os pretos e pardos apresentam piores 

condições de vida
56

, fato que demonstra que o racismo não é uma questão puramente de 

classe; 3) a pobreza da população negra é espacializada, concentrando-se em lugares 

específicos da cidade e tendo na falta/inadequação da habitação sua maior expressão; 4) 

Os programas habitacionais no Brasil não dão conta de reduzir significativamente o 

déficit habitacional, essencialmente entre os mais pobres e majoritariamente negros; 5) a 

falta de alternativa via política pública estatal, principalmente em cidades periféricas 

como São Gonçalo,faz com que esta população se organize junto aos movimentos 

sociais na luta por moradia e demais direitos sociais. 

As polêmicas em torno da relação entre raça e classe, se divide entre os 

defensores da luta anti-racismo que entendem que no Brasil o elemento determinante 

para a situação social é a raça e  os que argumentam que como em qualquer país 

capitalista, a questão de classe é central nas desigualdades. As duas posições apresentam 

análises profundas e argumentações legítimas, porém assumem quase sempre posições 

polarizadas ao invés de caminharem para o consenso.  

Ao longo deste trabalho trouxemos vários argumentos que sinalizam a relação 

intrínseca entre raça e classe no Brasil, por vezes parecendo até óbvia. No entanto, o que 

nos chama atenção é que mesmo com as evidências, as duas dimensões não são de fácil 

                                                           
56 Como aponta os dados gerais dos indicadores sociais no Brasil e da nossa pesquisa específica na Ocupação Zumbi dos Palmares. 
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conciliação nas análises acadêmica e no interior do movimento negro. A pergunta que 

se pode fazer é: quais são os motivos para a existência dessa dicotomia? 

No período de escravidão do Brasil, os negros escravizados lutaram e exigiram, 

mesmo que durante séculos, sua liberdade.  Eles se organizavam para travar rotas de 

fugas, idas para os quilombos e incêndios aos canaviais, além da resistência cotidiana 

caracterizada pelo fingimento de doenças, o trabalho mal feito e as estratégias de 

negociações para extrair pequenas vantagens de seus senhores. A organização da 

população ex-escravizada teve como consequência uma série de revoltas para melhores 

condições de vida, no período escravagista e após ele, como, por exemplo, a revolta da 

chibata, a revolta da vacina e dos malês, para citarmos algumas. 

 Ainda assim, o papel do negro dentro do processo de escravidão foi tratado 

como se o escravizado africano não tivesse sido sujeito de ações que levassem a 

conflitos e à reivindicação de liberdade para seu povo. Grande parte de nossa história 

trata dos negros como se esperassem que o branco viesse libertá-los.  Isso não 

representa a verdade histórico-sociológica dos fatos, mas, sim, um olhar eurocêntrico e 

etnocêntrico que subalterniza a luta da população negra. 

O que conhecemos como organizações de esquerda no Brasil, têm fortes 

influências de experiência de organização da classe trabalhadora europeia, por isso, tem 

extrema dificuldade de romper com o pensamento eurocêntrico, reproduzindo por vezes, 

a hierarquização da humanidade partindo do referencial europeu. Quando se coloca esse 

referencial no topo da humanidade considerando superior, eleva suas características ao 

nível universal, tornando-a referência para classificar os povos dos demais continentes. 

 A situação do negro brasileiro foi, por um bom tempo, desmerecida pelo 

movimento comunista. O Partido Comunista Brasileiro, por exemplo, acreditava que o 

racismo era unicamente relacionado à questão de classe, negligenciando a situação 

específica da população negra no Brasil e subalternizando suas lutas. Esse entendimento 

afastou o movimento negro das reivindicações de cunho classista. Ainda que a maior 

parte da população negra estivesse inserida na classe trabalhadora,nos extratos mais 

baixos dela, não se sentia representada pelos movimentos e organizações comunistas na 

luta anti-racismo. As privações que o negro sofria eram vistas apenas sob o angulo do 

interior da fábrica, desconsiderando todo o aspecto repressivo lançado pela cultural 

racista da sociedade. 



165 
 

Esse afastamento do movimento negro com as organizações de esquerda, cria 

um movimento de recusa da assimilação cultural do branco e de valorização da 

experiência cultural africana (Munanga, 1988), muitas vezes sobrepondo a afirmação 

indenitária cultural à dimensão classista no combate ao racismo. Por um lado, esse 

conflito poderia até ser justificado caso os negros da sociedade brasileira estivessem 

inseridos nas diversas classes sociais de modo equilibrado, sem grandes desigualdades. 

Pois assim, não haveria como argumentar que o racismo é praticado independentemente 

da classe social. A questão é que a grande maioria dos negros brasileiros está inserida na 

parte mais pobre da classe trabalhadora, por isso a luta anti-racismo deve ser vinculada 

à luta de classes, se objetivamos romper de fato com a estrutura social.  

Na universidade, os cursos que recebem influencia teórica da esquerda marxista 

acabam por também subalternizar a questão racial, mesmo em um curso como Serviço 

Social que apresenta uma quantidade significativa de alunos negros e atende a 

população mais pobre da classe trabalhadora, composta em sua maioria por negros. O 

Serviço Social avançou consideravelmente na perspectiva crítica desde sua origem até 

os dias atuais, porém esse avanço não acompanha as discussões em torno da questão 

étnico-racial. Se a profissão hoje entende a importância de pensar seus princípios na 

perspectiva dos interesses dos usuários e de romper com conservadorismo, alegando 

que este obscurece a realidade, sendo inepto como forma de análise para a apreensão da 

realidade de fato. Há de se perguntar por que o Serviço Social ainda não se apropriou da 

temática étnico-racial de maneira significativa. E porque continua a tratar esta temática 

de maneira a-histórica e superficial se a apreensão destas questões é imprescindível para 

que o profissional de serviço social compreenda o motivo da subalternização da 

população negra no Brasil e apreenda o fenômeno do racismo como gerador de 

discriminação, opressão e exploração dos sujeitos sociais. Análises essenciais para a 

compreensão da totalidade das relações sociais. 

Avaliamos que a dificuldade que grande parte dos intelectuais tem de apreender 

a realidade material fora dos muros da universidade também influencia na falta de 

discussão sobre as questões raciais. Como avalia Prado Jr, esses intelectuais elaboram 

conceitos a priori, baseando-se em uma realidade distinta (de outro tempo ou outro 

lugar) para depois tentar encaixá-los na nossa realidade. Porém, na contramão disso, o 

Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Favelas e Espaços Populares (NEPFE) apresenta-

se como uma alternativa, sinalizando a necessidade da produção acadêmica que reflita o 
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cotidiano das favelas e dos espaços populares através de uma rede de pesquisadores 

oriundo desses espaços e vinculados a universidade pública, contribuindo para a 

desconstrução de estereótipos e preconceitos sobre esses territórios. Ainda que o núcleo 

não tenha como foco de pesquisa a questão racial, possibilita a inserção de estudantes e 

docentes nos espaços populares de moradia, fora dos muros da universidade. Fato que é 

extremamente importante para o rompimento com o pensamento ortodoxo e 

conservador. 

A partir desse núcleo surge o projeto de extensão vinculado ao Movimento dos 

Trabalhadores Sem Teto na Ocupação Zumbi dos Palmares que deu origem a este 

trabalho. E foi através do trabalho coletivo de todos os integrantes do núcleo no contato 

direto com os trabalhadores que identificamos a necessidade de refletir sobre a questão 

racial na ocupação. Trabalho traduzido pelo esforço da equipe do serviço social que 

realizou a aplicação dos cadastros na ocupação e a aplicação dos questionários sociais 

nos núcleos de base,de forma exaustiva e sem nenhuma condição de trabalho, 

amparados apenas no comprometimento com a luta dos trabalhadores. 

Vimos no decorrer de nossas análises que mais da metade da população 

brasileira se autodeclara preta ou parda o que tem extrema relevância, sobretudo se 

analisarmos os lugares que os negros ocupam nas cidades e as condições de vida dessa 

população. Compreendemos também que o desenvolvimento geográfico desigual 

possibilita que os investimentos públicos sejam distribuídos de maneira desigual nas 

diversas áreas das cidades, o que faz com que algumas delas sejam bem servidas de 

infraestrutura urbana e serviços diversos enquanto em outras áreas, inexistem serviços 

básicos, como água potável e esgotamento sanitário, por exemplo. 

O desenvolvimento geográfico desigual no Brasil está diretamente relacionado 

às desigualdades socioeconômicas e, portanto, a desigualdade racial. O nível de renda 

influencia no local de moradia dos indivíduos e a população negra aparece então, como 

a grande massa da periferia, pois devido ao racismo estrutural não tem um nível de 

renda que possibilita ocupar outros espaços na cidade, terminando por ocupar locais 

inadequados como regiões de encostas, loteamentos irregulares e etc. O processo de 

urbanização contribui para agravar as desigualdades e, nesse sentido, o aumento das 

favelas está diretamente relacionado com a pobreza urbana e o modelo de consumo 

vigente. A segregação sócio-espacial mostra-se como fruto da desigualdade determinada 
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pela reprodução da pobreza, no poder hegemônico que se funde na classe e na raça e 

presente ideológica e politicamente no sistema contraditório de ―casa grande e senzala‖. 

O elitismo somado ao etnocentrismo aparece no cotidiano das relações sociais do 

espaço urbano. 

Esta realidade está diretamente relacionada com nosso passado escravista e a 

distribuição de terras no Brasil. A força de trabalho escravizada foi essencial para o 

processo de acumulação de capital. Com a abolição oficial, o valor do escravizado é 

substituído pelo valor da terra. Sendo assim, a abolição da escravidão e a ―Lei de 

Terras‖ de 1850 foram os marcos do desenvolvimento do capitalismo no Brasil, um 

capitalismo que tem fortes características na concentração de terra e na segregação 

sócio-espacial. A propriedade de terra foi uma das maiores fontes de acumulação de 

riqueza pós abolição, no entanto, após a Lei de Terras só poderia ter a posse de terra 

quem pudesse pagar por ela. Transformando os ex-escravizados na massa dos 

deserdados da terra e contribuindo para a pobreza desta população, que tem na 

habitação precarizada sua maior expressão. 

A cidade de São Gonçalo é conhecida como cidade típica da periferia 

principalmente pela ausência dos serviços públicos básicos e a ineficiência dos 

equipamentos estatais. O município apresenta um número considerável de favelas e 

espaços populares, uma população expressivamente negra e uma pobreza generalizada, 

que se materializa essencialmente na inadequação das moradias. Os programas 

habitacionais, por sua vez não dão conta de amenizar esta questão deixando a população 

a mercê de sua própria sorte.  

A luta da Ocupação Zumbi dos Palmares é uma expressão do problema da 

moradia na cidade e nos chama atenção especialmente pela expressiva quantidade de 

negros lutando por terra. Remete-nos aos tempos de escravidão e pós escravidão onde a 

população ex-escravizada teve seu direito a terra cerceado. Fato que evidencia que 

mesmo após séculos de trabalho, essa mesma população permanece periférica e lutando 

por um direito básico como moradia. A questão racial está presente em todos os espaços 

da ocupação, seja na grande quantidade de pessoas negras como também na forte 

cultura de religião de matriz africana presente na região. Nos primeiros dias de 

ocupação, um líder religioso fez uma fala durante um ato ecumênico dizendo que Zumbi 

e Dandara dos Palmares lutaram pela conquista da terra para o povo escravizado e que 
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naquela ocupação, 400 anos depois, seus descendentes travavam a mesma luta. Que 

cada lona, cada bambu e cada suor derramado representava a luta da população negra 

pelo fim de uma escravidão velada que dura até os tempos de hoje.  

A partir de nossa experiência como militante e pesquisadora junto ao MTST 

percebemos que essa realidade materializa-se na Ocupação Zumbi dos Palmares em São 

Gonçalo. Os dados dos questionários aplicados junto a população do Jardim Catarina, 

Santa Luzia e Cano Furado demonstram, sobretudo uma pobreza generalizada. Uma 

população periférica, com baixa escolaridade, inserida em trabalhos informais, instáveis 

e sem regulamentação, presente nos dados gerais do déficit habitacional no Brasil, seja 

qualitativo ou quantitativo, morando de aluguel, casa cedida, em situação de co-

habitação familiar, área de risco e sem acesso aos serviços básicos como esgoto, água 

potável e coleta  de lixo. Identificamos ainda que 82% da população é negra e 38% 

sobrevive com renda familiar até um salário mínimo. Ainda que seja unânime a 

pobreza, entre os pobres, os pretos e pardos tem piores condições de vida. 

Tendo como referência a autodeclaração de cor e raça, percebemos que os 

trabalhadores da ocupação tem extrema dificuldade em autodeclara-se negros e utilizam 

diversas outras classificações. A dificuldade de se autodeclarar negro está diretamente 

relacionada com a dificuldade de identificação, se o trabalhador não se identifica negro, 

dificilmente percebe o racismo que sofre tampouco se organiza para combatê-lo. Ao 

compreender que o racismo é uma das desigualdades fundantes da sociedade brasileira, 

imerso no bojo das relações sociais, compreendemos a necessidade da discussão 

referente à questão racial, tendo em vista o combate a tais práticas discriminatórias, 

dentro e fora do Movimento.  

Esses entendimentos não nos fazem chegar a uma conclusão específica, mas 

auxilia na reflexão sobre um desafio central: a construção de uma identidade de raça e 

classe entre os trabalhadores, pautando o racismo como elemento fundante na 

organização da sociedade brasileira e construindo estratégias propositivas para a sua 

superação. Corroboramos com os ensinamentos de Florestan Fernandes quando dizem 

que no Brasil classe e raça são dois elementos explosivos e revolucionários e que por 

isso devem ser unidos. As duas dimensões representam os laços econômicos, morais e 

políticos que unem os trabalhadores a uma mesma bandeira. 
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Se tomarmos a perspectiva de que conceitos e, mais ainda, direitos, não são 

invenções do pensamento, mas derivam das ações e lutas políticas concretas e 

cotidianas, teremos que concluir que o não direito à cidade, a negação dos conteúdos 

que o definem são seculares, sendo em realidade definidoras das condiçõesde  vida de  

um imenso contingente  de  pessoas por um tempo tão extenso que se entrelaça com a 

existência de todos os sistemas de dominação que conhecemos e estruturam nossas 

vidas até o presente: o capitalismo, o patriarcado, o racismo, o heterossexismo, dentre 

outras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



170 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Banco de dados do NEPFE 

BOULOS, Guilherme. Porque Ocupamos? Uma introdução a luta dos sem teto. São 

Paulo: Scortecci, 2012. 

BONDUKI, Nabil. Do Projeto Moradia ao programa Minha Casa Minha Vida. Teoria e 

Debate, São Paulo, v. 82, p. 8-14, 2009. Disponível em: 

<http://www.teoriaedebate.org.br/materias/nacional/do-projeto-moradia-ao-programa-

minha-casa-minha-vida?page=0,1 . Acesso em: 09/06/2016 

BRASIL. Ministério das cidades. Plano Nacional de Habitação-Brasil, 2009. 

BRASIL. Caixa Econômica Federal. Programa Minha Casa Minha Vida Entidades. 

Disponível em: 

(http://www.concidades.pr.gov.br/arquivos/File/5_Minha_Casa_Minha_Vida_ENTIDA

DES.pdf 

___________________, Guilherme. Porque Ocupamos? Uma introdução a luta dos sem 

teto. São Paulo: Scortecci 2ed, 2014. 

CAMPOS, Andrelino de O. Do quilombo à favela- A produção do ―Espaço 

Criminalizado‖ no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Bertrand, Brasil, 2005. 

____________________As questões étnico-raciais no contexto da segregação 

socioespacial na produção do espaço urbano brasileiro: Algumas considerações teórico 

metodológicas. In: SANTOS, Renato Emerson (Org.) Questões urbanas e racismo. 

Petrópolis: DP etAlli, Brasília, 2012. 

_____________________ Relatórioà  FAPERJ  E-26/111.334/2013,  Auxílio  à  

Pesquisa  na modalidade.APQ1,  referente  ao projeto:  ―Desvendando  a  segregação  

sócio-espacialmente   induzida  e  o imaginário da violência urbana em São Gonçalo‖, 

2016. 

CARVALHO, José Murilo de.  Cidadania no Brasil, o longo caminho. Ed. Civilização 

Brasileira, 14º edição, Rio de Janeiro, 2011. 

CERQUEIRA, Daniel R. C. e MOURA, Leandro de Moura. Vidas perdidas e racismo 

no Brasil, IPEA, 2013. 

CORRÊA, Roberto Lobato. O Espaço Urbano. São Paulo: Editora Ática, 1995. 

DOMINGUES, Petrônio. Espaço Aberto Ações afirmativas para negros no Brasil: o 

início de uma reparação histórica*- Revista Brasileira de Educação, Maio /Jun /Jul 

/Ago2005  No 29. 

ENGELS, Friedrich. Sobre a questão da moradia. 1 Ed, São Paulo: Boitempo, 2015. 

http://www.teoriaedebate.org.br/materias/nacional/do-projeto-moradia-ao-programa-minha-casa-minha-vida?page=0,1
http://www.teoriaedebate.org.br/materias/nacional/do-projeto-moradia-ao-programa-minha-casa-minha-vida?page=0,1
file:///C:\Users\Camila\Downloads\(http:\www.concidades.pr.gov.br\arquivos\File\5_Minha_Casa_Minha_Vida_ENTIDADES.pdf
file:///C:\Users\Camila\Downloads\(http:\www.concidades.pr.gov.br\arquivos\File\5_Minha_Casa_Minha_Vida_ENTIDADES.pdf


171 
 

FARAGE, Eblin. Experiências profissionais do Serviço Social nos movimentos sociais 

urbanos. In. Movimentos Sociais e Serviço Social: uma relação necessária 

DURIGUETTO, Maria Lúcia e ABRAMIDES, Maria Beatris (Orgs.) – São Paulo: 

Cortez, 2014 

FERNANDES, Florestan. A integração do negro na sociedade de classes. Dominus 

Editora: São Paulo, 1965. 

____________. Sociedade de Classes e Subdesenvolvimento. Livraria Ler, 1967. 

FIGUEIREDO, Otto Vinicius Agra. AÇÕES AFIRMATIVAS NO BRASIL: UMA 

DISCUSSÃO POLÍTICA1. Publicação no site:http://www.portalanterior.uneb.br (site 

da Universidade do Estado da Bahia) 

Link.:http://www.portalanterior.uneb.br/cepaia/docs/acoes_afirmativas_no_brasil.pdf, 

2007. Data de acesso: 07/03/2013 

FDS -Programa Habitacional Popular - Entidades   

FREYRE, Gilberto. Casa Grande & Senzala. 48º edição, Global editora, Pernambuco, 

2003 

Fundação João Pinheiro, Ministérios das Cidades e Secretaria Nacional de Habitação. 

Déficit Habitacional Municipal no Brasil. Belo Horizonte, 2010. 

GADELHA, Regina Maria D. Fonseca. A Lei de Terras (1850) e a abolição da 

escravidão. Capitalismo e força de trabalho no Brasil do século XIX. R. História, São 

Paulo. 120, p. 153-162, jan/jul. 1989. 

GOULART, Débora. O anticapitalismo do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto 

MTST- Teseapresentada  ao  Programa  de  Pós-Graduação  em Ciências Sociais da 

Faculdade de Filosofia e Ciências daUniversidade Estadual Paulista - Campus Marília, 

2011. 

GUIMARÃES, Antônio Sérgio Alfredo. Democracia racial. Cadernos PENESB – 4, 

Organizadora Iolanda de Oliveira, Niterói, 2002. 

GUIMARÃES, Leandro da Silva. A produção dos espaços periféricos no Brasil 

contemporâneo: o caso do Jardim Catarina - São Gonçalo. Dissertação de Mestrado, 

UFF, 2005. 

HASENBALG, Carlos. Discriminação e Desigualdades Raciais no Brasil, Rio de 

Janeiro, ed. Graal,1979. 

HARVEY, David. ―Cidades Rebeldes: do direito à cidade à revolução urbana.‖ São 

Paulo: Boitempo, 2014. 

HARVEY, David. Espaços de Esperança. Edições Loyola, São Paulo, 2004. 

http://www.portalanterior.uneb.br/
http://www.portalanterior.uneb.br/cepaia/docs/acoes_afirmativas_no_brasil.pdf


172 
 

_____________. A produção capitalista do espaço. São Paulo: Editora Annablume, 

2006. 

HENRIQUES, Ricardo. Desigualdade Racial no Brasil: evolução das condições de 

vida na década de 1990. IPEA, janeiro, 2001. 

IANNI, Octavio. Raças e Classes sociais no Brasil. Edição Revista e Ampliada: editora 

brasiliense,2004. 

_____________ O negro e o socialismo. São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, 

2005. (Coleção Socialismo em discursão). Outros autores: Benedita da Silva, Gevanilda 

Santos, Luiz Alberto Silva Santos. 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA ESTATÍSTICA. Brasil 500 anos de 

povoamento. Rio de Janeiro,2000. 

____________Características étnico-raciais da população. Um estudo das categorias de 

classificação de cor ou raça, 2008. 

INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

CNPq/FAPERJ/CAPES. Os Estados e as Regiões Metropolitanas constitutivas do 

Observatório das Metrópoles no Censo 2010. Rio de Janeiro, 2012 

KOSÍK. 1926- Dialética do concreto; tradução de Célia Neves e AldericoToribio. 2ed.  

 

KOWARICK, Lúcio. As lutas sociais e a cidade. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1988. 

Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1976. 

________________. A Espoliação Urbana. São Paulo: Editora Paz e Terra, 1993 

LAGO, Luciana Corrêa. Autogestão da moradia na superação da periferia urbana: 

conflitos e avanços. In.: Revista E-Metropolis, nº5/ ano 2, junho de 2011. 

LEFEBVRE, Henri. A produção do espaço. Trad. Grupo ―As (im) possibilidades do 

urbano na metrópole contemporânea‖, do Núcleo de geografia urbana da UFMG (do 

original: La producion de l‘espace. 4ºed. Páris. Primeira versão, 2006. 

____________. O espaço: Mero reflexo da sociedade ou fato social?/ O esaço como 

Instância social. In: Por uma geografia Nova. São Paulo: Hucitec, 1996. 

___________. Teoria do conhecimento. Capitulo I in Lógica Formal, lógica. dialética. 

Civilização Brasileira, 3ª edição, Rio de Janeiro, 1975.  

__________. O Direito à Cidade. São Paulo: Editora Centauro, 2001. 

__________. Espaço e Política. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2008. 



173 
 

LEI AFONSO ARINO, Nº 1390/51 

Lei de Terras de 1850 

LEI N
o
 10.639, DE 9 DE JANEIRO DE 2003. 

LEI 12.711 DE 29 DE AGOSTO DE 2012. 

LOWY. M. As aventuras de Karl Marx contra o Barão de Munchhausen – Marxismo e 

Positivismo na Sociologia do Conhecimento. São Paulo: Cortez Ed. 5ª edição, 1994. 

____________ A teoria do desenvolvimento desigual e combinado. Artigo publicado na 

revista Actuel Marx, 18, 1995. 

Mapa da população preta & parda no Brasil, 2010. 

MARX, Karl. A ideologia Alemã. Editora: Hucitec. São Paulo, 1999. 

_____________ Prefácio in Contribuição à Crítica da Economia Política. 2ª edição. São  

Paulo: Expressão Popular, 2008. 

_____________ O Capital. Editora Nova Cultura Ltda. São Paulo, 1996.  

MARICATO, Erminia. Para entender a crise urbana- 1ed.- São Paulo: Expressão 

Popular, 2015 

______________Brasil, Cidades alternativas para a crise urbana. Petrópolis: Editora 

Vozes, 2008. 

_____________O Ministério das cidades e a política nacional de desenvolvimento 

urbano, 2010. (Disponível em: 

http://www.en.ipea.gov.br/agencia/images/stories/PDFs/politicas_sociais/ensaio2_minis

terio12.pdf - Data de acesso: 09/06/2016) 

MARX, Karl. Miséria da Filosofia: Resposta à Filosofia da Miséria do Sr. Proudhon. 

São Paulo: Livraria Editora Ciências Humanas, 1982a. 

MATIJASCIC, Milkoe SILVA, Tatiana Dias. Situação Social da População 

Negra,(Edição e redação), Brasília, 2014. 

MATTOS, Marcelo Badaró. Cotas, raça, classe e universalismo. Revista Outubro nº16 , 

2º semestre de 2007. 

MAZZEO, Antônio Carlos.  

Estado e burguesia no Brasil (origens da autocracia burguesa). São Paulo: Cortez, 1997. 

MINEIRO, Edilson e RODRIGUES, Evaniza. Do crédito solidário ao MCMV 

Entidades: uma história em construção. In.: Autogestão habitacional no Brasil : utopias 

e contradições / Luciana Corrêa do Lago, organizadora. - Rio de Janeiro : Letra Capital : 

Observatório das Metrópoles, 2012.  

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.639-2003?OpenDocument
http://www.en.ipea.gov.br/agencia/images/stories/PDFs/politicas_sociais/ensaio2_ministerio12.pdf
http://www.en.ipea.gov.br/agencia/images/stories/PDFs/politicas_sociais/ensaio2_ministerio12.pdf


174 
 

MOEHLECKE, Sabrina – Ação Afirmativa: História e debates no Brasil. Cadernos de 

Pesquisa, n. 117, novembro/ 2002. 

MUNANGA, Kabengele. Uma abordagem conceitual das noções de raça, racismo, 

identidade e etnia. Cadernos PENESB-5, organizador André Brandão Niterói, 2004. 

MTST. As linhas políticas do MTST: Resolução final do I Encontro Nacional (2011). 

IPDMS- Revista Insurgência. Brasília-ano 1/ v.1/n1 , 2015. 

MTST. Cartilha de princípios, 2005. 

MTST site link.:http://www.mtst.org/index.php/o-mtst/quem-somos- data de acesso: 

28/02/2015 

NETTO, Eduardo Riose RIANI, Juliana de Lucena. Desigualdades raciais nas 

condições habitacionais da população urbana. TEXTO PARA DISCUSSÃO N 35- 

Escola de Governo da Fundação João Pinheiro. Belo Horizonte, 2007. Disponível em: 

http://www.eg.fjp.mg.gov.br/index.php/docman/publicacoes-2007/79-desigualdades-

raciais-nas-condicoes-habitacionais-da-populacao-urbana/file (Data de acesso: 

23/03/2015) 

NETTO, José Paulo. Introdução ao estudo do método de Marx. Editora: Expressão 

popular, 2011. 

NOVACK, George. A Lei do desenvolvimento desigual e combinado da sociedade. 

Impresso no Brasil, 1988. 

OLIVEIRA, Natália Coelho de. O PROGRAMA MINHA CASA MINHA CASA EM 

SÃO GONÇALO NA CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO URBANO: um estudo de caso do 

Conjunto Bela Vida I. Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2013. 

PAIXÃO, Marcelo & GOMES, Flávio. Histórias das diferenças e das desigualdades 

revisitadas: notas sobre gênero, escravidão, raça e pós-emancipação. In: Estudos 

Feministas, Florianópolis, 16 (3) 424, setembro-dezembro/2008. 

PRADO JR., Caio. A Revolução Brasileira. Editora: Brasiliense, 2004. 

PEREIRA, Tatiana Dahmer. Movimentos urbanos: lutas e desafios contemporâneos. 

In. Movimentos Sociais e Serviço Social: uma relação necessária DURIGUETTO, 

Maria Lúcia e ABRAMIDES, Maria Beatris (Orgs.) – São Paulo: Cortez, 2014. 

PETRUCCELLI, J. L. A Cor denominada. Rio de Janeiro: Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística, 2000. (Texto para Discussão, 3) 

RELATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DO BRASIL – Cap. 3 AS 

DESIGUALDADES SÓCIO-RACIAIS, 2005. 

Relatório Anual das Desigualdades Raciais no Brasil; 2009-2010. 

http://www.mtst.org/index.php/o-mtst/quem-somos-
http://www.eg.fjp.mg.gov.br/index.php/docman/publicacoes-2007/79-desigualdades-raciais-nas-condicoes-habitacionais-da-populacao-urbana/file
http://www.eg.fjp.mg.gov.br/index.php/docman/publicacoes-2007/79-desigualdades-raciais-nas-condicoes-habitacionais-da-populacao-urbana/file


175 
 

ROCHA,Edmar José da, e ROSEMBERG, Fúlvia. AUTODECLARAÇÃO DE COR 

E/OU RAÇA ENTRE ESCOLARES PAULISTANOS(AS). Cadernos de pesquisa, 

v.37,n132, p.759-799, set/dez, 2007. 

SACRAMENTO, Mônica Pereira do – Ação afirmativa: o impacto da política de cotas 

na ESDI (Escola Superior de Desenho Industrial – UERJ) / Mônica Pereira do 

Sacramento. – 2005. 201 f. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal Fluminense, 

Faculdade de Educação, 2005. 

SANTOS, Gevanilda. A luta contra o racismo na esquerda brasileira. Artigo do livro 

IANNI, Otávio. O negro e o socialismo. São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, 

2005. (Coleção Socialismo em discursão). 

---------------------------- Relações raciais no interior da classe trabalhadora. In: IANNI, 

Otávio (org). O negro e o socialismo. São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, 

2005. (Coleção Socialismo em discursão). 

---------------------------- O Núcleo Negro Socialista: a luta de combate ao racismo sob a 

hegemonia da matriz ideológica da esquerda. In: IANNI, Otávio (org). O negro e o 

socialismo. São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, 2005. (Coleção Socialismo 

em discursão). 

---------------------------- O embate político-teórico sobre o racismo. In: IANNI, Otávio 

(org). O negro e o socialismo. São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, 2005. 

(Coleção Socialismo em discursão). 

---------------------------- Uma interpretação da relação entre raça e classe. In: IANNI, 

Otávio (org). O negro e o socialismo. São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, 

2005. (Coleção Socialismo em discursão). 

SANTOS, Milton. Por uma geografia nova, da crítica da geografia a uma geografia 

crítica. 6º ed. São Paulo, 2004. 

SANTOS, Renato Emerson. Sobre espacialidades das relações raciais: raça, racialidade 

e racismo no espaço urbano. In: SANTOS, Renato Emerson (Org.) Questões urbanas e 

racismo. Petrópolis: DP etAlli, Brasília, 2012.  

SILVA, Lúcia. Etnia e Território: Como pensar as cidades brasileiras sob o ângulo 

racial. R. Mestr. Hist., Vassouras, v. 8, p. 27-50, 2006 

SILVA SANTOS, Luiz Alberto. Escravidão e capitalismo. In: IANNI, Otávio (org). O 

negro e o socialismo. São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, 2005. (Coleção 

Socialismo em discursão). 

---------------------------- Uma crítica fundamental às esquerdas. In: IANNI, Otávio (org). 

O negro e o socialismo. São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, 2005. (Coleção 

Socialismo em discursão). 

SILVIA, Marlon Lima da. E TOURINHO, Helena Lúcia Z. O Banco Nacional de 

Habitação e o Programa Minha Casa Minha Vida: duas políticas habitacionais e uma 

mesma lógica. Cad. Metrop., São Paulo, v17, n34, 2015. 



176 
 

Sites: 

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/caracteristicas_raciais/notas_tecnica

s.pdf (Data de acesso: 06/03/2016) 

http://www.saogoncalo.rj.gov.br(Data de acesso:06/10/2015) 

Entrevista Carta Capita- Disponível: http://www.cartacapital.com.br/sociedade/moradia-

pelas-proprias-maos-2178.html (Data de acesso 09/06/2016)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/caracteristicas_raciais/notas_tecnicas.pdf
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/caracteristicas_raciais/notas_tecnicas.pdf
http://www.saogoncalo.rj.gov.br/
http://www.cartacapital.com.br/sociedade/moradia-pelas-proprias-maos-2178.html
http://www.cartacapital.com.br/sociedade/moradia-pelas-proprias-maos-2178.html


177 
 

ANEXOS 

 

Anexo 1- Questionário social da Ocupação Zumbi dos Palmares em Niterói 

 

 

QUESTIONÁRIO SOCIAL DO ACAMPAMENTO ZUMBI DOS 

PALMARES – SÃO GONÇALO 

 

ATENÇÃO: APÓS A IDENTIFICAÇÃO RESPONDER O QUADRO DO FINAL DO QUESTIONÁRIO E DEPOIS 
VOLTAR PARA O 3- MORADIA 

                                                           
57

 Colocar a operadora 

1. IDENTIFICAÇÃO 

Nome do (a) respondente: _____________________________________________________________________________________________ 

Sexo: F (   ) M (    )    Raça/Etnia/Cor:_____________________    Telefone de contato57: (     )____________________________ 

Cidade de Origem: _____________________________________________________________ 

Estado Civil: (   )Solteiro(a) (   )Casado(a) (   )União Estável (   )Viúvo(a)  (   )Divorciado(a) 

Núcleo atual: __________________                          

Possui Número de Identificação Social (NIS)? (   ) SIM Numero________________________ (     ) NÃO. 

Está vinculado ao CADUNICO de alguém? (     ) SIM Quem?______________________________(      ) NÃO 

Número de pessoas atualmente morando casa: _____________________________________________________________ 

3- MORADIA: 

3.1-Bairro em que mora? _________________________________________________________________________________________________ 

3.2-Sua casa é: (   ) alugada (   ) própria   (   ) cedida   (    ) mora agregado  (    ) aluguel social 

3.3-Tipo de construção:(   ) alvenaria    (    ) madeira   (    ) pau a pique   (    )outra Qual?___________________________ 

3.4-Quantos cômodos têm na casa sem contar com o banheiro: _______________________________________________________ 

3.5-Quais as condições de infra-estrutura da moradia: 

Esgoto: (    ) SIM    (   ) NÃO         Banheiro dentro da casa? (    ) SIM    (   ) NÃO 

http://www.google.com.br/imgres?q=MTST&um=1&hl=pt-BR&sa=N&rlz=1R2WZPC_pt-BRBR407&biw=1024&bih=508&tbm=isch&tbnid=1FcHy6xwlfrrFM:&imgrefurl=http://cosmonicar.blogspot.com/2011/09/militante-do-mtst-sofre-atentado-no.html&docid=bD9p37Cwwft1qM&w=1584&h=1504&ei=oVV1ToSsC4u5twfIgvCoDA&zoom=1
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4- CONDIÇÕES DO BAIRRO EM QUE MORA: 

4.1-Equipamentos públicos no bairro: (   ) creche pública    (   )escola pública    (    ) 
posto de saúde  (    ) CRAS   

(    ) CREAS  (    ) CAPS-AD  (     ) delegacia de polícia     (    ) espaço de lazer (praça, etc).    

4.2-Há oferta de transporte? 

(   ) ônibus   (    ) Van    (   ) moto taxi   (    ) lotada 

4.3-Quais as condições desse transporte? 

(   ) ótimo   (   ) bom   (   ) regular    (   ) ruim   (   ) péssimo 

4.4-Há telefone público?(    ) sim  (    ) não  

5- TRABALHO (do respondente) 

5.1-Qual é a renda familiar (incluindo benefícios)?  

(   ) até meio salário (R$ 364,00)(   ) até um SM (R$ 728,00)(   ) até  R$ 1600,00 

(   )de 1601,00 até R$3275,00 (   ) de R$3275,00 até R$5.000,00 

5.2-Quantas horas trabalha por dia fora de casa?(    ) até 6h   (   ) de 7 a 12h   (   ) 
acima de 12h 

5.3-Quantas horas trabalha por dia em casa?(    ) até 6h   (   ) de 7 a 12h   (   ) 
acima de 12h 

5.4-Trabalha próximo à residência?(   ) SIM    (   ) NÃO 

5.5-Qual é o meio de deslocamento para o trabalho?(   ) ônibus   (    ) Van    (   ) 
moto taxi   (    ) lotada 

5.6-Quantas horas gasta nesse deslocamento (ida e volta)? 
_________________________________________________ 

 

Água potável: (    ) SIM    (   ) NÃO  Em caso negativo, qual consome? __________________________________________________ 

Acesso a rede elétrica: (    ) SIM    (   ) NÃO 

Coleta de lixo: (    ) SIM    (   ) NÃO  Frequência da coleta: _______________________________________________________________ 

Pavimentação da rua: (    ) SIM    (   ) NÃO                  Iluminação pública (da rua): (    ) SIM    (   ) NÃO 

3.6-Equipamentos em casa (marque todos que tiver): 

(   ) geladeira     (    ) fogão    (    ) microondas    (    ) máquina de lavar roupa   (   ) ventilador (   ) TV 

(   ) DVD (    ) computador com acesso a internet  (    ) computador sem acesso a internet  

(   ) ar condicionado   

3.7- Acesso à telefone?(    ) fixo (    )móvel      

Operadora:________________________ Avaliação: (     ) Ótimo (   ) Bom  (    ) Regular (    ) Ruim (    ) Péssimo. 
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6- EDUCAÇÃO 

6.1-Qual foi a motivação do respondente para ter parado de 
estudar?____________________________________________________________________________________
_________________________ 

6.2-No caso de crianças e adolescentes estudando, a escola fica próxima à 
residência da família? 

(   ) SIM     (   ) NÃO    

6.3-Precisa utilizar transporte?(   ) SIM     (   ) NÃO. Quanto tempo demoram no 
deslocamento?_____________ 

 

7- SAÚDE 

7.1-Algum membro possui convênio de saúde?(   ) SIM     (   ) NÃO   (   ) 
particular    (    ) de empresa (garantido pelo trabalho) 

7.2-Há na família alguma pessoa com deficiência?(   ) SIM     (   ) NÃO   Qual? 
________________________________ 

7.3-Faz algum tipo de acompanhamento?  

(   ) SIM  (   ) NÃO  Em caso negativo, por qual motivo? 
_______________________________________________________ 

É perto da sua casa?(   ) SIM     (   ) NÃO    

7.4-Faz uso de medicamento contínuo?(   ) SIM (   ) NÃO  

Doença crônica (Diabetes, Hipertensão, Asma, Doença cardiovascular). 
Qual____________________________________________ Onde 
________________________________________ 

Doença psiquiátrica. Qual ___________________________________ Onde ______________________ 

7.5 - Consegue os medicamentos na Farmácia Popular?(    ) SIM     (   ) NÃO   (    ) 
Parcialmente / Às vezes. 

7.6 - Consegue os medicamentos no Posto de Saúde?(    ) SIM     (   ) NÃO   (    ) 
Parcialmente / Às vezes. 

7.7-Há na família alguém que faz uso abusivo de álcool ou outras drogas?(   ) 
SIM     (   ) NÃO    

Faz algum tipo de tratamento? (   ) SIM     (   ) NÃO   Qual? ________________(     ) 
Público    (     ) privado  

(   )filantrópico 

7.8. Utiliza Unidade de Saúde da Família (USF)?(     ) SIM     (      ) NÃO 

 Avaliação (    ) Ótimo (    ) Bom (      ) Regular (       ) Ruim   (     ) Péssimo 

Utiliza Unidade de Pronto Atendimento (UPA)?(     ) SIM (     ) NÃO 

Avaliação (    ) Ótimo (    ) Bom (      ) Regular (       ) Ruim   (     ) Péssimo 
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Utiliza o Posto de Saúde?(     ) SIM (     ) NÃO 

Avaliação (    ) Ótimo (    ) Bom (      ) Regular (       ) Ruim   (     ) Péssimo 

 

 

 

8- SOBRE O MTST 

Como conheceu o MTST? 

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 

Por que foi participar da ocupação? 

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_ 

 

 
 
Data: ________/ ______________/ _________________ Horário: 
_______________________________________________ 
 
 
Responsável pelo preenchimento do questionário: 
________________________________________________ 
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Anexo2- Jornal do MTST “O Formigueiro” distribuído mensalmente aos 

trabalhadores Sem Teto, edição com os dados do questionário social do NEPFE 

aplicados na Ocupação Zumbi dos Palmares em São Gonçalo e 6 de abril de 2010 

em Niterói 

 


