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Habitação de Interesse Social em Cruzeiro - SP: evidências de Segregação 
socioespacial diante da Modernização Conservadora. 

 

RESUMO 

A cidade é um produto histórico e social, resultado da transformação do homem na 

natureza. Assim, a cidade é o espaço no qual a sociedade estabelece relações e 

que se modifica na medida em que o território se transforma. A dissertação trata da 

produção do espaço, balizada pela acumulação do capital que resulta em 

consequências para a realização da vida humana, debruçada na desigualdade social 

e ao acesso à cidade, para parte da população apenas. O Movimento pela Reforma 

Urbana (MPRF) ao longo de anos vem pleiteando a regularização fundiária e, diante 

de suas conquistas, vislumbramos pouco progresso. Observa-se um padrão 

nacional de produção desigual do espaço onde o município de Cruzeiro apresenta 

características semelhantes a esse padrão, baseada na periferização da cidade e 

segregação sócioespacial. Nesse sentido, a pesquisa apoia-se no conceito de 

patrimonialismo, herdado da Coroa portuguesa durante o processo de colonização 

no Brasil, para confirmar a segregação sócioespacial diante da modernização 

conservadora que ocorreu na cidade de Cruzeiro. 

 

Palavras Chave: Modernização conservadora. Habitação de interesse social. 

Patrimonialismo. Segregação socioespacial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Housing of social interest in Cruzeiro-SP: evidences of socio-spatial 

segregation before the conservative modernization 

 

ABSTRACT 

 

The city is a historical and social product resulting from the transformation of man 

into nature. Thus, the city is the space the which society establishes relationships 

and that changes as the territory transforms. This work deals with the production of 

the space marked by the accumulation of capital, which results in the consequences 

for the realization of human life. Social inequality and Access to the city for only one 

parto the population. The Movement for Urban Reform (MPRF) over the years hás 

been demanding land regularization and in view of its achievements we see little 

progress. We observe a national pattern of unequal production of space where 

Cruzeiro presents similar characteristics to this pattern, based on the 

peripheralization of the city and sócio-spatial segregation. In this sense, the research 

is based on the concept of patrimonialism inherited from the Portuguese Crown 

during the process of colonization in Brazil to confirm the socio-spatial segregation 

before the conservative modernization in the city of Cruzeiro. 

 

 

Keywords: Conservative modernization. Housing of social interest. Patrimonialism. 

Socio-spatial segregation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O espaço é elemento fundamental a se compreender na discussão acerca do 

ambiente urbano. Lefebvre (2006) conceitua espaço em seu livro “A produção do 

espaço”, em que afirma que, em meados de 1974, quando sua obra foi escrita, as 

concepções sobre o espaço estavam confusas, paradoxais, incompatíveis. A partir 

das performances dos cosmonautas, depois com os foguetes interplanetários, o 

espaço estava [...] na moda”. Porém, observado da perspectiva das relações sociais, 

o termo espaço nos dá outra conceituação. (SANTOS, 1985) afirma que a essência 

do espaço é social e, portanto, não pode ser composto apenas pelos objetos 

geográficos, naturais e artificiais em que o conjunto nos dá a natureza. O espaço, 

segundo o autor, é tudo isso e mais a sociedade. Na concepção de Lefebvre (2006), 

criar está relacionado à natureza, portanto, sugere espontaneidade. Produzir, na 

perspectiva de Harvey, observada por Lefebvre (2006) sugere trabalho. Assim, no 

plano da atividade criadora de riqueza, a produção relaciona-se ao objeto na sua 

condição de produto e de trabalho, que segundo o autor, dão origem à economia 

política. As forças produtivas se dão por meio da divisão social do trabalho aliado as 

técnicas. Sendo assim, a prática social produz coisas, cria obras (LEFEBVRE, 

2006). Portanto, o espaço é essencialmente social, composto por diversos 

elementos geográficos que nos dá a natureza, ou seja, os elementos do espaço 

juntamente com a sociedade dão origem ao espaço. Assim, a segunda natureza, é 

definidora da produção do espaço por meio da prática social que tende a transformar 

a primeira natureza (SANTOS, 1985).  

Somente com a ascensão das práticas de planejamentos urbanos na Europa, 

que o espaço passa a atuar na racionalidade, conforme afirma Lefebvre (2006), cujo 

espaço da cidade passou a ser representado pela planificação espacial. 

Intrigantemente a terra, que é criada e não produzida, torna-se mercadoria na 

medida em que se substitui o valor de uso pelo valor de troca. O fato é concluído por 

Villaça (1986) devido ao solo ser facilmente parcelável, o que não ocorre com a 

água, o ar e o sol, que também são criação da natureza, porém, somente lhe é 

atribuído o valor de uso. Lefebvre (2006) afirma que a natureza é um bem que não 

se produz, portanto recebe valor de uso, e enquanto bem de valor de uso, a 

natureza não é trocável e deve retornar à natureza assumindo função de bem 

natural, nesse sentido, a terra e a natureza são indissociáveis. 
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Lefebvre (2006) sugere que “espaço”, aliado à “produção”, dá origem à 

economia. Assim, temos uma “produção capitalista do espaço”. Nesse sentido, 

Harvey (2005) em sua obra “A produção capitalista do espaço”, ajuda-nos a 

compreender a relação do capitalismo com a produção do espaço, que é o objeto de 

estudo desta pesquisa. O autor esclarece como a força de trabalho é peça 

fundamental para essa produção, na qual o próprio trabalhador não se beneficia, 

ilustrando um quadro cuja imagem, apoiada na lógica da acumulação pela 

especulação imobiliária, revela-se excludente. Além disso, é esclarecido em seu 

texto o funcionamento da acumulação do capital e suas estratégias para se 

recuperar de uma crise. Portanto, Harvey revela que a força de trabalho está 

estritamente relacionada com a produção capitalista do espaço. 

Todo o processo de urbanização brasileiro possibilitou a transformação da 

morfologia da cidade devido processo de produção capitalista do espaço (HARVEY, 

2014). Para o capitalista, a acumulação representa a riqueza pela riqueza enquanto 

que, para a sociedade, representa uma das forças propulsoras para seu meio de 

subsistência (HARVEY, 2005). Assim, podemos concluir que a superprodução 

alimenta a ambição do capitalista em acumular cada vez mais, sustentando a 

competição mediante a uma rede comercial. A superprodução é relativa uma vez 

que desejos e necessidades humanas são impossíveis de superproduzir. Apesar 

disso, a generalização da produção (ou superprodução) e dos preços dos produtos à 

baixo salário, provoca consequentemente ampliação da mais valia, resultando em 

constantes crises no capitalismo. Esse processo tende a restringir o poder aquisitivo 

e provocar colapso financeiro, falência, inflação, queda de salário ou desemprego. 

Diante dessa crise, provocada pelas barreias criadas pelo próprio processo de 

acumulação do capital, o capitalismo se reinventa com o intuito de absorve-las 

importando mão de obra em caso de escassez da mesma ou salários altos; 

importando ou investindo em tecnologia que substitua a mão de obra humana; 

explorando novos mercados na ausência de consumidores por meio da criação de 

novos estilos de vida, desejos e necessidades, instrumentos de créditos, etc. No 

entanto, é fato que o mercado imobiliário se revelou uma eficiente solução para 

absorver as crises oriundas do processo de produção capitalista.  

Harvey (2005), apoiando-se na obra de Karl Marx, “O Capital”, afirma que as 

constantes crises atuam como um freio para o crescimento desordenado e 

anárquico da produção capitalista em que não é respeitado o limite de mercado. 
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Obviamente, as crises não são ordenadas e planejadas, porém, sem elas, os efeitos 

sobre a sociedade e o espaço social seriam maiores. No entanto, a atuação da 

sociedade por intermédio de movimentos e revoluções, ou seja, a revolta da 

população, pode atrapalhar a solução dada pelos capitalistas para resolver a crise 

que renova o sistema de acumulação a cada vez que surge, criando meios de 

acumular o capital cujos efeitos da crise anterior “preparam o terreno” para um novo 

investimento (HARVEY, 2005). Um exemplo seria a crise de 1848 em Paris, em que 

Haussmann reconstrói a cidade criando novos costumes e estilo de vida com seus 

centros glamorosos de cultura, cafés e restaurantes, cujos efeitos foram 

experimentados pelos camponeses expulsos de suas terras; e a crise de 1842 nos 

EUA, em que, no pós-guerra, o excedente acumulado dos esforços de guerra foi 

aplicado na reforma de Nova York, orquestrada por Moses. A vida no subúrbio com 

dois carros na garagem, ar condicionados, geladeiras e alto gastos com 

combustíveis, devido à distância em relação ao centro, configuram novos estilos de 

vida impostos pelo progresso da acumulação do capital. Sofreram os efeitos, os 

negros que viviam nos guetos dos centros da cidade que foi destinada a concentrar 

infraestrutura comercial para o desenvolvimento da economia (HARVEY, 2014). 

A mais valia está relacionada ao tempo de giro do capital. Quanto menor o 

tempo de giro, menor a mais valia. Portanto, a acumulação do capital tende a 

expandir-se geograficamente por meio da constante redução do custo de 

comunicação e transporte (HARVEY, 2005). Assim, a evolução do meio de 

transporte e de comunicações encurta o tempo de giro, trazendo o retorno do capital 

com maior rapidez. Harvey também aponta o sistema de créditos como possibilitador 

da expansão geográfica do mercado. Se o rompimento da barreira do espaço-tempo 

se dá através do desenvolvimento do meio de transporte e de comunicações, esta 

também contribui para o surgimento de aglomerações, que facilitará o tempo de 

produção uma vez que a força trabalho está concentrada na oficina de produções 

capitalistas, que é caracterizado pela própria aglomeração. Nesse sentido, o 

desenvolvimento do meio de transporte permite a expansão dos fluxos que traz 

consigo novas aglomerações, transformando antigas aglomerações em centros 

degradados. Por consequência, a periferia tende a expandir-se também com relação 

ao seu centro. 

A acumulação do capital apoiou-se no mercado imobiliário para driblar as 

constantes crises do capitalismo, o que resultou em uma produção absurdamente 
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injusta do espaço, contemplando cidades que apresentam cenários expressivamente 

desconexos um do outro. De um lado a cidade equipada, que recebe o turista e 

oferece o melhor serviço e a de outro, cidade atrasada, que parece não fazer parte 

do mesmo país que se modernizou em um curtíssimo espaço de tempo, passando a 

possuir uma completa rede de comunicação logo no início do século. A violência 

urbana, segregação socioespacial, escassez de moradia, valorização e 

desvalorização do solo urbano e a disputa pelo melhor espaço são resultados da 

produção capitalista do espaço apoiado na modernização conservadora.  

O problema de escassez de moradia tem base na herança patrimonialista 

recebida pela Coroa portuguesa durante o processo de colonização em que as 

regalias, explicadas por Costa (1999) acerca dos títulos de sesmarias distribuídos 

em troca de favores a Coroa, e os conflitos explicados por Nozoe (2006) acerca das 

ocupações por posseiros, e sesmeiros, foram desempenhados no país. Segundo 

Costa (1999),  

A concessão de sesmarias a homens de cabedais desencadeou em confusão 

e descontrole por parte da Coroa que apresentou dificuldade em administrar suas 

posses, o que resultou em grande desigualdade em sua distribuição ao passar a ser 

condicionante para obter sesmaria, posses e escravos. Nesse sentido, a 

propriedade privada da terra instituiu-se a partir dessa condicionante que permitia o 

sesmeiro se tornassem grandes latifundiários e conduzissem as decisões políticas 

do país. Contudo, durante o processo de urbanização do país, a racionalidade 

patrimonialista e a manutenção da produção agroexportadora, contribuíram com o 

atraso da entrada do Brasil na rede internacional de mercado com a elaboração da 

Lei de Terras, que garantia a continuação da produção apoiada no latifúndio sobre 

mão de obra escrava. Assim, a herança se arrastou pela história chegando nos dias 

de hoje, carregando como resultado a segregação socioespacial.  

Cruzeiro-SP enquadra-se na classificação de cidade pequena, segundo IBGE 

(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica), que determina cidade pequena, as 

aglomerações até 100 mil habitantes. A cidade está localizada no Vale do Paraíba, 

inserida num contexto de cidades históricas, denominado Fundo do Vale Histórico, 

composto por cidades que carregam em sua história a tradição tropeirista e 

bandeirante do período do ouro no Brasil e possuidora de grandes fazendas, ainda 

existentes, do período do café. Embora a cidade tenha tido sua fundação após a 

Proclamação da República, e portanto, dentro do contexto modernizante em que 
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atravessou o país durante seu processo de urbanização, a pesquisa propõe-se a 

confirmar se a produção do espaço na cidade de Cruzeiro está condicionada à 

concentração dos imóveis localizados na área central sob posse de poucas famílias 

de nomes tradicionais que compõe antigos donos de terras e grandes nomes 

presentes na fundação da cidade, confirmando também a presença da herança 

patrimonialista perante a sociedade cruzeirense. 

Nesse sentido, a pesquisa tem por objetivo analisar a produção do espaço 

identificando primeiramente o histórico da cidade de Cruzeiro, seu processo de 

urbanização e evolução urbana; revelar a localização do centro dinâmico da cidade 

para por fim, identificar se há uma concentração de propriedades sob domínio de 

poucos proprietários que viria a balizar a localização dos empreendimentos de HIS 

(Habitação de Interesse Social) na cidade de Cruzeiro. 

A prefeitura municipal de Cruzeiro destaca o centro urbano da cidade no seu 

mapa de zoneamento componente do Plano Diretor de Cruzeiro, possuindo o centro 

uma área bastante abrangente. No entanto, tal área excede a área atingida pela 

dinamicidade comercial e de oferta de emprego do município. Nesse sentido, foi 

realizado um levantamento dos equipamentos urbanos que formaram uma única 

aglomeração no mapa, em que foi possível identificar o centro urbano dinâmico da 

cidade. A partir deste levantamento foram identificadas as HIS (Habitações de 

Interesse Social) da cidade de Cruzeiro, confirmando o padrão de produção do 

espaço segregado vislumbrado na maioria das cidades brasileiras. Posteriormente, 

foi delimitada a área de objeto de estudo em que foi aplicada a pesquisa. Foram 

levantados 1.100 imóveis na área delimitada no qual foram solicitados 748 imóveis 

por questões de localização de endereço – os demais imóveis apresentaram 

confusão de endereço e dificuldade de localização. Porém a prefeitura municipal 

informou os proprietários de apenas 500 imóveis dos quais foram identificados os 

proprietários e inscrição municipal do imóvel, em anexo no final da pesquisa. Nesse 

sentido, com amostragem reduzida, disposta no programa Excel, foram identificados 

333 proprietários para 500 imóveis. Os imóveis e seus proprietários foram separados 

em três grupos: pequenos proprietários, representados por proprietários com apenas 

1 imóvel cada; médios proprietários, representado por proprietários com 2 ou mais 

imóveis; e grandes proprietários, representado por proprietários com 4 a 9 

propriedades. 
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O resultado esperado da pesquisa é a alta concentração de propriedades 

localizadas no centro dinâmico da cidade de Cruzeiro em mãos de poucos 

proprietários, que possivelmente viria a conduzir a localização dos empreendimentos 

de His no espaço social do município revelando a segregação socioespacial via 

preconceito de classe e via valorização do solo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

2 REFLEXOS DA POLÍTICA PATRIMONIAL NA URBANIZAÇÃO INCIPIENTE DO 

BRASIL 

 

O processo que levou o Brasil à urbanização assentou-se nas bases do 

patrimonialismo cujos reflexos ainda fazem parte da política de terras e produção do 

espaço no país. Nesse sentido, se faz pertinente compreender o que foi política 

patrimonialista e como ela se estabeleceu no Brasil. Portanto, nos apropriaremos da 

bibliografia de Rocha Neto (2008) para compreender o patrimonialismo. O autor 

aponta o patrimonialismo sob a visão de Max Weber, explicando tratar-se de um 

modo de exercer poder político aliado a dominação tradicional, pois a dominação no 

patrimonialismo é assegurada por carregar o conceito de tradição em que um 

governante se apropria do Estado como instrumento para realizar seus interesses 

particulares. Villaça (2015) acaba por confirmar muito bem essa colocação ao 

abordar o tema do planejamento urbano na história, em que os planos de 

embelezamento urbano imprimem nas recentes urbes nacionais os desejos da elite 

ocultados nos planos carregados do discurso da necessidade de modernizar. 

Portanto, no patrimonialismo, o domínio pessoal do governante e o domínio público 

se confundem fazendo o interesse pessoal da autoridade confundir-se com o 

interesse público.  

O fato do patrimonialismo ter dado base às nossas políticas de terra, reside 

na transferência da política patrimonialista, aplicada na Península Ibérica, para a 

colônia brasileira. Faoro (2001) e Holanda (1995) alicerçam muitos trabalhos 

acadêmicos que abordam o tema patrimonialismo, seja no meio urbano, econômico 

ou administrativo. As análises acerca do patrimonialismo realizadas por Neto (2008), 

utilizam-se das obras concebidas por esses autores. No entanto, para aprofundar-se 

um pouco mais, as obras também foram incluídas neste trabalho. 

Para Faoro (2001), o motivo pelo qual a estrutura política estabeleceu-se no 

Brasil, está no fato de ter sido reproduzido na colônia a mesma política 

administrativa aplicada no reino de Portugal. Essa política vem embasar todo o 

futuro político do Brasil, deixando suas marcas na sociedade até os dias de hoje.  

Rocha Neto (2008) discute a formação do “estamento burocrático”, apoiado 

na bibliografia de Faoro (2001), em que súditos e funcionários apropriam-se do 

Estado. Pois o autor define “estamento burocrático” como uma estrutura em que a 

divisão da sociedade se fundamenta devido a posição social e assim seleciona 
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funcionários ao qual designa tarefas especificas com base na confiança pessoal em 

que a obediência é derivado do sentimento de dever e obrigação. Por sua vez, os 

funcionários podem refletir tal comportamento diante da população desde que não 

abale a produção ou a manutenção da obediência. Nesse sentido, “[da] organização 

da sociedade, não se denota um fluxo dinâmico na camada de estratificação social: 

não há noção de indivíduo, entendida no sentido dele ser o centro da política, núcleo 

e deveres” (ROCHA NETO, 2008).  Essa afirmação nos leva crer que, diante da 

ausência dessa noção, tornava-se difícil a formação de uma classe que lutasse por 

direitos. Para o autor, o estamento: 

 
“Trata-se de comunidades “fechadas”, de maneira que fazem de tudo para 
impedir que outros indivíduos adentrem tal grupo e compartilhem do poder 
ali centralizado. Calcam-se na desigualdade social, reclamando para si 
privilégios materiais e espirituais que lhes assegurem posição e base de 
poder na sociedade” (ROCHA NETO, 2008). 

 

O Homem Cordial de Holanda em seu livro “Raízes do Brasil” (HOLANDA, 

1995) fala do comportamento do homem brasileiro que abordava os assuntos 

públicos como particulares teus, trazendo para a política e para a esfera pública 

conceitos adquiridos na esfera familiar. Tal fato se daria pelo conceito patriarcal ser 

a primeira noção de composição social. Nesse sentido, afirma Holanda (1995) que 

as relações de simpatia inerentes ao homem cordial – em que os traços da estrutura 

familiar o levam tratar qualquer relação como pessoal e afetiva – dificultavam uma 

relação interpessoal, característica do Estado. Portanto, as relações sociais 

enquadradas no molde familiar tradicional vão de encontro com uma sociedade 

urbana e moderna. Nesse sentido, o autor afirma que o desenvolvimento urbano no 

Brasil provocou um desequilíbrio social, e ainda chama a atenção para o 

pressuposto de bondade que o homem cordial pode carregar, pois seu 

comportamento intimista e afetivo pode transparecer bondade, mas nem sempre 

está vestido dela. O homem cordial, portanto, esclarece-nos – assentados no 

contexto tradicionalista permitido pela marca das relações dos grupos primários – a 

vulnerabilidade em aceitar a dominação comparada a um filho que deve obediência 

ao pai autoritário e a facilidade da dominação encontrada no pai que provê e cuida 

dos filhos. 

O poder centralizador já existia antes do colonato e o homem brasileiro, 

portanto, revelava-se alheio as decisões desse poder e fraco para tomar decisões 
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contra o rei. O fato da sociedade brasileira não possuir forças contra a imposição 

real reside em sua identidade dissociada da sua realidade contemporânea, sempre 

condicionado a atuação estatal na vida privada (FAORO, 2001). Portanto, não 

ocorreu a formação de um burgo no Brasil, em vez disso o que tivemos foi a 

formação de uma elite. Para Deack (2015), a formação de uma burguesia no Brasil 

contribuiria para combater a dominação.  

Diferente da Europa, o Brasil não conheceu o feudalismo, afirma Faoro 

(2001). O autor acredita que a estrutura patrimonial trouxe uma estabilização à 

economia, impedindo o capitalismo industrial e expandindo o capitalismo comercial. 

Assim o atraso da industrialização no Brasil se dá a partir da insuficiência das bases 

patrimonialista em dar condições ao desenvolvimento do capitalismo industrial, que 

vinha refinando o feudalismo. 

 

 

2.1 A terra e a política patrimonialista 

 

Como incentivo ao povoamento nas terras brasileiras, iniciou-se a concessão 

de sesmarias (títulos que permitia ao beneficiário o direito de uso da terra). Grandes 

parcelas de terras eram distribuídas pela Coroa aos “Capitães Donatários”, que 

tomavam para si, segundo Nozoe (2006), apenas uma parcela como propriedade, 

sendo incumbidos de conceder os títulos de sesmarias aos colonos sob condição 

imposta pela Coroa de cultivar a terra recebida e com dimensões previamente 

determinadas. Costa (1999) afirma existir um conflito entre duas concepções de 

propriedade da terra, em que, uma representa uma concepção moderna e outra 

tradicional. Segundo a autora, os dois conceitos refletem “[...] a transição, iniciada no 

século XVI, mas concluída apenas no século XX, de um período no qual a terra era 

concebida como domínio da Coroa, para o período no qual a terra tornou-se de 

domínio público”. No primeiro período a terra era doada, muitas vezes em troca de 

favores a Coroa e no segundo, a terra passa a ser acessível aqueles que possuem 

meios financeiros de explora-la. (COSTA, 1999, p. 171). 

Os proprietários beneficiários de sesmarias não utilizando toda sua 

concessão de terras, mantinham arrendatários e meeiros em suas terras menos 

férteis promovendo a plantation (COSTA, 1999). Com o tempo, a instituição 

sesmaria ganhou outros significados, principalmente quando em, aproximadamente 
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1695, a Coroa instituiu o foro sobre as sesmarias, confirmando, segundo Mota 

(2012), a apropriação da terra concedida. Portanto, os sesmeiros tomavam a 

concessão de sesmarias como títulos de posse, o que os levavam a inadimplência 

diante da cobrança de foro devido sentimento proprietário. Ninguém escapava do 

foro, até mesmo instituições religiosas ou militares deviam pagar o foro. Porém, 

como a Coroa não poderia construir sozinha seu poder, o conceito de particularismo 

da propriedade era necessário para a economia e política da conquista ultramarina. 

E se fazia isso por meio da concessão de sesmarias. Assim, como a economia 

estava nas mãos dos sesmeiros, a Coroa procurava não se manifestar contra o 

poder da economia (MOTA, 2012). A autora afirma que se torna comum, na periferia 

do império português, o princípio romano “jus utendi, jus fruendi, jus abutendi”. 

Portanto, a jurisdição da propriedade privada deu novo tom à relação entre o rei e os 

vassalos, passando ela a ser negociada.   

O objeto sesmaria, nesse sentido, promoveu o conceito da propriedade 

privada da terra, uma vez que a mentalidade proprietária vem da aquisição, por 

homens de prestigio da coroa, de terras, escravos e até cargos públicos. Pois após o 

recebimento da carta de sesmaria o sesmeiro tomava o documento como 

legitimação de posse de parcela do território colonial. Assim, com o desenvolvimento 

econômico da Coroa, o objeto tornou-se um meio de incentivar a produção, tornando 

a exigência do cultivo sem importância logo após as primeiras doações (MOTA, 

2012). 

Conforme afirma Nozoe (2006), a terra que a priori era distribuída a qualquer 

cristão, passa a ser distribuída a homens de posses de escravos e terras a fim de 

alavancar o mercado de exportação que tinha como base a produção sob mão de 

obra escrava. Inicialmente, a intenção das concessões dos títulos de sesmarias era 

promover o povoamento e não favorecer os nobres, apresentando uma preocupação 

com os pequenos produtores. Porém, com o desenvolvimento da economia as terras 

doadas por sesmarias priorizavam homens que pudessem financiar a produção.  

Segundo Costa (1999), a burguesia mercantil, a Coroa e a nobreza atuavam 

como aliadas nas relações de mercado que transformara o Brasil colônia em uma 

empresa comercial. “A organização da colônia como uma base comercial do século 

XVI não implicou a supressão da economia de subsistência [que era garantida pelas 

extensas terras virgens, objeto de ocupação]”. (COSTA, 1999. p. 175). Nesse 

sentido, o fortalecimento da economia baseado no trabalho escravo levou o conceito 
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de propriedade a conferir status aos homens de cabedais. Embora o lucro fosse 

fundamental para a economia, Costa (1999) sustenta que o que conferia status 

social ao proprietário de terras era o poder sobre os escravos, sobre os homens 

livres que viviam na periferia de suas terras e a posse da terra, diferente do cenário 

atual, em que a propriedade confere status social, mediante acumulação do capital. 

Com o intuito de fundar engenho, a Coroa reservava-se a distribuir 

concessões de sesmarias somente a homens de posses de terras e escravos que 

conseguissem subsidiar a produção, e com isso, a concessão passou a ter 

exigências. A terra era limitada a um lote por homem, no entanto, o proprietário, 

diante da lei que permitia herdeiros, passou a acumular terras em nome de 

familiares. Essa prática levou a exclusão do direito à propriedade os homens 

desprovidos de recursos que se viram condicionados a trabalhar nas fazendas de 

grandes produtores. Portanto, a posse facilitava o acesso à terra por homens ricos 

permitindo-lhes a expansão de sua produção e deixando de fora os colonos e 

pequenos produtores que nada possuíam, ou pouco possuíam (NOZOE, 2006). 

Esse processo deu início a todo o problema com a propriedade da terra enfrentada 

hoje no Brasil. Ao contrario aconteceu nos EUA, com a lei Homstead Act, que 

procurava promover a agricultura familiar a fim de combater a especulação fundiária. 

Mais a diante, discutiremos uma análise entre políticas de terras no Brasil e nos 

EUA. 

Novas territorialidades eram desenhadas no espaço da América portuguesa 

por homens que tentavam se esquivar do sistema escravista, ou como sustenta 

Costa (1999), desejavam sair da cultura de subsistência. Mota (2012) destaca 

alguns nomes dessas territorialidades: “terras de quilombos”, “terras de indígenas”, 

“gentio da terra”, “posseiros”, “colonos”, “caiçaras”. Nessas novas territorialidades, 

desenvolveram-se as chamadas plantations, que se revelou conveniente à 

metrópole, e embora não fosse legitimada pela Coroa e considerada violação da 

propriedade real, a ocupação de vastas terras virgens era permitia de forma omissa, 

uma vez que a plantação e cultivo de animais sustentavam a metrópole (COSTA, 

1999). 

A localização dos povos sem recursos era, segundo Nozoe (2006), uma 

estratégia conveniente que permitia abrir áreas para a mobilidade à custo reduzido, 

deslocar os povos indesejáveis para a fronteira e promover a cultura de mantimentos 

e animais. Pois os posseiros desmatavam as terras virgens e até assumiam 
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confronto com os índios a fim de promover a agricultura nas terras virgens. Porém, 

diante de uma produção escravista consolidada e tendo o objeto sesmaria 

condicionado a possibilidades, posses e escravos, tal objeto toma forma de 

instrumento político de concessão de terras solicitado por seus súditos e justificada 

por seus status e serviços prestados ao rei. Assim os sesmeiros que almejavam 

ampliar suas posses, por sua vez, tomavam as terras recém roçadas dos posseiros 

por meio do requerimento de sesmarias. Tais acontecimentos levaram a uma série 

de conflitos e confusões relacionadas ao controle das terras reais e suas 

concessões.  

As instituições sociais, conforme afirma Mota (2012), influenciadas pela 

ideologia escravista fortemente consolidada no cenário agrário, dão origem ao 

individualismo agrário que leva a instituição sesmarias a atuar como uma lei agrária 

servindo também como regulador para o acesso à terra a populações sem cabedais. 

Assim, a autora afirma que o cenário da passagem agrícola no período colonial 

apresenta uma dimensão jurídica diluída na economia, de modo a conceber a 

propriedade como um arquétipo jurídico único. 

Reinterpretado assim, o objeto sesmarias, que tomou forma de instrumento 

político a fim de garantir pacto colonial e acalmar conflitos de terras entre os súditos 

da periferia e o império (pois foi o principal instrumento jurídico-político capaz de 

intervir e controlar o território das conquistas coloniais) passou a compor cláusulas 

que visavam os interesses da coroa, tais como impor limites a ocupação do território, 

dar melhor rumo para o mercado agroexportador, estabelecer modos de produção e 

impostos. O instrumento, enquanto lei agrária, determinava prazos para cultivo, os 

gêneros a ser cultivados na terra concedida e até instituía o bloqueio do acesso ao 

pau-brasil pelos concessionários (MOTA, 2012). Já no plano jurídico atuava como 

documento que atestava direito subjetivo à propriedade contra direitos de terceiros.  

As disputas pelas terras eram solucionadas pelo direito comum, o que 

revelava que os poderes locais possuíam certa autonomia em detrimento à Coroa. 

Segundo Mota (2012), tal prerrogativa expressava um autogoverno cívico, em que, 

as terras, mesmo sendo propriedade real, tornam-se um território estatal. Nesse 

contexto, podemos identificar um processo que irá consolidar a ideia de propriedade 

privada, se considerarmos aspectos estatais no território real da América 

portuguesa. A autora acredita que numa sociedade complexa, cheia de contradições 

e sob colonização tardia, seria comum o surgimento de interesses autocentrados. 
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Portanto, a colônia enquanto territorialidade com pressuposto estatal nos centros 

metropolitanos, também torna a unidade política e territorial do centro irradiador de 

poder, diversificada, possibilitando novas identidades territoriais na periferia do 

sistema (MOTA, 2012). 

Na visão de Nozoe (2006), os colonos se apropriavam das terras cultiváveis 

devido ao fato do objeto sesmaria, desde sua reformulação no século XIV, ter 

priorizado somente homens de posses. Portanto, a sesmaria conformava no século 

XVI, a prática já recorrente em que a apropriação para cultivo era tomada como 

direito de propriedade territorial. O conceito de propriedade, nesse sentido, era 

visivelmente confirmado pelo Coroa e garantido por leis. De acordo com o autor, as 

doações confirmadas pela Coroa recebiam maior agilidade, nesse caso, posses 

eram consideradas inadmissíveis e condenadas, sendo tratadas pelo direito comum, 

sem a agilidade do direito sumaríssimo, que só contemplava questões atinentes a 

posseiros se a disputa fosse contra um titular. Com base nas afirmações de Nozoe 

(2006), não é descabido afirmar que a propriedade da terra está tão enraizada na 

sociedade brasileira que o direito de uso, empregado pelos ocupantes de terras e 

imóveis subutilizados, é ignorado facilitando a rotulação dos ocupantes como 

criminosos. 

Ainda na visão de Nozoe (2006), a concessão de títulos de sesmaria permitiu 

o surgimento de extensas propriedades territoriais e alta concentração fundiária, 

aliada a confusões e conflitos. Fato que promoveu a desigualdade social no período 

colonial e permitiu a ocupação por posseiros em terras cujo cultivo eou moradia não 

eram devidamente exercidas. Pois, conforme o autor afirma, ao lavrador de parcos 

recursos lhe era destinada a terra entre os limites das grandes propriedades. Nesse 

sentido, Nozoe (2006, p.11) coloca que: 

 
“[....] sem a oposição das autoridades, na prática prevaleciam dois 
mecanismos: as posses predominavam nas áreas de fronteira econômica, 
algumas sujeitas a invasões de índios, já as datas de sesmaria dominavam 
quase por completo as zonas populosas e com administração social e 
econômica já delineada”  

 

A citação anterior nos permite conceber a imagem da produção do espaço 

nas cidades brasileiras mediante a contemporaneidade, estruturada em núcleo 

comercial e periferia, que nas palavras de Ermínia Maricato (2001), compõe a cidade 

legal e a cidade ilegal. Para a autora a cidade legal representa a cidade do 
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espetáculo, onde há oferta de emprego, equipamentos urbanos, infraestrutura, 

cultura e lazer. Já a cidade ilegal, é a cidade não reconhecida, desprovida de 

infraestrutura e equipamentos urbanos e política pública. 

Na concepção de Mota (2012), nem sempre a instituição sesmarias foi 

favorável prioritariamente a homens de posses e em gigantescas parcelas, pois a 

autora afirma que não foi a prática da concessão de sesmarias enormes e a homens 

ricos que necessariamente deu origem ao latifúndio. E não somente a “Lei de terras” 

deu origem à propriedade privada sobre a terra, antes absolutamente de domínio 

real. 

Por volta do século XVII há um adensamento populacional no Rio de Janeiro, 

a terra ganha novo sentido e altera-se a forma de lidar com ela devido à produção 

ampliada de alimentos, pois a esse período, surgem as pequenas propriedades 

(concedidas nas franjas das sesmarias fluminenses) solicitadas por foreiros e 

arrendatários para plantar. E como a força de trabalho se vê vinculada a terra, a 

Coroa percebe que já não havia mais condições de conceder gigantescas parcelas 

de terras e que tal concessão precisava ser limitada e em áreas de antiga ocupação 

(MOTA, 2012). Assim, percebendo a necessidade do controle das apropriações e 

uso de terras fronteiriças, José Bonifácio procurou realizar uma reforma agrária por 

meio de medidas que limitavam as concessões realizadas com dimensões 

superiores as definidas por carta de sesmaria e reavia para a Coroa, o excesso de 

terra que se encontravam mediante medição.  As terras que se encontravam sem 

cultivo também retornavam à Coroa (NOZOE, 2006). O autor ainda aponta que tais 

medidas também definiam que as terras revertidas à Nação não fossem mais 

concedidas por sesmaria e sim vendidas a dimensões máximas determinadas. 

Como as medidas de Bonifácio ia na contramão dos interesses políticos e 

poderosos, não encontrou apoio. 

Novos conflitos emergem derivados desses acontecimentos, senhores de 

engenho reclamavam cobranças de uso das estradas e caminhos até o porto, em 

que era prejudicado o escoamento das mercadorias. Isso foi parte dos conflitos 

fundiários, que reforçavam o mercado interno, principalmente pelo fato do Rio de 

Janeiro ter concedido livremente enormes parcelas de terras. Porém, como as 

unidades agrárias não eram autossuficientes, estavam condicionadas ao circuito 

mercantil de abastecimento, o que preocupava os vice-reis que procuravam 

regularizar a situação das sesmarias (MOTA, 2012).  
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Novas medidas foram tomadas por Dom João, confirma Mota (2012), após o 

estabelecimento do império no Rio de Janeiro, passando a ser encarregado da 

doação de data no Rio de Janeiro, o novo órgão criado com o nome “Mesa do 

Desembargo do Paço e da Consciência e Ordens” promovendo a imigração por 

meio da doação de terrenos a estrangeiros que morassem no Brasil e a retomada da 

proteção de posses. A proteção ao posseiro foi retomada vagarosamente no limiar 

do século XIX. Dom João aponta, segundo a autora, uma serie de abusos e 

desordens que iam de encontro com os interesses da Coroa, no alvará de 5 de 

outubro de 1875. Portanto, alguns legisladores como Dom João, se mostraram 

insatisfeitos com a desordem e abuso da legislação.  

Outro legislador é citado por Mota (2012) com relação a oposição dos abusos 

vinculados as questões da terra. Conde Resende não concordava com grandes 

concessões de terras que ocasionavam a exclusão de moradores consolidados. A 

câmara da capitania do Rio de janeiro solicitava muitas terras de sobejos, que 

segundo a autora, tinha significado diferente no Rio de Janeiro, pois se tratavam de 

grandes terras no “além muro”. No entanto, uma lei que concedia ao solicitante uma 

segunda oportunidade de cultivar a terra após três anos de estagnação e ainda lhe 

conferia direito de doação, arrendamento e transferência, deu margem para a 

câmara tirar proveito da lei, pois a mesma promoveu o arrendamento das terras de 

sobejo, não compreendidas no rocio do conselho, conforme afirma Mota (2012). A 

mesma autora afirma que esse acontecimento promoveu conflitos entre a câmara e 

os foreiros (uma vez que a lei amparava ambos) provocando a elaboração de um 

alvará em 1821 aumentando o aforamento de terras antigas desmembradas 

realizadas pelos oficiais da comarca. 

A concessão de sesmarias pode ser interpretada como meio de reafirmar a 

aristocracia, visto que, como Mota (2012) mesmo afirma, por muito tempo acreditou-

se na história que a concessão dos títulos de sesmarias foi doada apenas para 

homens de posses e em gigantescas parcelas. No entanto, a autora afirma que o 

documento carregava sentido social de povoamento e, portanto, o que acentuou a 

hierarquia foi a crença comum da subordinação econômica e social imposta pela lei 

à aristocracia agrária. Podemos afirmar que o título de sesmarias em si não 

promoveu diferença social, mas sim, as leis que o condicionavam.  

Dessa forma, Mota (2012) conclui que se torna mais claro compreender como 

se deu cada formação territorial perante a ocupação, porque cidades surgiram em 
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determinados lugares e porque os fluxos de produção deram origem a populações 

de diferentes riquezas, e compreender como surgiu a ideia hegemônica da 

propriedade plena. 

A posse permaneceu após o fim da instituição sesmaria as vésperas da 

independência, somente por parte dos indivíduos de recursos reduzidos. No entanto, 

depois de 1822, as posses passaram a abranger imensas léguas. Segundo a autora, 

a densidade populacional foi grande responsável pelo freio das concessões de 

enormes parcelas de terras e confirmação de ocupações existentes por meio de 

títulos de propriedade. 

 

 

2.2 A entrada do capitalismo industrial sob base agroexportadora 

 

Devido a expansão das plantations houve uma grande comercialização de 

escravos e terras de forma ilegal na América portuguesa. Entre 1822 a 1850 não 

houve regulamentação sobre a terra pública possibilitando o aumento do 

apossamento de terras na colônia, pois era o único modo de adquirir terras se não 

comprada ou herdada, como acabamos de ler no item anterior. Essa situação 

configurou uma anarquia no sistema, já que as terras ocupadas não eram 

reconhecidas. Grandes extensões de terras foram ocupadas cujos limites eram 

marcados por meio de acidentes geográficos. O tamanho e localização da sesmaria 

e a prática de compra e venda da mesma, configuravam um embate para o controle 

da Coroa sobre os domínios da colônia. A Coroa tinha dificuldade em definir e 

demarcar suas terras, o que possibilitou o descumprimento das imposições 

impressas por ela, além dos casos de compra e venda de terras doadas sob 

condições de cultivo. Devido a imposição de gerar excedentes para a metrópole, a 

Coroa se revelava omissa mediante infrações dos sesmeiros, o que contribuiu para 

a consolidação de um modelo de agricultura baseado na tríade latifúndio – 

monocultura – escravidão, que formava a estrutura da propriedade no Brasil. 

(GUEDES, 2006). 

Nesse contexto, a formação do mercado brasileiro teve início nos latifúndios 

da elite dominante onde desenvolveu-se as regiões sede dos ciclos econômicos. 

Essa elite dominante impunha a metrópole determinações políticas de seus 

interesses, conduzindo a economia colonial brasileira, que de tão condicionantes as 
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determinações, impedia-se a apropriação de terras por trabalhadores livres por meio 

da utilização da força escrava, evitando o surgimento de atividades econômicas que 

não se apoiasse na exploração de matérias primas para o mercado externo. 

Portanto, a terra sempre esteve vinculada ao comércio, e quem detinha o poder da 

terra, detinha o poder sobre os homens (SCHIFFER, 2015). 

Oliveira (2013), coloca que, por ter caráter agroexportador, possibilitado por 

sua geografia litorânea, diferente da Europa que formou povoados e vilarejos que 

vieram a consolidar uma forte rede urbana, o Brasil formou, em vez de forte rede 

urbana, grandes cidades nas sedes privilegiadas onde se localizavam os aparelhos 

que intermediavam a produção. Assim, a urbanização das cidades produtoras de 

bens primários para exportação foi interrompida pela monocultura, fato que 

possibilitou o surgimento de cidades como o centro nevrálgico da relação da 

economia com a circulação internacional de mercadorias.  

Essa rejeição ao padrão urbano de produção residia no caráter autárquico 

das produções, que foi transferido do campo para a cidade. Nesse sentido, o 

trabalho escravo não permitia a formação de um mercado de trabalho e, portanto, 

negava a cidade como mercado de força de trabalho e como divisão social do 

espaço. Pois as cidades inglesas, durante a industrialização, acolheram todo o 

processo de fabricação, possuindo uma divisão social do trabalho que ia desde o 

campo até a tecelagem. No Brasil, o caráter autárquico é no sentido da exclusiva 

produção de agroexportação e por esse motivo, a divisão social do trabalho fez com 

que a urbanização ocorresse em escalas sem precedentes. (OLIVEIRA, 2013). O 

mesmo autor faz uma colocação bastante pertinente ao chamar o camponês no 

Brasil de semi-camponês, uma vez que no Brasil nunca houve propriedade da terra, 

e sim posse. 

A partir de 1850 inicia-se um novo período em que urgia a contribuição do 

Estado Nacional independente, que vem renunciar a seu direito de propriedade da 

terra, em nome da facilitação e legitimação de um novo Estado Nacional que se via 

necessário implementar, e para tanto sacrificou a discussão da propriedade de terra 

que consolidara pela maioria de posseiros e ocupantes irregulares. Como 

desenvolvimento econômico não dependia de uma reforma fundiária, o Estado não 

empreendeu um conflito contra aqueles proprietários. Portanto, a lei de 1850, 

conhecida como “Lei de Terras”, garantia aos grandes proprietários de terras, uma 

adaptação a inevitável abolição do escravismo, sem perdas significativas. Portanto a 
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lei revela necessidade de reforçar fundamentos legais e regularizar a propriedade da 

terra na transição para o trabalho livre (GUEDES, 2006). 

 

“A lei das terras objetivava: ordenar a apropriação territorial no Brasil; 
acabar com a posse; fazer um cadastro de terras; financiar a migração; criar 
um setor agrícola de pequenas propriedades; tornar a terra uma garantia 
confiável para empréstimos e funcionar como um chamariz para a 
imigração” (GUEDES, 2006. p. 27) 

 

A lei procurava resolver conflitos que envolviam proprietários particulares por 

questões de delimitações de terras “dada a inexistência de direitos de propriedade 

definidas e garantidas, e assim, recebia o apoio dos proprietários intitulados que 

eram favorecidos”. (GUEDES, 2006. p. 28). Costa (1999) acredita que os favoráveis 

à lei desejavam fomentar o sistema de plantations que sustentava a base econômica 

do país, eles se mostravam dispostos a passar o poder da terra e do trabalho para 

as mãos do Estado. Pois segundo a autora, o governo era visto como um 

representante do povo com relação as terras e não como um proprietário. 

O argumento para a venda das terras eram que os imigrantes nada sabiam a 

respeito do solo e produção de subsistência e, portanto, necessitariam trabalhar 

primeiramente nas fazendas existentes, antes de obter suas próprias terras. Os 

defensores do projeto que daria vida a Lei de Terras, acreditavam que o alto preço 

da terra acabaria com o latifúndio improdutivo no país e geraria recursos para 

promover a colonização (COSTA, 1999). Muitas crenças acerca da Lei de Terras 

foram sustentadas. A legitimação da propriedade e o fim das disputas por terras, 

consideradas um mal para a sociedade era uma delas. Embora a “Lei de Terras” 

tenha permitido que os posseiros que ocupavam terras antes da sua aprovação e os 

proprietários que não possuíam títulos regularizados pudessem solicitar a 

regularização de suas posses mediante taxas – desde que não ultrapassassem a 

área igual a menor concessão realizada naquele distrito – carregava na verdade 

intuito de solucionar a questão da abolição da escravidão que ameaçava a 

produção. A mão de obra escrava foi fundamental para alimentar o sistema de 

exploração pela metrópole, uma vez que o sistema de trabalho livre não geraria 

excedente para a metrópole e sim proprietários trabalhando em favor do consumo 

próprio. O dinheiro recebido da regularização e venda da terra seriam empregados 

apenas na demarcação de terras públicas que seria controlada pelo órgão criado 

com o nome de Repartição Geral das Terras Públicas (COSTA, 1999). 
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Os conservadores apoiavam a continuidade da escravidão e oferta de terras 

aos imigrantes como modo de colonização. Para eles, a lei travaria o processo de 

povoamento do país. Argumentavam que seria um absurdo vender terras num país 

de terra abundante, pois na verdade viam os imigrantes apenas como mão de obra 

(COSTA, 1999). Assim, a expansão das áreas cultiváveis tratou de expulsar do 

campo as agriculturas de subsistência, restando aos pequenos proprietários duas 

opções, o emprego assalariado em grandes fazendas ou o emprego assalariado na 

cidade (COSTA, 1999). Portanto, sob pressão da elite a formação do Estado 

conservou o modo de produção agrária, atrasando o ingresso do país no mercado 

internacional, o que fortificou um mercado interno durante este período. A formação 

do Estado nacional apoiou-se na Constituição de 1824 que resguardava os direitos 

patrimonialistas sem abordar a questão da reprodução social. Pois, a Lei de Terras 

(1850) confirmava o direito de patrimônio, transformando a terra em mercadoria, 

sendo ela parcelada e vendida (DÉAK, 2015). Conforme a colocação do autor por 

meio de Caio Prado Jr., a “Lei de Terras” garantiu a trajetória reacionária que viria 

permitir a continuidade da sociedade colonial, elitista e patrimonialista que 

consolidara no Brasil. Nas palavras de Schiffer (2015):  

 

“O Brasil iniciava seu percurso independente de Portugal assentado nas 
mesmas bases econômicas e sociais do período colonial. Mantinha-se a 
primazia da produção mono cultural de exportação de produtos primários 
baseado em latifúndios e trabalho escravo e totalmente voltado para os 
mercados externos, sem orientar-se para a formação e o fortalecimento de 
um mercado nacional, o que se refletiu na manutenção de regiões isoladas 
no território”. 

 

Para Guedes (2006), o responsável pela construção da tríade latifúndio – 

monocultura – escravidão, não é a instituição sesmaria e sim a imposição de gerar 

excedentes para a metrópole. O autor afirma que “[...] a estrutura econômica e social 

da colônia teve de organizar-se de maneira a permitir o funcionamento do sistema 

colonial”. Portanto, o excedente da produção que era destinado à metrópole 

portuguesa passa a ser destinado a expatriação após inserção do Brasil nas 

relações econômico-financeiras internacionais com a formação da República. Dessa 

forma assegurou-se a continuidade do padrão da vida econômica do país” (DÉAK, 

2015).  

A formação da república, na concepção de Faoro (2001), propagava o fim das 

revoluções, um novo modelo de política e a liberdade das amarras da Coroa, porém, 
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a legislatura de 1861-1864 teve no comando da nova era de renovação, os velhos 

políticos e estadistas, cujo senso político formara em outra época. O autor afirma 

que “Uma geração nova, reverente ante os símbolos luminosos, mas sem força, 

descobrira que a paz aparente esconde o governo oligárquico”. Afinal os títulos 

nobiliárquicos, a guarda nacional, o senado, o conselho do Estado, todos eram da 

Coroa. O surgimento do partido progressista em 1862 permite a transposição do 

campo conservador para o liberal. A partir daí forma-se três facções, como coloca 

Faoro (2001): conservadora puritana, liberal histórica e progressista. Com a 

permanência do partido progressista por três anos no poder, inicia-se os debates 

acerca da liberdade econômica e abolição do escravismo. Porém, em 1868, os 

conservadores tomam o poder, pois o liberalismo já tornara consolidado e assim o 

império assiste sua ruína. A “maré democrática” torna-se irreversível e fora do 

controle dos conservadores (FAORO, 2001). 

O novo Estado, dessa forma, nasceu sob a condição de assumir uma dívida 

de Portugal com Londres em que é possível avaliar sua dimensão comparando-a 

com 350 milhas de rede ferroviária empreendida entre 1800 e 1825 na Inglaterra. 

Assim, como nação de terceiro mundo, o Brasil inicia seu Estado expatriando o 

excedente da produção – que poderia representar a parcela de acumulação do 

próprio capital – para fora do país (DÉAK, 2015). No entanto, a Inglaterra, insistente 

em beneficiar-se da produção na América latina, incitou a modernização no Brasil 

por meio de investimentos em ferrovias e infraestruturas – provenientes da 

expansão do café, constituindo o que Galeano (1979) chama de “a jaula de ferro”, 

mas essa questão será abordada no próximo capítulo. 

O conflito entre visão moderna sobre a propriedade privada da terra e a visão 

tradicionalista, na perspectiva de Costa (1999), refletiu a transição da terra de 

domínio da Coroa que as concedia a fim de povoar ou como recompensa pelos 

serviços prestados, conferindo aos donatários prestigio social, para um período em 

que a terra torna-se domínio público, acessível apenas a quem possuísse recursos 

para explorá-las, tendo a terra como mercadoria que confere poder econômico 

representando a transição do período da mão de obra escrava para a mão e obra 

assalariada. Portanto a autora coloca que a terra que a priori era de propriedade 

pessoal do rei, torna-se no século XIX, após a Lei de Terras, de domínio público, 

patrimônio da nação, em que para adquiri-la era necessário compra-la. Nesse 
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contexto a relação pessoal entre o requerente e o rei foi transferida para uma 

relação entre requerente e Estado. 

 

“Na primeira fase, a propriedade da terra conferia prestigio social, pois 

implicava o reconhecimento pela Coroa dos méritos do beneficiário. Na 

segunda fase, a propriedade da terra representa prestigio social porque 

implica poder econômico. No primeiro caso, o poder econômico deriva do 

prestigio social; no segundo, o prestigio social deriva do poder econômico” 

(COSTA, 1999). 

 

Na visão de Déak (2015), a formação de uma burguesia contribuiria para 

desmonte da dominação da elite nacional, possibilitando o estabelecimento da 

acumulação desimpedida no Brasil. Por esse motivo a ascensão da classe média é 

meticulosamente controlada por meio de créditos para a aquisição da casa própria e 

bens de consumo sob a retórica da realização da vida. O sentimento de que se está 

enriquecendo por meio do consumo – em que o capitalismo submete a população – 

tem função de desviar a atenção da luta de classe que concerne todo um processo 

histórico cuja terra foi (e ainda é) produto de manutenção da dominação da elite. 

Assim, comparar o liberalismo no Brasil com o liberalismo europeu resulta em 

equivoco se considerarmos a colocação do autor, em que afirma que no Brasil o 

liberalismo foi formado por uma elite e não por um burgo cuja ideologia, oculta de 

dominação, apoia-se nas aparências como o enriquecimento igualitário das relações 

sociais. No Brasil o liberalismo formou-se partir de uma elite de origem colonial cujas 

preocupações não se assentam nas bases da reprodução social e sim na 

priorização dos próprios interesses e de pequenos grupos.  

Enquanto o Brasil eliminava a propriedade familiar por meio da “Lei de 

Terras”, o EUA incentivava, por meio do documento Homestead Act, de (1862) que 

foi aprovado, porém, não com tanta facilidade. A Homestead, segundo Costa (1999) 

era visto como uma forma de combater a especulação fundiária, pois regulamentava 

a propriedade nos EUA. A autora afirma que nem todos eram a favor da gratuidade 

de terra. Esse conflito se estabelecia entre o Sul e o Norte do país que ilustravam 

perspectivas particulares e divergentes com relação a propriedade da terra. O Norte 

representava o progresso e o capitalismo industrial do empresário, enquanto o Sul 

se mantinha conservador representando o capitalismo comercial do grande 

proprietário rural. A autora compara o Sul dos EUA com o caso do Brasil, mantendo 

a herança senhorial conduzida pela manutenção da estrutura econômica tradicional. 

A diferença – satiriza a autora – era que no Brasil controlavam a nação. 
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A venda de terra foi adotada nos EUA, segundo Guedes (2006) entre 1776 a 

1862, a fim de recuperar esforços de guerra com a independência. Para os EUA, a 

venda da terra foi facilitada devido a política de terra bem definida e a demarcação 

precisa do território que adotou uma divisão retangular. Nesse quesito, os EUA 

tiveram mais sucesso que o Brasil que perdeu o controle de suas terras que foram 

ocupadas sob delimitação com base em acidentes geográficos e se manteve omissa 

diante da submissão a aristocracia agrária. 

Porém, a venda de terras, como já mencionada por meio de Costa (1999), 

não foi do agrado de todos. Além disso, Guedes (2006) afirma que as terras 

negociadas com os índios foram vendidas a preços verdadeiramente baixos e 

submetidos a leilões públicos de venda de terras. O autor afirma que a priori a terra 

era vendida a especuladores de modo a permitirem-lhe a adição de margem de 

lucro. No entanto, a medida revelou-se inadequada diante da estagnação do capital 

investido em imóveis que não vendiam. Assim, a terra passou a ser vendida no 

varejo. Uma estratégia que envolvia dimensões relacionadas ao tamanho elaborada 

para a aquisição dos especuladores, permitiu que colonos também se beneficiassem 

da compra de terras a baixo custo provocando a aquisição de enormes parcelas de 

terras públicas, objeto de especulação, que deu origem a domínios inteiros 

dedicados a uso improdutivo (GUEDES, 2006). 

Inadimplência por parte dos colonos, migração para Oeste devido confronto 

com índios, fortaleceram o Estado que pleiteava por uma política de terras aberta. 

Sul e Leste resistiram a essa política temendo a desvalorização da terra, segundo 

Guedes (2006), e o aumento do salário em função de reter mão de obra. Assim, 

após a guerra civil, o Leste especializou-se em comércio e manufatura, findando o 

conflito. 

A Holmestead Act (1862) na verdade era vislumbrada pelos investidores 

como a oportunidade de alavancar a produção capitalista industrial que teria no 

Leste o celeiro para grandes centros urbanos (COSTA, 1999). Segundo a autora, a 

proposta inicial da Homestead Act era promover a pequena agricultura e combater a 

especulação fundiária, no entanto, diante da industrialização e novas configurações 

de agricultura, a instituição tomou direção oposta ao tornar insustentável a 

permanência do pequeno agricultor que ocupavam terra inférteis e se viam 

desprovidos de recursos para obter tecnologia. O fim dos proprietários foi tornarem 

arrendatários dos especuladores (COSTA, 1999). No Brasil, os pequenos produtores 
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também não conseguiram se sustentar em suas propriedades diante do capitalismo 

ascendente. O fato nos leva a concluir que a exclusão socioespacial é uma condição 

do capitalismo, que por meio da terra permitiu a formação de estruturas desiguais de 

sociedade baseada na dominação do homem de poucos recursos. 

A Homestead Act, na visão de Guedes (2006), não foi tão forte, visto que o 

mercado de terras permaneceu paralelamente. Entre 1862 a 1891, mais áreas foram 

vendidas do que tituladas como doação pela Homestead, o que rendeu para o 

governo, mais do que antes da instituição. No entanto, a Homestead foi importante 

para a consolidação da agricultura familiar no Norte que representou, segundo o 

autor, a redemocratização da terra e uma regularização fundiária. 

Nesse sentido, tanto a Lei de Terras como a Holmestead marcaram a 

evolução econômica dos seus países. No entanto, a comparação é importante para 

vislumbrarmos que ambas as leis resguardavam o objetivo de regulamentar no 

mesmo período aproximadamente e, portanto, tiveram rumos diferentes. No Brasil, 

foi mantido o mesmo sistema de produção baseado na exportação de produtos 

tropicais enquanto nos EUA foram adotadas novas formas de empreendimento, o 

que levou grandes proprietários a dividir o poder (COSTA, 1999). 

No que concerne a entrada do capitalismo europeu nos países periféricos e, 

consequentemente no Brasil, Schwartzman (2004) afirma que Adam Smith e Marx 

concordavam ao acreditar que o capitalismo industrial europeu se expandiria por 

todas as nações, seria apenas uma questão de tempo. No entanto, o autor coloca, 

analisando o pensamento de Polanyi, que o capitalismo industrial nasceu da história 

da sociedade europeia e, portanto, nas bases históricas de sociedades diferentes, 

não se faria da mesma forma. Pois em arranjos de sociedades pré-mercantis, o que 

chamamos de divisão social do trabalho no capitalismo, se dava na distribuição de 

funções como caça, colheita, educação das crianças e, havia uma organização 

hierárquica. A economia, portanto, estava integrada a religião, e convivência social. 

Em todas as sociedades pré-mercantis, os produtos eram usados para o consumo 

das famílias; trocados de acordo com tradições e regras de reciprocidade, e dados 

ao governo para rituais e redistribuição. O autor ainda afirma que, o mercado 

assumiu o controle das transações econômicas, transformando terra, trabalho e 

dinheiro em “bens fictícios”.  
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3 PROCESSO DE URBANIZAÇÃO E POLÍTICA DE HABITAÇÃO NO BRASIL  

 

O termo “Processo de Urbanização” nasce posterior ao processo em si, pois o 

uso da terminologia “Urbanização” deriva da palavra “Urbanismo”, no entanto 

“Urbanização” e “Urbanismo” não apresentam o mesmo significado. Choay (2011) 

aponta que o termo “Urbanismo” pode carregar ambiguidades.  O mesmo autor 

afirma que pode aparecer como o surgimento de uma nova realidade, uma disciplina 

composta de caráter reflexivo e crítico. 

Choay (2011) aponta por meio de G .Bardet,  que a palavra “Urbanismo” 

surgiu pela primeira vez em 1910 e, em 1924, foi criado o Instituto de Urbanismo da 

universidade de Paris. O assunto era abordado apenas no plano da teoria e da 

arquitetura. Portanto, ao surgir a nova disciplina “Urbanismo” que se nomeou o 

processo que dá origem as aglomerações urbanas, cuja base se deu por meio da 

produção em massa para atender a própria aglomeração, de “Processo de 

Urbanização”. 

Nesse contexto, o “Processo de Urbanização” no Brasil tem início com a 

entrada do capital industrial, possibilitado pela expansão da cultura cafeeira no início 

do século XIX. Monte-Mor (2006) afirma que a urbanização da qual discutimos na 

contemporaneidade teve início com a cidade industrial. Pois a cidade industrial, 

segundo o autor, necessita da aglomeração composta por trabalhadores, 

consumidores e condições gerais de produção. No que diz respeito a sociedade 

industrial, Choay (2011) afirma que: “[ela] é urbana. A cidade é o seu horizonte. Ela 

produz as metrópoles, conurbações, cidades industriais, grandes conjuntos 

habitacionais. No entanto fracassa na ordenação desses locais”, visto que ao longo 

de toda a história urbana, planos, planejamentos e obras urbanas não se resolveu o 

problema oriundo do Processo de Urbanização materializado por meio da migração 

do povo do campo para a cidade industrial. Para Oliveira (2013), é um equívoco, por 

parte de alguns historiadores e teóricos, afirmar que a urbanização é resultante da 

industrialização apenas. Na opinião do autor, a industrialização irá redefinir o que é 

urbano porque passa a ser sede do novo aparelho produtivo, que é a indústria.  

Por negar o novo modelo de produção ao ponto inevitável, ao entrar na rede 

internacional de mercado, o Brasil precisou urbanizar-se às pressas, visto que 

encontrava-se ainda agrário, não poderia ser outra forma que não urbana. Fato que 

levou grandes cidades produtoras, a exemplo de São Paulo, a um salto gigantesco 
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no que diz respeito sua aglomeração. A rápida industrialização trouxe a população a 

procura de trabalho devida massa de capitais e processo de acumulação sediado 

nas cidades Oliveira (2013), 

A habitação, os serviços prestados de abastecimento de água, fornecimento 

de luz, coleta de lixo entre outros, garantem a reprodução da força de trabalho 

necessária para a produção (MONTE-MOR, 2006). O autor relata que a cidade sofre 

um processo de implosão e explosão na qual a primeira se explica com o 

adensamento da própria centralidade que se vê insuficiente em atender tamanha 

demanda, e a segunda, com o extravasamento dessa explosão, ou adensamento, 

para fora da centralidade, nas áreas periféricas e regiões próximas. Faz surgir por 

meio dessa explosão, as favelas e ocupações periféricas que tem início também 

com a demolição dos cortiços nos centros de poder econômico das metrópoles a 

priori, e facilitação da aquisição da casa própria sob os ideais do subúrbio americano 

por meio do acesso ao crédito, que permitiu a modernização conservadora (assunto 

que será discutido no próximo capítulo). 

 

 

3.1 Política de habitação no período sanitarista 

 

A libertação dos escravos e a industrialização, timidamente iniciada, 

provocaram um êxodo rural que resultou no adensamento das cidades e, 

consequentemente, no problema da escassez da moradia. Assim, no que tangia a 

libertação dos escravos, esta resguardava a imagem de “mal conduzida”, conforme 

afirma Lima e Hochman (1998), em que um contingente de pessoas despreparadas 

e desprotegidas foi emergindo nas cidades provocando o esvaziamento cada vez 

maior do interior. Esse contingente de pessoas pobres nas cidades, na opinião de 

alguns teóricos teriam sim, uma função na “máquina do capitalismo industrial”. 

Schwartzman (2004), afirma que:  

 

“Marx, seguindo Ricardo [Paes] acreditava que a pobreza extrema era um 
componente essencial do capitalismo moderno. O avanço da tecnologia 
criou um ‘exército industrial de reserva’ de trabalhadores desempregados 
que aceitavam trabalhar por qualquer preço, mantendo os padrões de vida 
de sua classe no mínimo absoluto”.  
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O mesmo autor coloca uma visão diferente de Marx, fornecida por Polanyi, 

que afirmava que a condição natural do homem não era negociar ou trabalhar em 

proveito próprio. Ele coloca que a miséria era causada “pela destruição da velha 

ordem social trazida pela introdução sem controle de uma nova economia de 

mercado”. Segundo Schwartzman (2004), Polanyi afirma que o mercado assumiu o 

controle das transações econômicas. Nesse sentido, essa massa de “pobres” 

migrantes, que provocou o adensamento nas cidades, e que não trabalhavam 

porque suas habilidades se restringiam ao campo, ou porque não se adaptavam às 

industrias, porque não queriam trabalhar, ou ainda porque não havia emprego para 

todos nas fábricas, precisavam morar. 

Villaça (1986) afirma que a “principal forma de abrigo que a sociedade 

brasileira vai desenvolver para alojar [os trabalhadores] é o cortiço. O cortiço é uma 

solução de mercado, é uma moradia alugada”. Bonduki (2014) afirma que os 

proprietários e patrões alugavam os cômodos dos cortiços. Tratava-se de um 

modelo de moradia fora dos padrões sanitaristas por se tratar de habitações 

multifamiliares, desprovidas de iluminação e ventilação e, portanto, alheias ao 

conforto ambiental. (BONDUKI, 2014).   

As vilas operárias também representaram um modelo de moradia destinado 

aos trabalhadores das industrias. Tratou-se de uma iniciativa dos industriários que 

recebiam incentivo por isenção fiscal para promover a construção das habitações 

(BONDUKI, 2014). Segundo o autor, as vilas operárias no Brasil carregavam em seu 

bojo a influência dos socialistas utópicos do início do século XIX na França como, 

Fourier e Owen, que tinham por objetivo solucionar o problema da habitação na 

cidade crescente (VILLAÇA, 1986).  Porém, o sonho veio por água abaixo quando 

se deparou com um número insuficiente de habitações que além de não servir a 

todos os setores da classe popular, ainda permitiu estabelecer um sistema 

autoritarista de controle do trabalhador. Pois com o tempo, as vilas operárias 

ganharam equipamentos urbanos que resultou em uma forma de controlar a vida do 

trabalhador, submetendo-o a uma rotina disciplinada por sirenes de fábrica, 

transformando a vila operaria em verdadeiros laboratórios de saber higienista, 

punindo, proibindo e reprimindo sua sociedade. O controle se estabelecia por meio 

do medo de perder a moradia, inibindo a procura por outros empregos. Esse tipo de 

empreendimento foi promovido pelos IAPI’s (Instituto de Aposentadoria e Pensões 
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dos Industriários) durante o Estado novo a quem, mesmo que minimamente, podia 

pagar (BONDUKI, 2014). 

O mesmo autor afirma que as vilas operárias foram empreendidas, na maior 

parte, pelas empresas ferroviárias e não significou grande aplicação no país todo, 

restringindo-se ao interior. O isolamento das cidades permitia a dominação 

autárquica dos trabalhadores que tinham educação apoiada nos valores morais e 

ideológicos da acumulação do capital (BONDUKI, 2014). Claramente, Villaça (1986) 

parece considerar os cortiços como a primeira tentativa de solucionar a questão da 

moradia devido ao fato dos cortiços representarem maior expressão para a 

população recém chegada do campo, pois o adensamento populacional não 

constituíra, em sua maioria, em funcionários de fábricas. Se considerarmos o 

conceito de “classes perigosas” atribuídos aos homens desprovidos de trabalho, 

concluiremos que muitos se enveredaram para os trabalhos informais, tendo o 

cortiço como solução mais barata para moradia, além de ser possível compartilhá-lo. 

Chalhoub (1996) apropria-se de Mary Carpinter para explicar a “classe perigosa” – 

pessoas que tivessem passado pela prisão, ou optado por obter seu sustento da 

prática de furtos e não do trabalho. 

Schwartzman (2004) cita o manifesto de Marx e Engels apontando que nem 

mesmo Marx ou seus contemporâneos consideravam essa “classe perigosa” como 

classe trabalhadora. Segundo o autor, Marx nem considerou essa classe em seus 

escritos. Somente em algum momento ele fala da política francesa e ai aponta 

quatro milhões entre pobres, vagabundos, criminosos e prostitutas que ora 

arrastavam-se para a cidade, ora para o campo, para seus casebres com seus 

trapos e crianças e em outra passagem diz que “essas pessoas” só querem ficar 

ricas por meio da riqueza de outras pessoas e não pelo trabalho. Schwartzman 

(2004) afirma que, por não contribuírem com a construção da modernidade como os 

industriais e proletários, eram vistos com repulsa e desdém. Chalhoub (1996) coloca 

que, mais tarde, a “classe perigosa” passou a definir os pobres que carregavam 

vícios, e que seriam malfeitores por esse motivo, seriam perigosos para a sociedade. 

E por fim, o conceito de “classes perigosas” parece ter recaído sobre os moradores 

dos cortiços. 

Nesse período, vislumbramos a segregação socioespacial como problema 

urbano, em que, a ilegalidade imposta à camada popular, a partir do entejo revelado 

pela aristocracia urbano-industrial (VILLAÇA, 2015) se manifestava contra a 
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presença dos cortiços. Por um lado, era necessário que houvesse moradias para 

essa classe, e por outro, a presença dos cortiços nos bairros nobres incomodava a 

burguesia sob a retórica da disseminação de epidemias oriundas dos cortiços. Pois, 

justamente nessa época uma expedição realizada pelo Instituto Oswaldo Cruz aos 

sertões do Brasil, em que Carlos Chagas teria descoberto a doença de Chagas, dá 

início uma bruta pressão para que se realize uma campanha de saneamento no país 

e principalmente nos sertões, apoiado na retórica da integração do país e do homem 

do interior. Essa campanha também recebeu o nome de Campanha Higienista. 

Segundo o discurso da época, o país era formado por províncias pouco integradas 

que teria se constituído em Estado pela constituição republicana de 1891, e, 

portanto, era preciso unir o povo em uma só nação, pois segundo pensadores 

daquele período, o povo no Brasil não tinha sentimento de nação (LIMA; 

HOCHMAN, 1998). 

Munidos desse argumento e aliado a necessidade de inserir o Brasil na rede 

internacional de mercado, o que exigia melhor infraestrutura para receber a 

industrialização e um corpo de proletariado (que imbuídos no ideal patriótico, 

quisesse trabalhar pelo bem do progresso da nação) foram elaboradas diversas 

medidas evasivas que procuravam atender os quesitos da elite regulamentando sua 

convivência com os cortiços e, sob a retórica do melhoramento urbano e da saúde, 

expulsavam os indesejados da área urbana (VILLAÇA, 2015). Assim, o Estado 

contribuiu com a desigualdade social e a manutenção da dominação pela classe 

aristocrata por meio de leis segregacionista. A lei de zoneamento foi uma das leis 

segregacionistas que contribuiu para a manutenção do status quo.  Essas leis 

perduram até os dias de hoje, assentadas nas leis de zoneamento que continuam 

garantindo o domínio do espaço pela classe de maior poder aquisitivo (VILLAÇA, 

2015). 

A lei que regulamentava os cortiços em 1886 era o Código de Posturas do 

município de São Paulo de 1886, definindo proibida a construção de cortiços em 

áreas comerciais. Segundo Villaça (1986), essa lei ocultava o afastamento dessa 

classe desfavorecida, da área de convívio das camadas de mais altas rendas. Pois o 

autor ainda afirma que as vilas operárias também eram regulamentadas a não se 

constituírem em áreas nobres ou potencialmente nobres, segundo o Código 

Sanitário do Estado de São Paulo de 1894. Podemos concluir a veracidade desse 

processo de segregação observando que tanto os cortiços quanto as vilas operárias 
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eram proibidos (com respaldo da lei) construir-se em áreas centrais. Pois no que 

tange aos cortiços, o argumento circunda em torno da disseminação de epidemias. 

Já em relação às vilas operárias, foram concedidas isenções fiscais para que se 

construíssem fora do perímetro urbano, pois o argumento aplicado aos cortiços não 

cabia às vilas operárias, uma vez que estas tratavam de unidades salubres e legais. 

Vemos que a negação da presença dos trabalhadores no meio de convívio da classe 

dominante era presente e validada por lei. Esse preconceito contra a classe que 

tirava a subsistência do trabalho remonta ao preconceito contra os negros escravos 

que eram meros servidores da aristocracia rural. Esse preconceito parece perdurar 

até hoje nas relações entre classes de elite e os trabalhadores. 

Contudo, a campanha sanitarista não resguardava somente o intejo da elite 

em conviver com a classe trabalhadora, pois os interesses dos médicos em tratar 

doenças oriundas do camponês e promover uma campanha sanitarista 

convenientemente se alinharam com os interesses da classe dominante em realizar 

obras de embelezamento e modernização para receber a industrialização. Assim as 

obras de remodelação e embelezamento carregaram em si, o discurso do 

saneamento urbano para erradicar as doenças proliferadas pelos migrantes rurais. 

Assim, duas questões eram tratadas, a “limpeza das áreas nobres” e a 

modernização que receberia a nova sociedade urbano-industrial. Lima e Hochman 

(1998) afirmam que o médico no Brasil desse período, ganha expressiva importância 

apontando as mazelas do povo “abandonado dos sertões” pelo governo brasileiro. 

Até 1940 o discurso era acerca do embelezamento urbano, que representava 

o que Schiffer (2015) chama de política de fato. Grandiosas obras eram realizadas 

nas cidades cujo discurso, nem sempre era condizente com a ação. Na concepção 

de Villaça (2015), foi a ideologia da “europeização”. Para Faria e Schvarsberg (2011) 

tratou-se de uma “Haussmanização”. Os autores referiam se diretamente as 

intervenções de Pereira Passos para o Rio de janeiro, que ilustrou um ideário 

aplicado em contexto distinto de sua origem. Os autores afirmam que por traz dessa 

modernização escondia-se um caráter segregador e excludente. 

Villaça, em 1986, já apontava o Código de Posturas e Obras, as leis de 

loteamentos, e as leis de zoneamentos como estéreis na questão da habitação, 

sustentando a afirmação de que as leis eram criadas para servir à classe dominante 

e seus interesses. A ideologia divulgada por estas leis, segundo o autor, abarcou 

questões de segurança e higiene das habitações, como proteger o povo dos abusos 
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dos construtores, assegurar o crescimento ordenado da cidade e criar condições de 

salubridade. A retórica ocultava o interesse em livrar a área nobre daquela classe 

tida como “anti-higiênica” durante o período.  

Os Códigos que surgiram no sanitarismo acabaram por revelar que a maioria 

da população não tinha condições de adquirir lote ou moradia, sendo submetidos a 

ilegalidade. Pois a questão da habitação era um problema da livre iniciativa, e por 

razões estruturais, o capitalismo não foi capaz de fornecer habitações decentes a 

todos os membros da sociedade, pois dentro do sistema de acumulação do capital 

não há a possibilidade de oferecer a todos os trabalhadores condições necessárias 

à sua reprodução e compatíveis com o crescimento da riqueza. Assim, alegavam 

que neste caso o Estado deveria intervir por meio de subsidio. Esse recurso, no 

entanto, seria retirado do processo acumulativo no qual não agradava os 

capitalistas, constituindo a continuidade do impasse. Além do mais, no caso da 

habitação, o impasse é necessário perante a ordem da escassez (VILLAÇA, 1986). 

Em consequência do movimento sanitarista e das medidas de lei, muitos 

cortiços foram demolidos em nome do embelezamento e modernização dando lugar 

a avenidas, parques e praças, pois se tornara necessário dar nova função ao centro 

valorizado, que acomodaria o centro da acumulação do capital. Chalhoub (1996) dá 

ênfase a demolição do cortiço “Cabeça de Porco” do Rio de Janeiro, em que se via 

mulheres e crianças correndo em meio ao destelhamento, desnorteadas tentando 

salvar alguns móveis e colchões e o que mais conseguissem carregar. Torna-se 

possível concluir, portanto, que para eximirem-se de culpa da violência e crueldade 

com que se tratou as demolições de lares dos menos favorecidos, a classe 

dominante tenha disseminado o “rótulo” de “classes perigosas” para a classe 

trabalhadora. 

Os debates parlamentares desse período revelam o pensamento a respeito 

do cidadão cuja principal virtude deveria ser o trabalho que lhe permitisse acumular. 

Aos que não conseguissem acumular, vivendo na pobreza se tornaria 

automaticamente suspeito (CHALHOUB, 1996. p. 22). Dessa forma nasceu a 

marginalização por preconceito de classe que tende a segregar o indivíduo e o 

espaço.  
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3.2 A ideologia no planejamento urbano  

 

A primeira república, que vai de 1889 a 1930, marca o primeiro crescimento 

urbano em que a escassez de moradia revelou-se um grande problema (BONDUKI, 

2014). Diante dos acontecimentos do início do século XIX (adensamento urbano, 

escassez de moradias, revolta dos trabalhadores em 1917 – aproximadamente) tem 

início a autoconstrução, que se difundiu no sul do país nos anos de 1920 e, décadas 

depois, em outras regiões, devido ao rebaixamento do custo da produção da força 

de trabalho, propiciando também, o surgimento de favelas. Consequentemente os 

planos de melhoramentos ou embelezamentos entra em declínio após ser 

percebido, diante de cidades repentinamente adensadas, que a necessidade maior 

era de investir em infraestrutura, o que leva ao declínio também, a liberdade de 

propostas da hegemonia. Com isso, muda-se o discurso. Agora reina o “caos 

urbano” e a “falta de planejamento”, conforme afirma Villaça (2015). 

Ao início da década de 1930 se difundiu no Brasil a ideologia de que os 

“problemas urbanos” tinham sua natureza no crescimento desordenado e acelerado 

das cidades e que seriam resolvidos, apenas por meio da elaboração de um 

planejamento urbano competente e bem definido (VILLAÇA, 2015). Souza (2011) 

discute as falsas explicações sobre os problemas urbanos apontando 

hipersimplificações (como denomina) para os problemas urbanos como “o problema 

é a falta de planejamento” e “o problema é a falta de vontade política”. Na 

concepção do autor essas hipersimplificações “ajudam a explicar uma problemática 

complexa, [e] são postas como se fosse, cada uma delas, a explicação, a verdade e 

não uma parte da verdade”. Souza (2011) aborda neste texto a prática de atribuir à 

falta de planejamento a culpa pelos problemas urbanos disseminada pelo senso 

comum. O autor realça que sim, a falta de planejamento e a ação política contribuem 

para a questão, porém outros fatores devem ser considerados. Nesse sentido, as 

hipersimplificações apontadas pelo geógrafo, indicam a ideologia ainda difundida em 

tempos atuais acerca do planejamento urbano. 

Segundo Villaça, essa ideologia perdura até hoje, e isso se dá pelo fato da 

ideologia ser algo que se reinventa sincronicamente com o tempo e as tendências. 

As transmutações da ideologia têm o mesmo objetivo que as reinvenções do 

capitalismo (HARVEY, 2014), aparelhado ao tempo. Com o risco constante de 

declínio do capitalismo, a classe dominante também está suscetível ao declínio, e 
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para que isso não ocorra, novas técnicas, tendências, culturas, produtos, costumes 

são criados para que se possa produzir e consumir ininterruptamente. Ambos, 

capitalismo e ideologia, renovam-se a fim de realizar a manutenção da estrutura de 

classes por meio da dominação. Nesse sentido, a prática do planejamento urbano é 

instrumento ideológico da hegemonia que oculta a origem verdadeira dos problemas 

urbanos fazendo crer que a razão pela qual os problemas ocorrem é de natureza 

inevitável. 

Villaça (2015, p.183) conceitua ideologia por meio de Chauí, afirmando que a 

ideologia tem o objetivo de fazer o homem acreditar que os fatos da vida se dão por 

influência de uma instituição que existe por si (natureza, Deus, ciência) e a 

submissão é necessária, devida à alteração dessa instituição estar fora de alcance. 

Por isso a dominação é facilitada quando se debruça na ideologia. O pensamento da 

classe dominante torna-se o pensamento dominante. O autor se apropria ainda de 

Engels e Marx para esclarecer que: “cada nova classe no poder é obrigada [...] a 

representar o seu interesse como sendo o interesse comum a todos os membros da 

sociedade” (MARX; ENGELS, s.d., p. 57 apud VILLAÇA, 2015). 

Portanto, o planejamento urbano no Brasil perpassa a ideia de plano diretor 

como se tal fosse resumidamente o planejamento urbano. Tantos nomes recebidos 

ao longo dos anos, metodologias e conteúdos alterados contribuíram para a 

manutenção do poder de dominação da classe hegemônica e ideologia dominante 

(VILLAÇA, 2015). Mori (2015) revela que o esforço do Estado em lançar aos 

organismos internacionais o financiamento dos investimentos no espaço nacional, 

ilustra o verdadeiro conceito de globalização, desconsiderando que se trata da 

entrega voluntária a cobiça de capitais foreiros de um dos maiores mercados 

potenciais do mundo. 

Os planos de embelezamento entram em declínio com a formação 

conscientização popular urbana brasileira, segundo afirma Villaça (2015), que se 

inicia em 1917 - 1921, e a necessidade da instalação de infraestrutura para receber 

a industrialização. Assim, de belíssimos bulevares e jardins passou se a priorizar 

gigantescos anéis viários, estradas e rodovias e tudo que compete as grandes obras 

de infraestrutura que reservavam agora, intenções de promover terreno para a 

produção e reprodução do capital. Villaça (2015) destaca que “assim [...] as obras de 

infraestrutura são priorizadas enquanto as de habitação são relegadas ao 
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esquecimento [...] Passa-se assim da ‘cidade bela’ para a cidade eficiente’, da 

cidade do consumo para a cidade da produção”. 

No campo do planejamento urbano, o termo planejamento paulatinamente foi 

substituindo o termo “urbanismo” e inserindo-se nas políticas públicas. 

“Planejamento chega ao Brasil vinculado a técnicas de administração ampliando o 

documento designado “plano” de modo a englobar os mais diversificados níveis da 

vida urbana, ganhando assim a escala regional (FARIA; SCHVARSBERG, 2011). No 

período que corre a ditadura militar, os planejamentos urbanos foram representados 

pelos “superplanos”. Tratavam se de planos alienados devido suas incansáveis 

recomendações e a dificuldade para sua aprovação, pois cada recomendação 

precisava da aprovação de uma esfera diferente (federal, estadual, municipal), 

tornando as propostas muito distantes de sua aplicabilidade. Não era de interesse 

da classe dominante que se aplicassem os planos, por isso não passaram de 

discursos. O plano urbanístico de São Paulo, chamado de “plano básico” abordava 

recomendações no campo do meio ambiente, limpeza pública, iluminação, bem-

estar social, recreação, cultura, esporte, segurança pública, abastecimento, 

finanças, administração (VILLAÇA, 2015). O autor ironiza dizendo que o “plano era 

tudo, menos básico”. Os superplanos representaram os planos mais tecnocráticos 

da história. Havia muita técnica e pouca conexão com a realidade. 

 

 

3.3 O panorama da habitação de interesse social no cenário da industrialização 

 

Diante da insatisfação popular, foram criados diversos fundos e programas no 

âmbito da Habitação de Interesse Social. Em 1946 foi criado o Fundo da Casa 

Popular (FCP) pelo presidente Gaspar Dutra, apoiado na promessa de oferecer 

moradia para brasileiros e estrangeiros com residência no Brasil há mais de dez 

anos. No entanto, além de financiar casas populares, também financiou 

infraestrutura urbana, produção de materiais de construção e estudos e pesquisas 

(VILLAÇA, 1986). No entanto, a industrialização que alavancou o mercado interno 

iniciada por Getúlio Vargas (1937 – 1946), permitiu a periferização – apoiada na 

ideologia da casa própria que pretendia substituir a casa de aluguel – por meio da 

produção de materiais de construção pela indústria brasileira, pelo acesso à terra 

barata e política habitacional fragilizada (SILVA, 2015).  
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Para orientar a recente industrialização nos países subdesenvolvidos, foi 

criada a CEPAL (Comissão Econômica para a América Latina) em 1948, que 

Segundo Oliveira e Werner (2014), ocultava a verdadeira intenção de sua origem: 

evitar uma fortificação do comunismo nos países que não conseguiram aderir ao 

capitalismo. Assim, a CEPAL divulgou ideologias da independência por meio da 

industrialização, necessidade dos países desenvolvidos ajudarem os países 

periféricos a sair da colonização, industrialização necessária para superar a miséria.  

Schwartzman (2004), afirma que na interpretação de alguns teóricos de 1960, 

a teoria da dependência desenvolvida pela Cepal, consistia basicamente na 

transposição da noção de exploração econômica para relações entre poderes 

imperiais e suas colônias, ou países industriais e subdesenvolvidos. Segundo coloca 

o autor, ainda na interpretação dos teóricos de 1960, os países imperiais teriam 

enriquecido mantendo os países subdesenvolvidos na miséria, pois compravam 

matérias primas a custo barato dos países subdesenvolvidos e lhes vendia produtos 

manufaturados caros. Assim, o capitalismo também teria enriquecido mantendo os 

trabalhadores na miséria. Portanto, a exploração por parte dos países centrais 

poderia ter sido combatida se os países subdesenvolvidos se unissem em uma 

aliança internacional, possuindo Estados forte e nacionalistas que, sob uma 

industrialização planejada, criassem barreiras comerciais capazes de enfrentar os 

interesses conjunto do mundo capitalista. Essas ideias perderam a atenção dos 

circuitos acadêmicos devido ao fracasso da maioria dos países de “terceiro mundo”, 

em alcançar desenvolvimento econômico e bem estar social mediante politicas 

nacionalistas e planejamento central (SCHWARTZMAN, 2004). Outra falsa ideia, 

aponta o autor, é a de que os países centrais dependem da exploração dos países 

pobres, principalmente porque suas relações se dão, em maior parte, entre os 

países ricos.  

Uma vez que Getúlio Vargas pretendia tirar o país do bojo rural, essa 

premissa fortalecia a ideologia e retórica da CEPAL, porém, o presidente priorizou o 

mercado interno. Getúlio desenvolveu em seu primeiro mandato a legislação 

trabalhista, que surgiu com o apoio de uma “burguesia” nascente no país. Como a 

legislação é urbana e não protege o trabalhador rural, ela revela uma intenção de 

urbanizar e romper com o ruralismo no Brasil. Ao findar seu mandato, com a entrada 

de Juscelino Kubitschek, inicia-se a teoria desenvolvimentista. Em 1952, o BNDE 
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(Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico) surge como órgão formulador e 

executor da política nacional de desenvolvimento econômico subsidiando-o. 

A súbita urbanização é consequência da industrialização que exigia altas 

taxas para urbanização devido ao fato das cidades não oferecerem a instalação das 

indústrias as condições necessárias. E não ofereciam devido ao caráter autárquico 

da economia agroexportadora. Assim, com a instalação das industrias, a autarquia 

do campo transfere-se para a autarquia da cidade [como já comentado no capítulo 

anterior]. Tal processo resultou em altas taxas de acumulação que tendeu a 

constituir-se em oligopólio ou conglomerado, devido alta concentração de capital 

(OLIVEIRA, 2013). 

Esse ideal de modernização, de rompimento com o ruralismo, de 

industrialização foi permitido pela chamada “Era do Ouro”. O mundo viveu uma era 

de crescimento econômico que foi denominado de “Era do Ouro” em meados de 

1950 a meados de 1970. Esses “trinta anos gloriosos” tiveram, conforme afirma 

Hobsbawm (1995), mais expressão para os países centrais que representaram 

cerca de três quartos da produção do mundo. A tecnologia de guerra possibilitou a 

Revolução Industrial, transformando materiais de guerra em objetos de uso civil, 

assim “[...] a revolução tecnológica entrou na consciência do consumidor em tal 

medida que a novidade se tornou o principal recurso de venda para tudo. [...] A 

crença era que “novo” equivalia não só a melhor, mas a absolutamente 

revolucionário” (HOBSBAWM, 1995).  

A revolução tecnológica não eliminou a mão de obra, muito pelo contrário, ela 

até aumentou em alguns países, sendo necessária a importação da mão de obra e 

até a inclusão de mulheres casadas no mercado de trabalho, embora os seres 

humanos não estivessem nos planos da Era do Ouro, que almejava a produção 

apenas por máquinas e robôs, em que o papel dos seres humanos se resumia a 

apenas consumidores (HOBSBAWM, 1995). Assim, a divisão social do trabalho foi 

transformada, nesse período, em um sistema mais organizado e sofisticado. Os 

países periféricos substituíram a própria produção pela importação de manufaturas 

constituindo uma industrialização planejada e segregada. A revolução tecnológica, 

segundo Hobsbawm (1995), não explicou a Era do Ouro, porém, o autor deixa bem 

claro que foi de fundamental importância. Portanto, o estado de Bem-estar social, 

criado com intuito de assegurar a reprodução social representou os Estados em que 
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a manutenção de renda e assistência social se tornaram maior parte dos gastos 

públicos, devido à redução dos gastos para fins militares, explica Hobsbawm (1995).  

No cenário brasileiro vivenciamos o boom da tecnologia de industrialização na 

década 1950. Ao entrar Juscelino Kubitschek responsável por realizar o “Plano de 

Metas” que pretendia abrir caminho para o capital estrangeiro, têm início as 

atividades voltadas para o mercado externo. No governo JK (1956 – 1961) o Brasil 

inicia seu processo de industrialização sem existência dos sindicatos, o que permitiu 

que as indústrias pagassem salários extremamente baixos para os funcionários 

como forma de estratégia, já que não havia tecnologia para industrializar. Assim, 

como a organização operária se revelava fraca e pequena, sem força de 

movimentos sociais e com uma classe média reduzida, o mercado interno não 

conseguiu subsidiar o modelo de Bem-estar social dos anos dourados da Europa 

(HOBSBAWM, 1995). 

A partir de 1950 o Estado nacional é levado, pelos estados centrais a assumir 

certas tarefas que a burguesia nacional não era capaz. Nesse sentido surge a 

industrialização monopolista (OLIVEIRA, 2013). A retomada da ideia de 

industrialização previa a participação do Estado neste processo, planejando e 

comandando as decisões fundamentais para efetivar a tarefa. Pois, conforme aponta 

Oliveira (2013), burguesia não dava conta de comandar esse processo devido ao 

seu caráter autárquico que debilitava a acumulação de cada grupo econômico 

individualmente – pois a Revolução Burguesa (1930) no Brasil, em vez de afirmar a 

liberdade como nos países centrais, negava a liberdade individual afirmando a livre 

contratação do capitalista e rompendo com as oligarquias de cada província – 

devido a industrialização da periferia ter que absorver os bens de capital, que era 

determinado pelas lutas de classe dos países centrais e não nacionais. Ou seja, 

padrões tecnológicos eram necessários para nossa industrialização, superiores a 

acumulação de cada grupo (OLIVEIRA, 2013). Porém o Estado comandava, mas 

não controlava o setor estratégico. O Plano de Metas previa o desenvolvimento dos 

polos com infraestrutura para receber a industrialização. Juscelino construiu sua 

carreira nas bases desenvolvimentistas com tendência para o entreguismo. Segundo 

Déak (2015), a teoria do desenvolvimentismo se equipara à teoria da dependência. 

Para o autor, ambos os casos defendem que os problemas sociais têm origem fora 

do país, ou “fora do alcance dos brasileiros”.  
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Com altos investimentos para infraestrutura, Juscelino ampliou a capacidade 

de instalação de indústrias iniciada por Vargas permitindo o desenvolvimento da 

energia elétrica (que crescia, segundo Oliveira e Werner (2014), 10% ao ano, sob a 

administração das grandes empresas light e Eletrobrás); transporte com intenção de 

expandir, integrar e consolidar todas as redes; indústria automobilística (Simca, 

Toyota, Wolkswagem), etc. Há motivos para acreditar que a ideologia da 

industrialização como desenvolvimento tenha sua natureza no sucesso econômico 

em países capitalistas no pós-guerra provindas da industrialização sustentadas ou 

orientadas por governos com redução da desigualdade econômica, como coloca 

Hobsbawm (1995). Em paralelo, a agricultura desacelerou devido à insuficiência de 

infraestrutura econômica e social provocando o aumento dos gêneros agrícolas. 

Observamos que, a industrialização e a modernização no Brasil não ocorreram de 

forma homogênea, resguardando o país, ainda, muitas regiões ligadas as atividades 

agrárias. A dificuldade que o Nordeste teve em se transformar em um acumulador 

de capital concerne no tamanho do seu gasto público para aquela época. 

Segundo observa Oliveira (2013), a industrialização na periferia é um 

resultado da segunda guerra mundial, em que países centrais perderam algumas 

opções de para quem exportar. Com a industrialização da periferia, na qual o Brasil 

está inserido, o Estado realiza a centralização do capital marcando a passagem da 

economia concorrencial para a economia monopolista. Porém, o autor coloca que, a 

industrialização na verdade, se dá por outro lado. Pela redefinição da divisão social 

do trabalho por meio das poupanças externas, possibilitando a expansão das 

empresas internacionais instaladas na periferia. 

Os investimentos em infraestrutura urbana que a industrialização exigia, fazia 

com que o setor público protelasse a questão da escassez de moradias. Villaça 

(1986) descreve a carta em que Sandra Cavalcanti dirige ao presidente Castelo 

Branco, dizendo que a massa popular se via magoada e órfã de atendimento de 

suas necessidades básicas e que seria preciso solucionar a questão da moradia a 

fim de amenizar as feridas cívicas. Mesmo diante de tanta pressão, o governo 

autoritário preferiu investir na indústria de bens duráveis, em vez da construção civil, 

para reativar a economia e combater a inflação. Ambas soluções levariam ao 

mesmo resultado, afirma o autor. No entanto, a construção civil repercutia mais 

lentamente, porém mais justa. Assim, o BNH (Banco Nacional da Habitação), criado 

pela Lei n° 4.380/64 pretendia atender as massas populares com o financiamento da 
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casa própria, mas não atendeu. Segundo Villaça (1986), a real criação do BNH 

carregava em seu bojo a intenção de amenizar a revolta da camada de baixo extrato 

de renda com a promessa da “casa própria”. O autor explica que esse papel revela a 

contradição em que repousa a posição do Estado entre acumulação e legitimação. 

Pois ele precisa da confiança dos populares e precisa também dar amparo a 

produção ampliada da acumulação.  

Num panorama geral, o BNH e outras políticas de financiamento de HIS, 

como a COHAB (Companhia de Habitação), o sistema bancário, não representaram 

grande significado para os setores mais pobres. Os financiamentos reservavam-se 

as camadas entre três a cinco salários mínimos. A COHAB financiava habitações 

para camadas com cinco a mais salários mínimos, e em 1970 o próprio BNH 

financiou casas para os setores sociais providos de mais de cinco salários mínimos 

(BONDUK, 2014). O BNH utilizou recursos do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo 

de Serviço) para financiar a construção civil e obras de infraestrutura. Ou seja, 

captou recursos do próprio assalariado para vender casa para o assalariado, 

produzindo assim a acumulação do capital. O lucro ficava para os agentes 

imobiliários e os recursos eram devolvidos. Assim assistimos à acumulação 

determinar a conduta do BNH que também é suscetível a dominação da legitimação 

[quando necessário] (VILLAÇA, 1986). 

Visto que não era possível financiar HIS às camadas de três salários 

mínimos, o BNH migrou seus recursos para o setor da construção civil pesada, tais 

como portos, aeroportos, hidrelétricas, rodovias, ferrovias e saneamento (VILLAÇA, 

1986), vislumbrando a necessidade de modernizar-se a fim de inserir-se na rede 

internacional de mercado. O BNH foi eficiente de fato, na história da economia do 

país, caracterizada pelo capital financeiro industrial e bancário no setor imobiliário, 

abreviando o ciclo de rotação do capital (VILLAÇA, 1986), mas não para a solução 

da escassez de moradia para as camadas de baixo poder aquisitivo, que dirá para a 

camada de zero salário mínimo. Portanto, os investimentos em desenvolvimento 

urbano começaram a crescer em 1970 marcando o início da transação do BNH para 

o Banco do Desenvolvimento Urbano. 

A partir dos anos 1950 o consumo de eletrodomésticos atinge a população de 

classe média provocando uma mudança cultural e nos costumes da população. 

Vislumbramos uma acentuada alteração da morfologia do espaço construído 
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desenhada nas casas autoconstruídas nas periferias, áreas de encostas e várzeas, 

marcando também a morfologia do uso do solo (MARICATO, 2001). 

A construção de casas e apartamentos financiados pelo BNH transformou as 

cidades e iniciou a especulação imobiliária. Maricato (2001) afirma que foi o SFH 

(Sistema Financeiro de Habitação) que permitiu que o mercado imobiliário (que 

surgiu do conceito da casa própria, que por sua vez surgiu do conceito de 

patrimônio) se consolidasse. Pois a especulação imobiliária permitida pelo poder 

público que se colocou alheio aos vazios urbanos valorizados pelas obras de 

infraestrutura, cujo dinheiro aplicado tem origem na contribuição de todo cidadão 

(inclusive pobre), ocasionou a segregação socioespacial, ignorando a função social 

da terra, em que os moradores de baixa renda, segundo coloca Maricato (2001), 

foram penalizados ao serem jogados em áreas fora do desenvolvimento urbano 

racional. 

O II PND (Plano Nacional de Desenvolvimento) e o PNDU (Pano Nacional de 

Desenvolvimento Urbano (1975 – 1979), na concepção de Souza (2015), foram 

reflexos da necessidade de uma regulação e de equipamentos para um território que 

vinha se adensando tão rapidamente, a que se pese o limite tão marcado entre 

urbanização e espaço rural. O II PND adotou uma política setorialista que focava em 

questões isoladas como habitação, transporte, saneamento, etc., (o fato de 

abordarem a tais questões, como habitação por exemplo, não significa que 

possuíam, de fato, intensão de resolver o problema da escassez de moradia e a 

questão fundiária). Sua elaboração passou por conflitos, no que concerne a opinião 

do corpo de elaboradores, em que cada um, conforme afirma Souza, apresentava 

pontos de vista diferentes. Por esse motivo a visão social ficou completamente 

desvinculada da visão econômica. 

O PNDU possuía teor modernizante, pois suas bases foram assentadas no 

incentivo a industrialização com intuito de promover o crescimento econômico. No 

entanto, as desigualdades regionais representavam grande preocupação para o 

plano que ainda estava em vigor, o I PND (1971 – 1974), cuja política tinha por 

preocupação a descentralização industrial buscando alcançar a igualdade regional. 

Pois o processo migratório foi um grande responsável pelo crescimento da 

população urbana acentuando as desigualdades regionais. As análises baseadas na 

hierarquia urbana revelam uma grande relação do fluxo migratório com o 

crescimento econômico. A incongruência residia na prática do discurso da 
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preocupação com a descentralização apoiada em uma política de incentivo a 

industrialização que tendia acentuar o desequilíbrio regional. O II PND tinha a cidade 

como uma unidade de produção específica cujos produtos representavam produção 

de bens, de investimento e de consumo (SOUZA, 2015).  

O I PND elaborou uma série de medidas estratégicas a fim de promover a 

descentralização regional no Brasil. Foram escolhidas áreas de intervenção cujas 

funções especiais seriam aplicadas (contenção, controle, dinamização e promoção) 

a fim de conter as industrias em áreas dinâmicas, controla-las em áreas em 

desenvolvimento, dinamizar regiões em potencial e promover áreas totalmente 

alheias e estagnadas com relação a industrialização. Tais medidas ilustram uma 

verdadeira preocupação com as regiões e desigualdades sociais no Brasil. Avista-se 

que uma bela política urbana estava sendo traçada debruçada em estratégias 

específicas para cada área de intervenção. Porém a política que previa a 

“desesperada” industrialização brasileira representou um contraditório obstáculo 

(SOUZA, 2015).  

O que de fato atravancou a descentralização regional foi a desarticulação da 

política de fato com a política de direito, e o grande agente desarticulador desse 

entrave foi o BNH que com seu riquíssimo fundo, tratou de beneficiar 

prioritariamente as regiões mais desenvolvidas, como sudeste e sul. Ele era o 

promotor da política de fato. Souza (2015) conclui que a falha na política urbana do 

período militar tem seu cerne no antagonismo entre a política de direito que 

resguardava um caráter descentralizador, ou seja, a política urbana abordava 

estratégias para a promoção e contenção de áreas de interesse definidas com o 

objetivo de homogeneizar as regiões, no entanto o II PND – que criara programas 

que controlavam os fundos – exerceu a política de fato de forma controversa a 

política descentralizadora. O PNDU surge para contornar uma série de ações 

desarticuladas que vinha se estabelecendo no país. Pois essa política urbana de 

fato que se estabelecia precisava de ordenação de uso do território e investimentos 

intraurbanos. 

Em 1967 ocorreu a expansão das multinacionais. “[...] iniciava-se nessa data 

um período de acelerado crescimento econômico, cuja economia regional se 

integrou a economia nacional, que perdurou até 1973, denominado “milagre 

econômico”. Nessa fase o país apresentou altíssimas taxas de crescimento dos 

principais indicadores econômicos, tais como o PIB (11,3% a.a.), indústria (12,7% a. 
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a.), serviços (9,8% a. a.) e exportação (24,0% a. a.) (Schiffer, 2015). Dentro desse 

período, que ocorre em paralelo com os últimos anos da “era do ouro”, a indústria 

recebeu um grande crescimento, pois o emprego na década de 1970, era 

predominante no setor primário porem o setor terciário vinha se ampliando, e a 

explicação que se dava era a de que a prestação de serviços regulava a absorção 

da mão de obra urbana. A construção civil também atuou nesse papel, aumentado o 

acesso da classe média à casa própria. O que representou na visão de Souza 

(2015), um trunfo importante no “milagre brasileiro”. A construção civil nos anos 

1970 serviu assim, como regulador da economia, uma vez que a crise já era 

avistada. A estratégia deu à luz a uma classe média urbana, porém, como afirma 

Maricato (2001) um alto contingente de pessoas em condições indignas de moradia 

e localização já era vislumbrado no novo cenário urbano. Em 1980 o Brasil assiste a 

uma recessão em que a taxa de crescimento demográfico ultrapassa a taxa de 

crescimento do PIB, ilustrando um PIB per capita negativo (MARICATO, 2001). 

Nesse período, que data de 1970 a 1980, a miséria volta a assombrar os países 

periféricos. A miséria no início do século XX não era tão acentuada quanto nesse 

período, tanto que, os cortiços e as casas das vilas operárias eram de aluguel. Na 

década de 1970 a miséria já era tão significativa que alguns não tinham poder 

aquisitivo nem para adquirir aluguel de cortiço, difundindo largamente a favelização. 

“Nosso proletariado maltrapilho ainda estava em formação” (VILLAÇA, 1986). 

Para superar a crise dos anos 1980 seria necessária a manutenção da 

expatriação – representando um retrocesso das forças produtivas – cessando a 

reprodução ampliada, o progresso tecnológico e rebaixando o nível de subsistência 

do trabalhador, afirma (DÉAK, 2015).; ou incentivando acumulação desimpedida que 

implicaria na transição para a acumulação intensiva. Esse processo implicaria no 

aumento da produtividade de trabalho juntamente com a elevação do nível de 

subsistência da força de trabalho. Optando em priorizar a expatriação, estaríamos 

acolhendo a penúria para nossos trabalhadores e nossa economia. Na segunda 

opção, ao transformar a elite em ordem burguesa, deve-se obter uma infraestrutura 

urbana que permita a reprodução social, a produção de mercadorias e 

representação da força de trabalho. Essa opção traria uma transformação que 

baniria o princípio da escassez reconhecendo as condições da reprodução social 

como necessidade histórica (DÉAK, 2015). O mesmo autor aponta que: 
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“As respostas ou mesmo as implicações da questão colocada pela eventual 
transformação radical da economia e da sociedade brasileira no bojo da 
transição para o estágio de acumulação intensiva foram simplesmente 
proteladas ou escamoteadas, respectivamente, pelo imobilismo do governo 
Sarney”. 

 

Deak (2015) ainda afirma que a proposta que o governo apresentou no dia de 

sua posse consistia de uma reforma econômica que levaria a transformação de 

algumas características da economia brasileira. As reações ao “Plano” foram 

variadas. A elite (eleitos) revelou-se descontroladamente frustrada, os veículos de 

comunicação alertavam os trabalhadores quanto a “falsos efeitos da reforma”. 

Enquanto os partidos de direita ficaram desorientados, os de esquerda optaram por 

duvidar. 

No que concerne o processo de urbanização do Brasil, podemos concluir que, 

a ideologia tem papel importante, pois a “casa própria” foi uma ideologia inseminada 

na mente da sociedade apoiado no conceito da propriedade privada. Portanto, 

podemos observar que a escassez da moradia que representa um problema para o 

trabalhador, parece ser uma solução para acumular o capital por meio da 

especulação imobiliária, possibilitada pelo acesso ao crédito por meio de diversos 

fundos, criados a fim de financiar habitação social e que favoreceu apenas a classe 

média e alta. Esse processo resultou em uma espécie de meiose na morfologia do 

espaço – em que duas cidades surgem no mesmo território, uma mais abundante e 

outra escassa – revelando a modernização conservadora. Desse modo, assistimos à 

acumulação do capital no Brasil balizar a localização da moradia popular em 

consonância com o mercado imobiliário. Aliado a isso, a alienação da sociedade 

brasileira por meio do consumo e ideologia da casa própria. A análise do processo 

de urbanização incipiente no Brasil nos leva a detectar uma segregação 

socioespacial apoiada no preconceito de classe apoiado no discurso disseminado 

pelos planejamentos que previa, na verdade, a remoção dos indesejados dos 

centros dinâmicos. 

 

 

 

 

 

 

 



56 

 

4 A MODERNIZAÇÃO CONSERVADORA NO BRASIL E SEUS REFLEXOS 

MUNICIPAIS 

 

As transformações sociais são o objeto das discussões entre modernização e 

tradicionalismo. Oliven (2010) discute a teoria da modernização a partir dessa 

dicotomia apoiando-se em teorias que defendem as transformações sociais a partir 

da cidade enquanto um organismo capaz de provocar tais alterações por si só e a 

teoria que defende a modernização baseado na teoria do desenvolvimento por uma 

ótica otimista, vendo a urbanização como um desenvolvimento para a sociedade. 

Para o autor a teoria da modernização é um exemplo de ideologia para justificar 

níveis de diferenças no desenvolvimento social de determinadas sociedades 

representando um mito. A teoria da modernização apropria-se da dicotomia entre 

tradicional e moderno para “medir” a etapa na trajetória do desenvolvimento rumo à 

modernização. Pois na perspectiva dessa teoria, o tradicionalismo é tido como um 

atraso e representa o marco zero de um trajeto evolutivo, enquanto a modernização, 

o pódio de chegada. Assim, essa avaliação se dá por duas dimensões: sociedade e 

indivíduo. Na primeira, se utiliza indicativos como nível e educação, industrialização 

e mobilidade, enquanto na segunda, os indicativos utilizados são valores, ideias e 

modo de agir ou sentir (OLIVEN, 2010). 

O autor afirma que os teóricos da modernização traçam um paralelo das 

variáveis entre os teóricos da “cidade transformadora por si só” e teóricos 

evolucionistas para conceber a teoria da modernização. Essa teoria releva os fatos 

históricos e as relações estabelecidas entre sociedades adotando um modelo linear 

e a-histórico em que um trajeto é percorrido rumo à modernização que se mostra 

apoiada no determinismo cultural. Pois mudanças socioeconômicas não implicam 

automaticamente em mudanças culturais, assim como o contrário também não 

ocorre.  

Nesse sentido, Oliven (2010) deixa claro que modernização e 

desenvolvimento não possuem o mesmo significado, embora a primeira se faz 

entender por meio da segunda. Apropriando-se de Costa Pinto, o autor revela que 

modernização se trata da adoção por uma sociedade de padrões de consumo, 

instituições e valores característicos de uma sociedade de desenvolvimento 

econômico avançado, enquanto desenvolvimento vai mais além. Trata-se de 

mudanças na estrutura econômica e social. Portanto, enquanto uma representa 
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transformações superficiais, a outra representa transformações de profundas 

significações para a sociedade. Oliven (2010) realça que a mecanicidade com que 

trata a teoria da modernização, vislumbra uma via equivocada, pois dentro desse 

conceito rígido, o subdesenvolvimento se explicaria por meio de atitudes e valores 

tradicionais e o desenvolvimento por comportamento e valores modernos.  

Uma conclusão interessante deste autor é como a modernidade revela-se 

uma teoria frágil e contraditória ilustrada na história de um lavrador que possuía um 

trator – portanto, um homem supostamente moderno – no qual utilizava somente 

para levar a família para passear. Nesse sentido o lavrador, independente do uso 

que dá para o trator, contribuiu para a acumulação do capital de um modo geral. 

Esse relato nos leva a compreender que modernização não pode ser um conceito 

engessado, nos fazendo questionar se a aquisição do produto o faz moderno. 

Portanto, modernização e evolução são transformações em uma sociedade de 

níveis diferentes. Por traz da teoria da modernização existe oculta a ideologia 

desenvolvimentista que torna a teoria mais um instrumento de dominação em favor 

da reprodução do capital. Nesse sentido, criou-se o conceito de “Modernização 

Conservadora”. 

Na concepção de Domingues (2002), três vias possíveis levaram os países 

centrais ou periféricos à transição para a modernização. Seriam eles a via socialista, 

a via democrática e a via autoritária – analisa o autor por meio de Barrington Moore 

Jr. Ele destaca a última via como via possível que leva Brasil a modernização. O 

termo modernização conservadora, segundo o autor, surge na Alemanha que 

procurava controlar ao máximo a transição para a modernidade sem perder o 

controle do campo e das propriedades feudais. Assim, a modernização 

conservadora foi “a recusa às mudanças fundamentais na propriedade da terra [em 

que] Os grandes proprietários manteriam [...] controle também sobre a força de 

trabalho rural, que não seria capaz, portanto, de se libertar de relações de 

subordinação pessoal e de extração do excedente econômico”. Diferente da 

Inglaterra que aderiu a mercantilização do trabalho agrícola ou a França e o México 

que desencadeou a revolução camponesa (DOMINGUES, 2002). Portanto, 

“modernização não conservadora”, já que a modernização conservadora na 

concepção do autor se faz pela via autoritária sob uma burguesia resistente a 

democratização, dominadora e que prioriza interesses dos proprietários agrários. 
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A modernização, no entanto, alcançou processos ao longo do tempo que 

propiciaram mais liberdade e autonomia na sociedade, levando a modernização 

conservadora, diante de tais proporções, a minar suas próprias bases. O processo 

permitiu a emergência de uma sociedade cada vez mais livre e menos propicia a 

dominação, conforme modernizada. Um bom exemplo dessa mudança foi a tomado 

do governo pelos militares que teriam se estabelecido em função da dificuldade que 

se apresentava o controle do processo modernizante (DOMINGUES, 2002). Nesse 

sentido, o mito da modernização se instalou de modo a garantir a inserção dos 

países tidos como atrasados ou subdesenvolvidos na rede internacional de 

mercado. No entanto, diante de um cenário rural e uma sociedade tradicional, que 

no caso do Brasil insistiu na permanência da produção agroexportadora, uma 

modernização conservadora garantiu a permanência da mão de obra barata 

forçando a urbanização e ocultando um proletariado precário. 

 

 

4.1 A modernização conservadora no cenário nacional 

 

A expansão do café exigiu o aprimoramento do transporte, trocando o lombo 

do burro pela moderna estrada de ferro, e a renda aplicada nesse aprimoramento foi 

proveniente da exportação do café que possibilitou a importação e o endividamento 

do Brasil, por meio dos massivos empréstimos realizados pela Inglaterra para a 

instalação de ferrovias no país, principalmente nas regiões cafeeiras. Também foi 

investido em portos e melhoramentos urbanos. Segundo afirma Arias Neto (2006), 

em 1906, 17 mil quilômetros de estrada de ferro haviam sido instaladas no Brasil, 

sendo 11 mil na região cafeeira (Minas Gerais, Vale do Paraíba e São Paulo). O 

interesse que a Inglaterra carregava em seu bojo não era representado pela 

intenção de integrar as regiões do interior do país. Sua verdadeira intenção 

concernia oculta em estabelecer conexão entre as áreas de produção e os portos 

que escoariam os produtos exportados (GALEANO, 1979). Como se estendessem 

as mãos diretamente na fonte de produção. Galeano (1979) utilizou o termo “jaula de 

ferro”, para designar a submissão dos países latino americanos quanto ao capital 

inglês, pois os empréstimos britânicos consecutivos levaram a um endividamento 

tamanho que passaria a ser utilizado como chantagem. “Os serviços públicos 

estavam em mãos britânicas, porém os novos Estados [na América latina] nasciam 
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transbordados pelos gastos militares e deviam fazer frente, além disso, ao déficit dos 

pagamentos externos” (GALEANO, 1979. p. 214). Inseridos neste contexto de 

transformação, o imperialismo moderno trouxe um ideal modernizante e progressista 

que supostamente retirara o Brasil da ruralidade, como já foi visto. 

A dificuldade encontrada em adquirir terra para plantar e morar após a Lei de 

Terras, conduziu os alforriados e colonos a trabalharem nas fazendas de café em 

troca de salários, configurando a manutenção da produção por meio da exploração 

da mão de obra à baixo salário. Desprovidos de moradia e salários suficientes esse 

contingente de trabalhadores foram submetidos a dispor parcela do seu pequeno 

salário a pagamento de alugueis de moradias insalubres ou formação de favelas em 

áreas desconexas da dinâmica urbana. Segundo aponta Becker e Egler (1998), 

emergiram desses fatos um proletariado diversificado formado pelos boias-frias 

(trabalhadores que viviam na cidade e trabalhavam no campo) e os semi 

proletariado e semi-camponês que alternavam entre mercado urbano e rural, o que 

permitiu uma instabilidade empregatícia e a exploração do trabalho. Portanto, o 

processo de urbanização do Brasil ocasionou uma série de problemas urbanos. 

Num primeiro momento, o capital proveniente da expansão das atividades 

cafeeiras – economia mais forte do Brasil no século XIX como produto de 

exportação – propiciou a uma industrialização preambular no país tecendo o 

mercado interno, porém não conseguiu inserir-se na rede de competição 

internacional de mercado devido a atrasada evolução tecnológica. Pois a sociedade 

agro-urbana insistia em estender a produção agrícola em receio a ascensão da 

burguesia que viria a diluir a hegemonia aristocrática. Num segundo momento a 

capitulação do capital internacional promoveu a modernização à moda da periferia 

(MARICATO, 2001) impondo o consumo à sociedade e submetendo cada vez mais 

a dependência do aglomerado urbano para subsistir.  

A industrialização no Brasil, segundo afirma Costa (1999), apresenta 

peculiaridades que a difere do processo de urbanização dos países centrais. 

Fernandes (1995) afirma que a modernização secundária atua redefinindo bens 

culturais e psico-sociais enquanto nos países centrais ela volta-se para 

diferenciações cultuais integrando a periferia em seu processo de evolução. Os 

países periféricos como o Brasil, afirma o autor, podem importar ideias, valores e 

religiões, mas não consegue importar as premissas históricas. O fato alarga a 

demora cultural e levam a desordem social. Portanto a incipiente industrialização, o 
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desenvolvimento da ferrovia e abolição do escravismo não foram suficientes para 

que sua urbanização seguisse um modelo tradicional estabelecendo o processo de 

acumulação do capital. O modelo de economia a partir da industrialização, que 

trouxe a inevitável urbanização foi um modelo imposto, conforme afirma Arias Neto 

(2006). Cidades e movimentos que se opuseram à modernização foram taxados de 

atrasados, ignorantes e bárbaros, como por exemplo, os movimentos da Revolta da 

vacina e de Canudos. Portanto, o modelo neoliberal foi transmitido como ideal de 

progresso. O autor aponta que nosso processo político de redemocratização 

evidencia esse dilema afirmando que o Bem-estar do povo seria tutelado pelas elites 

e pelo Estado nos parâmetros da Ordem e do progresso. 

A inserção do país no mercado internacional exigia a modernização das 

cidades no sentido de instalação de infraestruturas para atender ao mercado externo 

(tais como transporte, eletricidade, abastecimento de água e modernização de 

portos), e, portanto, teve início o processo de urbanização no Brasil que inaugura a 

modernização conservadora como manobra em que a sociedade se molda ao ritmo 

de urbanização acelerada cujos centros urbanos estão a circulação do capital. 

Nesse sentido a inserção tardia do país na rede internacional de mercado, resultou 

em uma estrutura ambígua que contempla dois espaços em um, em que a 

modernização às pressas, concebeu centros urbanos equipados com redes de 

comunicação e energia à velocidade recorde e a concepção da cidade mundial 

propiciou bolsões de pobrezas ao seu redor ilustrando a miséria onde os serviços 

estabelecidos não recebeu a mesma velocidade (BECKER; EGLER, 1998). Nesse 

sentido, a modernização conservadora trouxe, na opinião de Fernandes (1995), uma 

“democracia asfixiada”, que fez piorar. Segundo o autor, estudos na distribuição de 

renda, ocupações e educação da época comprovam sua colocação. O fato levou 

movimentos sindicais, os trabalhadores e os excluídos ao desalento e submissão 

quanto a rebeldia e auto-organização. 

Arias Neto (2006) conta que a racionalidade da sociedade no início do século 

tinha São Paulo como uma locomotiva, e as cidades menores como vagões vazios 

em que a primeira arrastaria a segunda rumo à evolução. Pois, São Paulo foi à 

cidade que mais desenvolveu industrialmente, tornando-se a “cidade mundial”. São 

Paulo recebeu parcelas significativas do investimento estatal a fim e transforma-se 

no centro dos negócios da economia mundo. Desse modo, uma estrutura territorial 

estabeleceu-se fazendo surgir novas metrópoles ao redor da cidade mundo 
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propiciadas pelo dinamismo da indústria. Nessa nova configuração territorial, tem 

início também a urbanização o Vale do Paraíba que liga uma metrópole importante 

(Rio de Janeiro) a cidade mundial. Essa estrutura territorial consolidou uma rede de 

funções relacionadas as atividades produtivas (BECKER; EGLER, 1998). Os 

mesmos autores afirmam que a pobreza no Brasil urbano está relacionada aos 

centros urbanizados que concentram um enorme contingente de famílias 

desprovidas de habitação e submetidas aos serviços precários que não seguiram 

nem a velocidade e nem a importância que as instalações de infraestrutura urbana 

seguiram. Ao passo que surgem focos de modernidade nos arredores da cidade 

mundial e de outras metrópoles, surgem também bolsões de pobreza, provocando a 

insatisfação do proletariado que deu início aos movimentos sociais e formação de 

sindicatos.  

No que se refere à formação da sociedade brasileira perante o rompimento 

com traços da ruralidade, o ideal de modernização do início do século dissipou-se 

em todos os campos da cultura, proveniente da necessidade de inserir um 

sentimento de nação na sociedade em formação. Velloso (2006) afirma que o 

modernismo se expressou na arte, na literatura, na arquitetura e na música. O termo 

modernidade nasce do sentido de ruptura com o passado, fala Velloso (2006) por 

meio de Le Goft. Porém, a autora esclarece que o termo pode representar outros 

significados como: um processo de renovação, diferenciação ou subversão ao que é 

velho. No Brasil, o modernismo teve significado em diversos níveis. Enquanto os 

engenheiros sanitaristas se empenhavam em empreender uma campanha em prol 

da nacionalização por meio da saúde (LIMA; HOCHMAN, 1998), os boêmios do Rio 

de Janeiro e os intelectuais paulistanos se empenhavam em satirizar os novos 

costumes modernos revelados pela introdução da máquina na produção e introduzir 

o sentimento de brasilidade resgatando os costumes das raízes nacionais e 

aceitando a miscigenação (VELLOSO, 2006). Portanto o nacionalismo no Brasil foi 

utilizado como ideologia para a humanização do espaço brasileiro. Como já foi 

falado no capítulo II, o movimento sanitarista no Brasil promovia o sentimento de 

nacionalidade por meio do tratamento da saúde dos sertanejos que apresentavam 

(segundo expedição do instituto Oswaldo Cruz ao interior do país) doenças 

endêmicas que seriam disseminadas nos cortiços durante o processo de migração. 

No entanto, em paralelo, estabelecia-se a segregação entre o trabalhador e a elite 

brasileira recém constituída no berço da aristocracia agrária.  
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A industrialização, a nova República e a consequente urbanização, 

demandava novos costumes, no entanto, a sociedade brasileira ainda carregava 

costumes rurais, conforme afirma Velloso (2006). A autora ainda coloca que tal 

característica representava um obstáculo para a modernização, pois a forte imagem 

de um mundo novo contrastava com a antiga. Portanto, a nova sociedade urbana 

era composta por um grande contingente de trabalhadores, negros alforriados, 

migrantes e imigrantes, cuja cultura consistia de costumes rurais, em que o processo 

de modernização tratou como uma questão a ser modificada. Esse contingente de 

trabalhadores se viram desprovidos de seus meios de subsistência e condicionados 

a um sistema econômico do qual tiveram pouco (ou nenhum) beneficio, e por isso 

chamamos de “modernização conservadora”. Perante uma sociedade dividida em 

inferiores e superiores, em que os inferiores eram representados pelos índios e 

negros e os superiores pela elite remanescente da aristocracia rural, os intelectuais 

do período de 1870, apropriaram-se do termo etnicidade e o lançaram a luz da 

ciência por meio da faculdade do Recife, buscando a compreensão da identidade 

múltipla da nacionalidade (VELLOSO, 2006). Nesse sentido, há uma modernização 

conservadora no país, em que, a industrialização, a urbanização e os novos 

sentimentos de nacionalidade banhados no ideal do progresso, reluziram na 

superfície da modernização ocultando a conservação da estrutura de classes 

nascidas na colônia portuguesa e refletida na formação da sociedade urbana 

brasileira. Por esse motivo, os intelectuais do Rio de janeiro, qual analisa Velloso 

(2006), eram marginalizados, não sendo aceitos no circuito da arte carioca. Formado 

por caricaturistas e cronistas, os intelectuais da boemia carioca, eram considerados 

rebeldes. Segundo a mesma autora, a importância dos caricatas nesse período foi 

fundamental para estreitar o abismo entre a cultura dos letrados e o conjunto da 

sociedade. Portanto, o modernismo no Brasil com forte expressão no Rio de Janeiro 

e em São Paulo, representou a tentativa de estabelecer um sentimento de 

nacionalismo entre a sociedade brasileira, desmanchando laços com a cultura 

europeia para assumir a própria cultura rica em diversidade. O Brasil procurava 

assumir-se nas diferenças para fazer deste artifício sua vantagem (VELLOSO, 

2006). 

O movimento modernista em São Paulo representado pela ascensão da 

brasilidade em primeiro momento apropria-se das diferenças entre regionalidade, em 

especial, litoral X interior (em que litoral era representado pelo anseio ao futuro e o 
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interior representado pelo amor a raiz, a casa, o lar). Num segundo momento a 

busca pela brasilidade assume precisar do apoio cultural das expressões 

modernizantes da Europa. Chamada de antropofagia, os intelectuais paulistanos 

selecionavam os elementos culturais a serem “devorados” pela nova cultura 

brasileira (VELLOSO, 2006). Esse contraste entre brasileiro e europeu, nobre e 

pobre, litoral e interior ilustra a segregação da nação partida em dois no qual nunca 

foi superada. Embora os movimentos impulsionados a estabelecer um sentimento 

patriótico e uma cultura autêntica, revertendo o preconceito e a miscigenação, 

tenham sido bem-intencionados, a rachadura nunca se colou.  

Enquanto na arte se tentava unificar o povo brasileiro, na política, as leis 

reafirmavam as diferenças. A lei de zoneamento (já discutida também no capítulo II) 

deixou clara a linha traçada entre o território da elite e o território da classe 

trabalhadora; o código de obras de São Paulo deixou a margem da legalidade, os 

trabalhadores sem teto ou sem recursos para adquirir um imóvel “legal” no mercado 

(VILLAÇA, 1986). As leis falam uma língua diferente do discurso, diferente da 

ideologia apresentada e diferente dos movimentos modernizantes. 

Para Becker e Egler (1998), o uso do termo “modernização conservadora” 

significa o ingresso do Brasil, na tão esperada e forçada industrialização e 

modernização, cuja sociedade, ausente e alheia não obteve participação nas 

benesses desse crescimento econômico. Sendo inaugurada uma “modernidade 

pobre”, uma vez que a pobreza da cidade moderna está associada entre o 

descompasso da sociedade precária e a expansão das redes de serviço, em que a 

segunda foi realizada às pressas e com qualidade reduzida a fim de atender a 

massa popular (BECKER; EGLER, 1998). Pois a partir do momento em que a 

conexão do mercado internacional e mercado mundial se estabeleceu, a 

modernização sempre esteve presente, afirma Fernandes (1995). A persistência na 

estrutura colonial de produção e classes colocou o Brasil numa posição sempre 

atrasada diante dos avanços tecnológicos.  

Fernandes (1995) afirma que o Brasil viveu uma transformação revolucionaria 

profunda no campo da produção, mas quem beneficiou-se com isso foi a burguesia 

hegemônica dos países centrais, a burguesia brasileira e a classe média. As demais 

classes não se beneficiaram e foram contempladas de modo muito lento e desigual. 

Pois para o autor, se o crescimento econômico e sócio-cultural não acompanha a 

igualdade econômica e sócio-cultural, ele se configura na história de forma de forma 
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negativa, oposto ao estilo democrático de vida. No Brasil o crescimento econômico 

sempre levou ao agravamento das desigualdades econômicas, sócio-culturais e 

políticas, reafirmando os privilégios de ordem colonial e enrijecendo a opressão de 

classe como arma de controle econômico, social e político (FERNANDES, 1995). 

A modernização programada saiu do controle devido exponencial 

adensamento urbano inesperado já que o modo como se comporta a sociedade e 

seus meios de subsistir não podem ser algo controlado pelo Estado. A afirmação 

pode ser comprovada se considerarmos a afirmação de Becker e Egler (1998), 

dizendo que na década de 80 houve um declínio da natalidade que colocou a 

população brasileira equiparada a população europeia no que se refere ao 

adensamento, pois o acesso à pílula diante de uma nova cultura, mesmo que na 

pobreza, provocou uma redução na taxa de fecundidade, o que fez com que se 

constatasse que o comportamento social não estava mais vinculada a economia e 

portanto possíveis crises não influenciaria no crescimento demográfico. Maricato 

(2001) esclarece que a taxa de crescimento demográfico em 1980 ultrapassou o 

PIB, permanecendo negativo até 1990. Para a autora toda a tentativa em integrar o 

Brasil na rede internacional de mercado e modernizar o país se via frustrada diante 

de um crescimento demográfico descabido. A pobreza, a baixa remuneração e a 

informalidade empregatícia revelaram condições de vida precárias nos centros 

urbanos dos anos de 1990. O declínio da fecundidade foi o meio encontrado para 

amenizar os efeitos da miséria e resistir à pobreza (BECKER; EGLER, 1998). 

Maricato (2001) ressalta que o crescimento urbano sempre se deu com a exclusão 

social, desde a emergência do trabalhador livre na sociedade brasileira. Na 

concepção de Fernandes (1995), quando os interesses privados deslocam os 

interesses coletivos, e se impõe no lugar deles, a renda se comprime e vai na 

direção oposta a acumulação. “Por fim, a cultura é reprimida, industrializada e 

condicionada segundo um código egoísta e obscurantista, que repôs a imitação 

servil e a colonização cultural no centro das opções históricas (FERNANDES, 1995). 

O intenso processo de migração que o país deu início devido à concentração 

de capital e crescimento econômico permitiu a modernização do campo fazendo 

com que, não só o Nordeste, mas também outras áreas rurais fornecessem mão de 

obra para as indústrias nos centros urbanos onde a oferta de emprego atraía os 

migrantes que não via mais meios de permanecer no campo, pois o acesso ao 

credito facilitou a concentração de propriedade que deram suporte a ordem da elite 
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que estruturaria o país (BECKER; EGLER, 1998). Os autores trazem algo 

interessante em suas análises acerca da modernização conservadora no Brasil que 

é a desconstrução da linha imaginaria que separa o Brasil em dois. Longe de afirmar 

que esta linha realmente não exista, porem os autores afirmam que esta separação 

vai muito além da riqueza e da pobreza, ela representa uma estrutura hibrida e 

ambivalente. Ou seja, a modernização num país majoritariamente agrário, com um 

elevado contingente de desapropriados, desabrigados e incultos, onde a ideologia 

do patrimonialismo revela-se enraizada, não poderia se dar de forma igualitária.  

A ambiguidade aparente na modernização conservadora do Brasil revela-se 

também na estrutura espacial que tende a extravasar o núcleo histórico inicial, sua 

malha planejada e até a periferia sem promover uma fluidez completa. Nesse 

sentido, a estrutura centro-periferia passou por alterações provocando conflito entre 

a malha programada e o espaço vivido que viu emergir novas territorialidades. 

Quanto à forma que se deu o modo de ocupação no território brasileiro, esta está 

associada à localização da fonte de energia já que a industrialização se deu de 

forma tardia e intensa em que a distribuição de energia e instalação de indústrias 

ocorreram ao mesmo tempo. Nesse sentido, por meio da instalação da rede de 

energia, podemos perceber a centralização e poder da cidade mundial (BECKER; 

EGLER, 1998). 

 

 

4.2 Cruzeiro: história e urbanização 

 

O conceito de “progresso” alicerça a cidade de Cruzeiro fundada na primeira 

década do século XX, em que foi vislumbrado o processo de modernização e 

industrialização no país sob o anseio do desenvolvimento econômico. No início do 

século XX, o Brasil passou por diversas transformações (como visto anteriormente) 

tanto no plano da política, da sociedade quanto do território. Fazem parte dessa 

transformação o recente Estado, a recente produção por assalariamento, o conceito 

de “progresso” e nacionalismo e o processo de migração do campo para a cidade. O 

núcleo que daria a origem à cidade de Cruzeiro localizava-se na região próspera do 

café, no Vale do Paraíba do Sul que faz comunicação entre Rio de Janeiro e São 

Paulo. Daí o advento de diversos núcleos urbanos.  
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O processo de urbanização do Vale do Paraíba, apoiou-se, na dinâmica 

crescente do café na região, mas foi a industrialização no Vale do Paraíba que 

provocou sua evolução urbana (MOREIRA NETO; MELLO, 2010). Os mesmos 

autores afirmam que foi a partir do reordenamento da produção capitalista dos 

países centrais, o qual recebeu o nome de “segunda revolução industrial”, que 

provocou a industrialização no Vale do Paraíba, cujas maiores expressões foram no 

setor da química, elétrica, petróleo e aço.  Sua localização privilegiada, que 

estabelece acesso as três unidades da federação de grande dinamismo e seus 

processos históricos impulsionaram seu processo de urbanização (MOREIRA NETO; 

MELLO, 2010). Segundo os autores, a expressão urbana do Vale do Paraíba resulta 

de “um processo de subsequentes surtos de crescimento econômico de atividades 

agrarias”. Pois o Médio Vale recebeu as primeiras industrias por volta de 1880, por 

já apresentarem atividades urbanas em desenvolvimento (Pindamonhangaba, 

Jacareí, Taubaté). Ao estabelecer a vida urbana mediante a substituição do capital 

proveniente da cafeicultura pelo capital industrial, o Médio Vale começa a inchar 

suas cidades com mão de obra, reforçando relações de dependência do Vale 

Superior ao Médio Vale. A ordem capitalista de centros desenvolvidos era refletida 

nos arranjos regionais. Assim, os investimentos se voltavam para as zonas mais 

desenvolvidas, tendendo ao prejuízo, as zonas menos desenvolvidas (MOREIRA 

NETO; MELLO, 2010). 

Os mesmos autores apontam que as regiões do Médio Vale foram equipadas 

com energia elétrica e modais rodoviários, como a rodovia Rio – São Paulo (1928), 

que mais tarde deu lugar à rodovia Presidente Dutra (1951), quando São Paulo 

passa a dividir com a antiga capital, a atenção dos investimentos governamentais 

devido seu caráter de metrópole industrial e econômica. Nesse contexto, é 

implantado em Volta Redonda, no Vale fluminense, uma siderúrgica estatal em 

decorrência “de fatores complexos que incluía a proximidade das regiões produtoras 

de minérios” e a posição de São Paulo mediante os investimentos governamentais 

(MOREIRA NETO; MELLO, 2010). 

No cenário do município de Cruzeiro, a instalação da FNV (Fábrica Nacional 

de Vagões) resulta, segundo Moreira Neto e Mello (2010), o comportamento 

equitativo dos investimentos governamentais no que diz respeito a diversificação da 

distribuição de suas unidades industriais ao longo do Vale do Paraíba. A localização 

da FNV revelava-se favorecida pelo entroncamento ferroviário ente São Paulo, Rio 
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de Janeiro e Minas Gerais. Assim a urbanização consequente da região que 

concentra infraestrutura em transporte e energia e fabricação de bens de produção é 

característica do fordismo “que permitiria a produção industrial padronizada e 

apoiada no consumo em massa” (MOREIRA NETO; MELLO, 2010). Os autores 

afirmam que, a inserção da rodovia Presidente Dutra viria a reforçar a valorização 

das áreas situadas a sua margem. 

No entanto, na cidade de Cruzeiro, o processo de urbanização teve início com 

a instalação dos equipamentos ferroviários na fazenda Boa Vista, e sua evolução 

urbana tem início com a instalação dos diversos estabelecimentos comerciais que a 

cidade adquiriu em função do adensamento. Nesse sentido, a industrialização nunca 

foi forte no município. Um dos fatores que podem ter contribuído para essa 

configuração pode ser a presença da rodovia Presidente Dutra, que dista do núcleo 

urbano e industrial da cidade, pois o território cruzeirense do qual a rodovia 

perpassa se revela geograficamente acidentado, dificultando a instalação de 

indústrias. Além do mais a Ioxipe Máxion, antiga FNV, e maior indústria do 

município, utiliza-se da ferrovia Central do Brasil (Rio-São Paulo) para realizar o 

deslocamento de produtos e matérias primas. 

Antes de compreendermos como se deu a fundação e o processo de 

evolução urbana na cidade de Cruzeiro, iremos compreender sua localização e 

algumas características atuais. Situada RMVPLN (Região Metropolitana do Vale do 

Paraíba e Litoral Norte), Cruzeiro-SP, cidade pequena de 81. 406 habitantes 

(estimativa do IBGE para 2016) compõe a sub-região 4 da RMVPLN, conforme 

ilustra as Figuras 3 e 4. A cidade possui extensão territorial de 305,699 km² e 

contempla uma beleza natural onde é possível observar a presença da Serra da 

Mantiqueira e Serra do Mar. Cruzeiro-SP encontra-se ilhada por cidades pequenas: 

Ao sul, a serra do mar separa o município das cidades litorâneos; ao norte, as 

cidades tradicionais e pitorescas do sul de minas; oeste, as cidades históricas e 

coloniais do Vale do Paraíba; e ao leste, cidades pequenas e médias do Estado de 

São Paulo conforme ilustra. Nesse contexto, Cruzeiro atua como um pequeno polo 

regional para suas vizinhas atendendo todo o fundo do Vale e sul de Minas. Sua 

economia é fortemente apoiada no comercio. 

 
“[...] por ser variado em termos de produto e serviço, além de 
atender a cidade, torna-se importante para toda a região. O 
comércio de Cruzeiro vem suprindo as necessidades de muitas 



68 

 

outras cidades [...] Possui empresas de renome nacional, como 
exemplo Casas Bahia, Lojas Pernambucanas, Casas Colombo, 
Lojas Cem, Ponto Frio, Cacau Show, entre outras” (FIDA et al, 
2011, p. 02). 

 
Figura 1 - Localização do Estado de São Paulo em relação ao Brasil 

 
Fonte: São Paulo, 2017. 

 

Figura 2 - Localização da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte 

 
Fonte: Autora. 
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Figura 3 - Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte 

 
Fonte: Emplasa, 2017. 

 
 

Figura 4 - Microregião 4 da RMVPLN 

Fonte: Autora. 
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Figura 5 - Território de Cruzeiro e núcleo urbano 

 
Fonte: Autora. 

 

Que a região do Vale do Paraíba surgiu por meio das bandeiras 

empreendidas por homens de confiança da Coroa que buscavam desbravar terras 

no interior dos sertões de São Paulo e pela busca do ouro em Minas Gerais, já é 

sabido, porém, o núcleo inicial de Cruzeiro localizava-se onde hoje encontramos o 

bairro Embaú, da cidade vizinha – Cachoeira Paulista. Lá foi erguida uma capela à 

nossa senhora da conceição que deu origem ao primeiro nome da cidade: “Povoado 

da Nossa Senhora da Conceição”. O fato de Cruzeiro estar localizado à esquerda do 

rio Paraíba se deve a intenção que se apresentava em transpor a serra da 

Mantiqueira em busca do ouro. A era do ouro reservou-se a desenvolver Minas 

Gerais, fazendo do Vale, mera rota de trânsito até se desenvolver na região, a 

economia do café (SILVA, 1970). 

Portanto, a história de Cruzeiro está vinculada a história da fazenda “Boa 

Vista”, produtora do café Coroa, cuja sua fundação se deu em meados do século 

XVIII. No entanto, como já mencionado acima, sua base fundadora se deu a partir 

da ferrovia. A extensão da fazenda Boa Vista percorria a área da beira do rio 
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Paraíba até o alto da serra das Mantiqueira – que faz divisa com Estado de Minas 

Gerais (SILVA, 1970). 

A sede da fazenda foi construída entre 1800 e 1825. “Em fins do século XIX a 

fazenda pertencia ao <Major da Guarda Nacional Manoel de Freitas Novaes>, 

senhor de grande prestigio junto a família imperial, de tal maneira que se tornara 

compadre de sua majestade D. Pedro II” (SILVA, 1970). O primeiro corpo de 

sociedade patriarcal que a região onde se insere Cruzeiro conheceu, era formada 

pelos colonos da fazenda de Major Novaes (SILVA, 1970). No entanto, Federici 

(1978) afirma que a cidade de Cruzeiro nasceu em torno da ferrovia e não da 

fazenda Boa Vista, pois a vida rural não representa elemento aglutinador. No 

entanto, para o autor somente o entroncamento das ferrovias também não 

representava elemento forte para gerar um povoado, pois muitas estações e 

entroncamentos surgiram nas cidades paulistas e não constituíram aglomerações. 

Dentro deste contexto, o que de fato Federici afirma ser o propulsor dessa 

aglomeração reside na instalação da base de comando da rede sul-mineira na 

intersecção ferroviária, que veremos a seguir. 

As principais capitais do país – Rio de Janeiro por ser Distrito Federal no 

período imperial e São Paulo por concentrar a maior economia do país devido a 

ascensão do café em substituição à cana de açúcar – comunicavam-se por um 

caminho que foi aberto passando por Mogi das Cruzes, Jacareí, Taubaté, 

Guaratinguetá, Cunha até chegar a Parati, denominado “caminho do Guaianazes”. 

Em 1725 abriu-se comunicação por terra com o Rio de Janeiro, formando o caminho 

novo (GUIMARÃES, 1951). Porém, a comunicação entre as capitais, ainda assim, 

mostrava-se precária e lenta e exigia aprimoramento, pois com a expansão da 

agricultura cafeeira, entre 1825 a 1835, surgiu a necessidade de rapidez no 

escoamento da mercadoria.  

Harvey (2005) explica que a transformação da morfologia do espaço apoia-se 

na evolução do meio de transporte como um instrumento utilizado para romper a 

barreira do espaço pelo tempo, uma vez que o capital, para obter sucesso na 

acumulação, deve retornar em forma de lucro rapidamente para a mão do investidor, 

de modo que, entre as várias reinvenções para manter o progresso da acumulação, 

está a expansão do mercado, que depende do transporte para romper a barreira do 

espaço pelo tempo, alcançando mercados mais distantes, como também, facilitando 

o acesso as matérias primas. 
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Assim, os ingleses investiram grandes capitais na construção de conexões 

ferroviárias entre a produção, as capitais e o porto do Rio de Janeiro, além de enviar 

engenheiros para a construção da ferrovia rompendo, portanto, a barreira do espaço 

pelo tempo. Assim, as ferrovias foram instaladas ainda no período imperial. A 

estrada de ferro Dom Pedro II (hoje, Central do Brasil), foi inaugurada em 29 de 

março de 1858, partindo da Barra do Piraí sentido à oeste, porém chega a 

Cachoeira Paulista em 1875, ligando-se com o Rio de Janeiro em 1877. Como 

afirma Guimarães (1951), “O progresso neutralizava a geografia hostil e protetora. 

Corrigiam-se as tendências econômicas do país”. 

A industrialização que se inseria paulatinamente nas regiões de crescente 

atividade econômica de origem agrária contribuiu para a evolução urbana do Vale do 

Paraíba que via emergir em sua extensão novos núcleos urbanos. No entanto, foi a 

conexão dos dois estados com Minas Gerais que deu origem a cidade de Cruzeiro. 

Nesse contexto de transformações, conforme afirma Silva (1970), a expansão 

cafeeira e a grande amizade de um Major fazendeiro com o Imperador, deram 

origem a uma cidade.  

Silva (1970) afirma que a ferrovia foi construída nas terras da fazenda “Boa 

Vista” a pedido de Major Novaes: “A estrada não passaria pelas terras da fazenda 

Bôa Vista, graças porém, a amizade do Imperador ao Major Novaes, êste conseguiu 

que a estrada passasse por sua fazenda, assim, como também fosse localizada uma 

Estação em suas terras”. No entanto, Guimarães (1951) questiona a afirmação que 

muitos historiadores defendem a respeito do pedido de Major Novaes para que 

instalasse a estrada de ferro D. Pedro II em suas terras, pois a topografia do lado 

esquerdo do rio Paraíba se mostra mais viável. À margem direita, o relevo 

apresenta-se bastante acentuado de maneira que, devida a tecnologia da época, 

seria uma obra faraônica construí-la deste lado, tal como a da Serra da Mantiqueira 

pela ferrovia Rio-Minas. Portanto, o surgimento de Cruzeiro iniciava-se incipiente 

com a instalação da ferrovia Dom Pedro II, ilustrando que as bases constitutivas se 

apoiam à margem da ferrovia, diferentemente da maioria das cidades tradicionais – 

e das suas vizinhas – que tiveram a base fundadora em torno do leito de um rio.  

A construção da estação de trem nas terras da fazenda Boa Vista foi 

concluída em 1875, dando o nome ao povoado que surgia em torno da ferrovia de 

“Povoado da Estação do Cruzeiro”. O nome Cruzeiro faz referência um Santo 

Cruzeiro situado nas terras de Major Novaes em homenagem a uma mulher que foi 
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morta por um touro no local (ANDRADE, 1993). Em seguida surgia a estrada de 

ferro “Minas and Rio Railway”, que liga Rio de Janeiro a Minas Gerais. Silva (1970) 

afirma que o ponto de partida da ferrovia também não se localizaria nas terras de 

Major Novaes e sim na cidade de Queluz. No entanto, mais uma vez a amizade de 

Major Novaes com o Imperador teria influenciado na localização do equipamento 

ferroviário. Em 1890, a estrada de ferro Dom Pedro II unificou-se com a estrada São 

Paulo – Rio de Janeiro formando a estrada de ferro Central do Brasil. Nesse período 

o povoado da estação possuía em torno de 200 casas (SILVA, 1970). 

As estradas de ferro aliadas à estação de trem, que constituía um ponto nodal 

entre as três principais metrópoles do país (São Paulo, Rio de Janeiro e Minas 

Gerais), provocaram o adensamento do “Povoado da Estação do Cruzeiro”, de modo 

que o povoado se uniu a fim de conquistar a municipalidade do novo núcleo. No 

entanto o movimento municipalista não teve força durante a monarquia. A 

constituição de 24 de fevereiro de 1891 não fazia menções significativas aos 

interesses municipalistas (SILVA, 1970). Portanto, o processo de emancipação da 

cidade, não se deu de forma pacífica, pois ao final do século XIX o povoado já 

possuía diversos equipamentos urbanos que elevaria o aglomerado à categoria de 

município. Assim o povo, em carta, solicitou ao Estado a emancipação política do 

povoado por meio da desapropriação das terras de Major Novaes, pois este se 

negava a vender as terras cujo arrendamento do solo tinha valor abusivo e não lhes 

convinham investir nos terrenos em que o título de propriedade não lhes pertenciam 

(FEDERICI, 1978). Porem as terras foram desapropriadas, excetuando o entorno 

das áreas em que se inseriam as estruturas ferroviárias, o que gerou revolta para 

Major Novaes que revela atitude bastante patrimonialista ao contestar, também em 

carta, a desapropriação de suas terras com o argumento de que o valor pago pelas 

terras não condizia com o valor real que lhe foi calculado por seu contratado. O 

proprietário ainda reclamava bem feitorias realizadas nos terrenos. Segundo afirma 

Federici (1978), Major Novaes impedia com violência a construção de habitações na 

terra já desapropriada. Pois bastante conservador, o patriarca fez de tudo para 

manter as terras sob sua posse. As disputas pelas terras seguiram-se por diversas 

sessões até que o poder público, durante a passagem da monarquia para a 

República decretou as terras Distrito de Paz, acentuando a importância que 

apresentava a aglomeração. 
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Entre 1883 a 1886, Sr. Major Novaes presidiu a câmara municipal, podendo 

ele atuar em livre favor sobre as decisões acerca das terras do “Povoado da 

Estação”. Por muitas vezes major Novaes fez parte do corpo da câmara municipal, 

ora presidente, ora intendente... assim, em 1891 as terras da disputa tornaram se 

sede de um novo povoado denominado “Vila Novaes” que se restringia aos mesmos 

limites do núcleo inicial do “Povoado da Estação”. Esse decreto durou apenas um 

ano, voltando o povoado a ser distrito da sede “Povoado Nossa Senhora da 

Conceição do Cruzeiro”. Na sua posição de monarquista, Major Novaes procurou “a 

qualquer modo” impedir a emancipação do povoado, obviamente assentado nos 

ideais patriarcais, não pretendia perder a renda que desfrutava proveniente do 

arrendamento de suas terras. Mas, diante de um significativo crescimento do 

povoado, sua emancipação foi inevitável, sendo a sede do povoado transferida do 

Embaú (antigo povoado da “Nossa Senhora da Conceição do Cruzeiro para o 

“Povoado da Estação do Cruzeiro” localizado onde foi instalada a Estação 

Ferroviária (FEDERICI, 1978). Em 1906 a sede recebe emancipação de povoado à 

categoria de município. Reafirmando a racionalidade patrimonialista, embora 

inseridos em uma era de ideais modernizantes, conservada entre os donos de 

terras, a emancipação do município de Cruzeiro enfrentou muitas disputas. Mesmo 

depois da lei 789 de 02 de outubro de 1901 – que determinava sede o “Povoado da 

Estação”, os conservadores empenhavam-se em reaver a Vila Novaes:  

 
“Cuidadosa como lhe competia ser, a Câmara Estadual valeu-
se também das opiniões solicitadas ao juiz de Direito da 
Cachoeira Paulista e da própria Câmara do Embaú. Não é 
preciso dizer que esta foi contra, menos o voto do Vereador 
Joaquim do Padro, que se manifestou a favor da transferência”. 
(FEDERICI, 1978). 

 

Essa resistência encontra significado no conservadorismo arraigado na 

cultura coronelista que carregava os senhores de fazenda cuja produção de suas 

terras se dava pela mão de obra escrava. Pois três anos antes da emancipação do 

“Povoado da Estação” por lei (789), ocorreu a libertação dos escravos (1888) 

levando ao declínio a produção na lavoura em favor à modernização do país. Assim, 

no início do século XX, inserida no contexto nacional de modernização e 

estrategicamente localizada entre as principais capitais, Cruzeiro seria gerada no 

útero da cultura cafeeira cujo berço em que nascera se fazia sobre trilhos e 

dormentes. 
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Federici (1978) utiliza os dados demográficos levantados pelo Censo dos 

anos de 1872 a 1900, que contribuirá para compreendermos o rápido crescimento 

que Cruzeiro apresentou no fim da Monarquia que viria a contribuir para a decisão 

da comarca do Embaú em transferir a sede do município para o “Povoado da 

Estação do Cruzeiro”.  

 
Tabela 1 - Demografia durante processo de evolução urbana 

Ano N° de habitantes Posição/habitantes 

no Vale do Paraíba 

Crescimento (%) 

1872 4.931 20° 72 – Cruzeiro 
44 – Vale do Paraíba 1890 8.883 14° 

1900 11.075   

Fonte: Federici (1978). 

 

A palavra “Progresso” é muito encontrada nos livros que relatam a história de 

Cruzeiro, vinculada sempre a ferrovia, aos comércios e a posição geográfica da 

cidade, uma vez que o processo de urbanização da cidade tem surgimento com a 

instalação dos seus equipamentos ferroviários. Pois com a aquisição da estrada de 

ferro Minas and Rio Railway, em 1910 a rede sul mineira decidiu instalar sua sede 

administrativa em Cruzeiro (ANDRADE, 1993). O mesmo autor relata que em 1930 a 

rede sul-mineira instalou na cidade uma série de equipamentos ferroviários – 

oficinas, almoxarifados, galpões para vagões, uma rotunda, etc. – trazendo 

dinamicidade para Cruzeiro, gerando oferta de emprego e atraindo migrantes para a 

região. Nesse sentido, seu processo de urbanização tem início com a migração de 

famílias da região que buscavam oportunidades de emprego nos vários 

equipamentos na cidade. Pois, segundo afirma Santos (2012), a cidade atingiu um 

crescimento em vantagem as suas vizinhas num intervalo de 40 anos, tornando-se 

um local de transitoriedade, visto que a cidade era o centro que recebia e distribuía 

as mercadorias produzidas no Vale do Paraíba dos/para as capitais do Rio de 

Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. 

As ferrovias e equipamentos ferroviários que provocaram o adensamento 

urbano da cidade trouxeram consequentemente, a industrialização, comércios, 

espaços de lazer... Enfim, Cruzeiro nasceu moderna, uma vez que esteve ligada a 

representação da imagem da ferrovia, por ter seu traçado urbano planejado no 

modelo ortogonal, diferente de suas vizinhas do Fundo do Vale, e, por ser 

possuidora de um equipamento moderno ilustrado pela ferrovia, uma vez que suas 
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vizinhas a Oeste ainda experimentavam da ruralidade. Tal imagem é refletida em 

sua arquitetura que faz referência à Art Nouveau, na passagem do século XIX. 

Portanto, sua memória está conservada nos equipamentos ferroviários, hoje em 

estado de ruína, espalhados pelos núcleos mais antigos da cidade. Ver Figura 6 a 9 

 
Figura 6 -Residência Tradicional (pertenceu ao Dr. João Batista Ferreira) 

      

 
Fonte: Andrade (1993) e Autor. 
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Figura 7 - Residência Tradicional (pertenceu à família Rossetti) 

 

 
Fonte: Andrade (1993) e Autor. 
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Figura 8 - Residência Tradicional (Museu Major Novaes) 

 

 
Fonte: Andrade (1993) e Autor. 
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Figura 9 - Residência Tradicional (pertenceu a família Rossetti) 

 

 
Fonte: Andrade (1993) e Autor. 
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Figura 10 - Residência Tradicional (pertenceu ao Dr. Mário da Silva Pinto) 

 

 
Fonte: Andrade (1993) e Autor. 
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Figura 11 - Residência Tradicional (pertenceu a família Vilela) 

 

 
Fonte: Andrade (1993) e Autor. 
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Figura 12 - Residência Tradicional (pertenceu a família Constantino Salomão) 

                          

 
Fonte: Andrade (1993) e Autor. 
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O conceito modernizante que carregou a cidade em seu processo de 

urbanização é o mesmo conceito disseminado na nação que empreendia insistente 

sua industrialização e modernização por meio da aquisição de infraestrutura urbana 

atingindo o município ascendente que se via equipado e moderno. Nesse sentido, a 

racionalidade da sociedade Cruzeirense ainda é alimentada pela ideologia do 

“progresso” incutido nos equipamentos ferroviários em ruínas arraigados de 

memória.  

Mesmo após a decadência do café, as instalações ferroviárias deram aporte a 

outras atividades, como a agropecuária por exemplo. Pois a rodovia Presidente 

Dutra ainda não havia se estabelecido e o transporte ferroviário movimentava a 

economia da cidade. O próprio hino da cidade reflete contexto moderno em que 

surgira a cidade de Cruzeiro. Escrita por César Federici, nascido em 1886 e migrado 

para Cruzeiro em 1906, o hino da cidade recebe o nome de “Canção de Cruzeiro”. A 

música foi oficializada como hino da cidade pela Lei n° 302, de 30 de julho de 1958 

(SILVA, 1970):  

 
“Nascestes no Vale, ao pé da Colina, 

Bela e grandiosa cidade-menina. 

A Mantiqueira majestosa a te coroar 

e o lendário Paraíba, orgulhoso a te banhar. 

Tens lindo traçado, 

Escolas, Igrejas, 

Comércio e Indústria 

E tudo que almejas, 

Tens lindos jardins 

Com garôtas e flôres 

Que formam <boquts> 

onde nascem amôres!... 

 

Salve Cruzeiro, 

nome divino de minha cidade, 

teu nome ostenta o emblema sagrado 

da cristandade! 

Salve, Cruzeiro, 

terra bendita em que nasci. 

És de São Paulo, filha gentil. 

Pedacinho querido do meu Brasil!!! (SILVA, 1970. p. 254) 

 

A canção traz junto à romântica saudação à beleza natural da cidade, o 

orgulho pelos seus equipamentos urbanos que ilustram a cidade como moderna e 

promissora (Figura 13 e 14). O trecho que diz “Tens lindo traçado” refere-se ao 

traçado ortogonal que recebeu a cidade em seu desenho urbano – característica que 



84 

 

revela que Cruzeiro, cidade planejada, nasceu no berço da modernidade. Afirma 

Federici (1978) que a cidade possuía traçado moderno com ruas retas e planas 

constituídas de 42 ruas cortando-se em perfeita simetria. No entanto, os ideais 

modernizantes de Cruzeiro esbarram-se na herança patrimonialista que carrega o 

município no âmago de sua jovem sociedade. Visto que o Brasil teve sua sociedade 

formada por colonizadores, as cidades mais modernas carregam o lastro da cultura 

fundadora do país por conta da modernização conservadora. 

 
Figura 13 - Vista da serra da Mantiqueira 

 
Fonte: Mapio, 2017. 
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Figura 14 - Vista dos equipamentos urbanos em 1920 na cidade de Cruzeiro. 

 
Fonte: Assis, 2016. 

 

A rede ferroviária instalada na cidade carregava a promessa de progresso e 

crescimento econômico. Percebemos este fato pelo destaque que os historiadores 

dão à posição privilegiada da cidade e sua conexão com os principais Estados 

brasileiros. A ferrovia sul-mineira permitiu que Cruzeiro estabelecesse uma estreita 

relação com as cidades do Sul de Minas. Até hoje, a cidade representa um polo no 

tocante da oferta de produtos e serviços para as cidades do Sul de Minas e Vale 

Histórico. Para os diversos autores analisados, a posição fazia de Cruzeiro um livre 

escoadouro de mercadorias por meio das ferrovias. Mesmo após o declínio do café 

na região a ferrovia ainda representava uma vantagem para a economia da cidade, 

principalmente devido ao entroncamento. Na década de 1930 a agricultura em 

Cruzeiro perdia campo para a industrialização, pois esta entrava em declínio, 

provavelmente em consequência das fabricas que se instalavam sucessivamente no 

município e principalmente pela ascensão do comercio. No setor industrial, Cruzeiro 

baseava sua economia na indústria da carne e da banha, laticínios e cerâmica. 

A retirada da rede sul-mineira da cidade causou impacto na memória e na 

perspectiva da população cruzeirense. Pois a cidade, ainda muito nova, perdia o 

chão que sustentava sua base fundadora e econômica. O que seria de Cruzeiro sem 

sua atividade ferroviária? Segundo Andrade (1993), inicialmente desativou-se os 

ramais deficitários, em seguida os trens de passageiros, depois diminuído os trens 

de cargas até que suprimido diversos trechos de ferrovia. O autor expressa 
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poeticamente essa passagem: “as linhas COMO VEIAS DE AÇO, pelas quais corria 

o sangue do progresso, estão se transformando em VARIZES SECAS E 

ABANDONADAS! E provavelmente, dentro de pouco tempo, serão definitivamente 

desativadas” (ANDRADE, 1993). E assim o foi. A população temia que a economia 

da cidade entrasse em falência com a retirada da empresa, porém, a essa altura as 

indústrias da carne e o comercio de Cruzeiro já produzia um capital capaz de manter 

a economia da cidade. Mais tarde a instalação da FNV (Fábrica Nacional de vagões) 

nas estruturas deixadas pela rede sul-mineira em 1941 transformou-se em uma das 

economias mais fortes de Cruzeiro junto ao comercio. A fábrica utilizou-se da 

ferrovia Central do Brasil (e ainda utiliza) para escoar seus produtos e/ou receber 

matéria prima. Cruzeiro, assim, vislumbrava um novo patamar econômico. A 

empresa que fabricava vagões, com o tempo passou a fabricar chassis e rodas para 

a indústria automobilística e máquinas agrícolas (SILVA, 1970). A cidade de 

Cruzeiro industrializou-se tardiamente talvez por conta da dinâmica atividade 

ferroviária que comandava sua economia. Na década de 1940 as maiores industrias 

cruzeirenses eram a FNV e o Frigorífico. 

Para os historiadores, Cruzeiro representava uma cidade promissora cujo 

desenvolvimento econômico e social, não lhes dava um panorama contrário. 

Andrade (1993) inicia o relato da fundação da cidade de Cruzeiro em seu livro com o 

subtítulo: “2° etapa progressista 1900 a 1950”. Ver Figura 15; Federici (1978), ao 

relatar a fase comercial da cidade, afirma que o comercio de Cruzeiro já permitia 

considerar a cidade um grande centro comercial entre os maiores existentes no 

interior do país; na concepção de Guimarães (1951), a partir de 1901 a cidade 

recebeu um rápido progresso por meio de suas obras de infraestrutura, pois a saída 

dos escritórios e oficinas da rede sul-mineira, ao contrário do que pensaram a 

sociedade cruzeirense, não abalou a estrutura financeira da cidade, que revelou, na 

opinião do autor, ter vida própria, pois a indústria da carne manteve a cidade com 

visão promissora; e Silva (1970) utiliza-se do relato minucioso das instalações 

industriais e comerciais nascentes no início do século XX para exemplificar o 

progresso que concernia os anseios cruzeirenses (frigorífico (1918), radio (1934), 

FNV (1941), fábrica de móveis (1955), etc.) 
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Figura 15 - Pagina do livro “Os pioneiros da história de Cruzeiro” 

 
Fonte: Andrade (1993). 

 

 

4.3 Evolução urbana de Cruzeiro-SP 

 

 No que concerne sua evolução urbana, ao fim do século XIX, Cruzeiro 

possuía povoamento apenas na rua da ferrovia e duas ruas paralelas constituídas 

apenas de dois quarteirões, sendo este seu núcleo inicial; já nas primeiras duas 

décadas do século XX após sua fundação, os dois quarteirões paralelos a rua da 

ferrovia alcançou a estrada de ferro Minas and Rio Railway e transpondo a ferrovia 

Dom Pedro II, cresceu até o rio Paraíba do Sul; entre 1920 a 1950, o núcleo urbano 

cresceu sentido N e NE, e atravessando o leito da primeira ferrovia, formou-se um 

novo núcleo à Oeste. Após 1950 a cidade expandiu-se principalmente a esquerda do 

rio Paraíba – Vila Paulista, Vila Celestina e Vila expedicionários (SILVA, 1970). A 

Figura 16 ilustra uma suposição da evolução urbana da cidade de Cruzeiro a partir 

do relato de Silva (1970) acima. A ilustração se dá por meio de suposição devido à 

dificuldade no acesso de imagem por satélite da área nas respectivas datas.
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Figura 16 - Evolução Urbana de Cruzeiro 

 
Fonte: Adaptado de Silva (1970). 
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Tabela 2 - Aquisição dos equipamentos urbanos 
1900 – 1910 1911 - 1920 1921 – 1930 

Iluminação pública a gás Escola Arnolfo Azevedo Cine Teatro Odeon 

Telegrafo Nacional Empresa telefônica Sociedade Beneficente 

Matriz Santa Cecília Hospital Santa Casa Banco Comercial do Estado 

de São Paulo 

Cinema Iluminação elétrica Escola Normal 

 Cruzeiro Futebol Clube Cine Teatro Glória 

 Cinema D’Luxo Instalação da rede Sul-

Mineira 

 Frigorífico Cine teatro Capitólio 

 Oratório festivo Colégio Dom Ney 

  Brasil Futebol Clube 

  Revolução Constitucionalista 

– 1932 

  Sindicato ferroviário 

  Associação Cívica Feminina 

  Comarca de Cruzeiro 

  Ginásio e Escola Normal 

  Albergue Noturno 

Fonte: Andrade (1993). 

 

Os levantamentos datados dos acontecimentos e aquisições do período do 

processo de urbanização de Cruzeiro revelam que na primeira década da sua 

existência pouco foi realizado e adquirido pelo município. Marcam esse período a 

instalação do telégrafo e a construção da igreja matriz. Na década seguinte 

percebemos duas importantes feitorias no plano da infraestrutura da cidade e, 

também, equipamentos institucionais como escola e hospital. Inicia-se na década de 

1920, a formação da elite cruzeirense por meio do clube atlético “Cruzeiro Futebol 

Clube”. Na década de 1930, a cidade foi marcada pela culturalização fazendo surgir 

diversos cinemas e teatros na cidade. Andrade denomina a década de 1930 e 1940 

de “Renascença cruzeirense”. Instituições sociais também marcam essa década 

com a fundação da Associação Cívica feminina, Sindicato ferroviário, sociedade 

beneficente e o albergue noturno. A Revolução Constitucionalista também 

representou acontecimento de grande Expressão para a cidade trazendo a o título 

de “Capital da Revolução Constitucionalista”. 

Assim, concluímos que os reflexos da industrialização inicial possibilitada pelo 

capital internacional proveniente das atividades cafeeiras do Brasil, que contribuiu 
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para a solidificação do mercado interno, urbanização do Vale do Paraíba e ascensão 

do município de Cruzeiro, também reluziram na pequena cidade do interior de São 

Paulo que reproduzirá igualmente suas mazelas urbanas. 

 

 

4.4 A ideia de modernização como fundadora no município de Cruzeiro-SP  

 

O processo de urbanização e evolução urbana de Cruzeiro ocorrem em 

paralelo com o movimento modernista que teve forte expressão na arte em São 

Paulo e entre os jornalistas e caricaturistas do Rio de Janeiro; e as campanhas 

sanitaristas que procuravam promover o nacionalismo nas regiões sub 

industrializadas sob a retórica do combate as doenças. Em consequência desse 

período, a produção social do espaço assentou base na modernização conservadora 

que promoveu a transformação da terra em mercadoria capacitada por meio da Lei 

de Terras durante a formação da república. 

No tocante da formação da sociedade cruzeirense, Federici (1978) afirma que 

o entroncamento das ferrovias trouxe para a cidade, excelentes intelectuais que 

contribuíram para a formação da elite local. No entanto, o autor atribui também ao 

entroncamento ferroviário a formação de uma classe popular representada pela 

maioria da população cruzeirense. Tal camada popular faz emergir na cidade, uma 

série de instituições sociais e associações beneficentes. Em contraponto, a 

fundação de um clube de futebol – CFC (Cruzeiro Futebol Club) construído em 1914 

– desenha uma linha de exclusão revelando que, não diferente de todas as cidades 

do Brasil, o povo e a elite não se misturam. A sociedade elitista parece que 

pretendia sobrepor-se a formação da classe popular crescente na cidade. Portanto, 

Cruzeiro, embora nascida no berço da modernidade, carregava em sua sociedade a 

classe subalterna conservada na formação da primeira república. O que revela 

reflexo da modernização conservadora no município. Pois, fundada nas bases das 

atividades ferroviárias, o município constituiu-se por um grande número de 

migrantes que procuravam trabalho na construção das ferrovias e posteriormente 

nos escritórios e instalações da rede sul-mineira. Esses migrantes por sua vez, que 

se submeteriam ao trabalho operário – classificado como a base da hierarquia que 

servia a camada do topo – eram os colonos excluídos das fazendas de cafés 
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decadentes e os negros alforriados que se viram desabrigados na transição para a 

modernidade. 

É possível afirmar que a sociedade cruzeirense formou-se com base em uma 

classe operaria que representava a maior parte da população, Federici (1978) 

aponta que em 1890 havia 3.475 trabalhadores entre manipuladores de metal, 

madeira e tecido, lavradores, vendedores e domésticas, enquanto que os 

comerciantes eram representados pelo número 86. Ainda havia 61 fabricantes e 

menos de uma dezena de médicos e empregados públicos, e professores, uma 

dezena. Os 86 comerciantes ilustram o futuro promissor que Cruzeiro revelava no 

plano da economia comercial. Ainda aponta o autor 1.294 pessoas sem emprego. 

Podemos concluir que na ala elitista cruzeirense, o CFC promove a vida 

social culta da população seleta por meio de reuniões e bailes dançantes, e a 

Associação Cívica feminina (1933) promovia trabalhos sociais aos pobres e bailes 

dançantes aos ricos. E para não excluir os operários, que representam a ala popular 

cruzeirense, afirma Federici (1978), que o sindicato dos operários da rede sul-

mineira promovia meios para evitar o alcoolismo, incentivo à leitura e bailes 

dançantes. Essa prática ilustra o reflexo do movimento sanitarista que acontecia no 

resto do país, em que médicos empreendiam campanhas para reeducar e 

culturalizar, além de livrar das doenças, o povo recém migrado do campo. A 

aquisição de equipamentos urbanos, os ideais modernizantes, infraestrutura, 

modernização na cidade de Cruzeiro, submeteu o trabalhador rural a adaptar-se a 

vida social culta urbana. 

Portanto em nome da acumulação do capital, estabeleceu-se uma 

modernização forçada e por meio da retórica, tentou fazer com que a sociedade tida 

como “ignorante”, no que concerne a alfabetização – pois como já citado por Velloso 

(2006), a educação dos colonos e negros se restringia ao moralismo ministrado pela 

igreja católica – culturalizar-se a fim de formar uma sociedade de elite. Tarefa 

empreendida pelo movimento sanitarista e pelo movimento da arte moderna a nível 

nacional, e pelo sindicato dos operários da rede sul-mineira no nível municipal. 

As campanhas contra o vício, procurando afastar os operários das tabernas e 

casas de jogos mostram que não somente na metrópole, como na cidade nascente, 

a propagação da ideologia das “classes perigosas” (comentada no capítulo II, p. XX) 

estava presente. Além de procurar colocar o operário e sua família no “caminho 

certo” da moral e dos bons costumes, o sindicato tinha a função de: proteger os 
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interesses materiais dos operários, seus direitos contra abuso na elevação dos 

preços de bens necessários e alugueis, regulamentar as horas de trabalho, bem 

como aumentos de salários e ainda garantir a inserção de seus filhos dos 14 aos 18 

anos de idade nas dependências e oficinas da estrada de ferro Sul de Minas a fim 

de aprenderem o oficio (FEDERICI, 1978). Diante de uma educação e direitos 

incipientes no “mundo moderno”, recém saídos do escravismo e apoiado no 

incentivo ao trabalho (por interesse do capitalismo), podemos concluir que o 

Sindicato dos Ferroviários garantia a inserção do jovem de 14 anos em uma espécie 

de “curso profissionalizante” que preparasse um exército de reserva de mão de obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 

 

5 LUTAS PELA REFORMA URBANA E O CENÁRIO ATUAL: A PRODUÇÃO 

SEGREGADA DO ESPAÇO URBANO REFLETIDO NA CIDADE DE CRUZEIRO. 

 

5.1 Marcos regulatórios da política urbana no Brasil 

 

Diante do processo de urbanização, em que a população rural migrava para a 

cidade, um expressivo adensamento urbano deixou marcas no novo modelo de vida 

que se instalava. Segundo aponta Maricato (2001) em 1940, a população urbana 

representava 26,3% do total. Em 2000 a população urbana cresceu para 81,2% do 

total vivendo na cidade. Para ficar mais claro, em 1940 havia 18,8 milhões de 

habitantes nas cidades, e em 2000, 138 milhões. A maioria dessa população 

consistia (ainda consiste) em trabalhadores e população de baixa renda. Essa 

classe operaria começa a tomar consciência do antagonismo da vida urbana logo no 

início do século XX, em que greves foram empreendidas entre 1917 e 1919. Esses 

movimentos começaram a atingir a classe dominante a partir de 1930. A cidade se 

via partida, como vista no capítulo II, entre a nascente aristocracia urbana e os 

trabalhadores incultos migrados do campo, que, segundo afirma Villaça (2015), a 

partir da tomada de consciência, começa a impor limites à atuação da aristocracia. 

Pois o período populista foi o período em que a classe dominante se vê acuada e 

percebe a necessidade de atender a classe trabalhadora e a necessidade de realizar 

constantes manutenções em sua hegemonia.   

Os impactos da revolução industrial nos países centrais, já haviam sido 

reconhecidos pela camada popular que exigiram melhores condições de trabalho e 

moradia. Os CIAM’s em 1928 e 1933 foram reuniões que abordaram os problemas 

urbanos revelando verdadeira preocupação com a reprodução social. O Welfare 

States foi conquistado por meio das lutas sociais resultando na regularização 

fundiária com a produção de moradia em massa (MARICATO, 2000). 

No Brasil, o SHRU (Seminário de Habitação e Reforma Urbana), em 1963 em 

Petrópolis, lançava olhar atento às questões urbanas, unindo arquitetos e poder 

público, que resultou na produção de uma série de considerações propostas e 

diretrizes a fim de promover a regularização fundiária revertendo o sistema arcaico 

fundiário (BONDUKI; KOURY, 2010). O documento final, segundo Bonduki e Koury 

(2010), resultante do SHRU apresentava propostas, consideradas consistentes para 

a criação de uma nova estrutura institucional que previa a construção de moradia em 
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massa estimulada por demanda estável garantindo o retorno de capitais para o 

investimento em empresas no que concerne sua renovação de equipamentos; a 

criação de um plano habitacional articulado a um Plano Territorial; banco financeiro, 

órgão fiscalizador e conselho de habitação; plano emergencial voltado à habitações 

“subnormais”; revisão do sistema arcaico fundiário, além de considerar questões 

estratégicas para desapropriação e correção do déficit de moradia. Para o autor, foi 

intrigante a decisão do governo militar em abordar considerações e propostas 

elaboradas pelos arquitetos que compunham o SHRU – de cunho progressista – 

para compor seus planos de habitação de interesse popular. No entanto, Villaça 

(2015) afirma que os planos elaborados pelo regime militar residiam no plano 

ideológico, ou seja, sem a intenção de sua aplicabilidade, portanto, o fato do 

governo militar abordar questões levantadas no SHRU por arquitetos progressistas 

reside na intenção de acalmar as manifestações populares. Pois o seminário teve 

grande expressão e orientou a construção do BNH com base em algumas de suas 

abordagens. Esta ação é explicada na tentativa de o populismo militar acalmar as 

revoltas sociais, porém a política habitacional que o governo militar utilizou, apoiou-

se na ideologia da “casa própria” a fim de aquecer o mercado da construção civil e 

gerar emprego, o que resultou no milagre econômico cujos reflexos foram sentidos 

na década de 1980. As propostas, embora selecionadas e utilizadas pelo regime 

militar, foram em grande parte, barrada por ele. Mas representou na história da 

política pública e dos movimentos sociais a grande conscientização acerca dos 

problemas urbanos e a reprodução social protelado pelo poder público em função 

das requisições da elite e a manutenção de seu poder hegemônico (MARICATO, 

2010). 

Em 1970 houve uma fortificação dos movimentos sociais exauridos da política 

militarista. Surge então, o MNRU (Movimento Nacional pela Reforma Urbana), que já 

vinha sendo gerado no SHRU em 1963 e a passos lentos e progressivos caminha 

em direção a regularização fundiária. Souza (2011) define o Movimento como: 

 
“[...] conjunto articulado de políticas públicas de caráter 

redistributivista e universalista voltado para o atendimento do 

seguinte objetivo primário: reduzir os níveis de injustiça social 

no meio urbano e promover uma maior democratização do 

planejamento e da gestão das cidades” (SOUZA, 2011). 
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Nessa década inúmeras teses de doutorado, seminários, congressos e 

reuniões foram realizadas em função da prática dos planejamentos urbanos que 

havia se difundido no país. As demandas populares que foram abordadas no 1º 

Seminário de Habitação e Reforma Urbana (SHRU) foram retomadas pelos 

arquitetos inquietos no Fórum pela Reforma Urbana, em 1980, desta vez com mais 

força, devido fortalecimento dos movimentos Sociais que pleiteavam não só 

igualdade social como direito à cidade e à moradia – pois sabiam que os planos 

diretores serviam apenas para ludibriar a população subordinada à cidade atrasada 

e miserável enquanto cumpriam requisitos da cidade legal, moderna e equipada 

(VILLAÇA, 2015).  

Durante o processo de redemocratização, segundo o mesmo autor, a 

Assembleia Constituinte de 1988, após a queda do regime militar, permite a 

participação social em que mais de 160 mil assinaturas conseguem aprovar a CF.88 

(BRASIL, 1988). Foi o FNRU (Fórum Nacional pela Reforma Urbana) que conseguiu 

inserir algumas propostas na CF.88 acerca do direito à cidade (Maricato, 2000). A 

autora afirma que o FNRU errou em apoiar-se em proposta de leis, como se os 

problemas urbanos dependessem de novas leis e instrumentos urbanísticos. Os 

planos e planejamentos diversos realizados durante o regime militar já havia 

provado que as leis não garantiam soluções para os problemas urbanos (Villaça, 

2015). Esse cenário de lutas, ascensão de movimentos populares e conquistas, 

Ermínia Maricato (2015) chama de “nova escola do urbanismo”, sempre com a 

participação popular em seu bojo criado por esses pesquisadores, professores 

universitários, professores de diversas áreas do conhecimento socialmente 

engajados que surgiram entre 1980 e 1990. 

Na Constituição de 1988 é assegurado o direito à moradia, previstos no título 

II – “Dos direitos e garantias fundamentais”. No capítulo I – Dos direitos e deveres 

individuais e coletivos, é afirmado não haver distinção entre a população e apresenta 

os termos que protege a propriedade afirmando que a casa é asilo inviolável à não 

ser ao morador; garante o direito de propriedade, que deverá atender a função social 

e ainda relata a possibilidade de desapropriação em caso de utilidade pública, 

interesse social mediante indenização. Os direitos sociais ainda são garantidos pela 

CF.88 no artigo 6°, no que concerne à educação, saúde, alimentação, trabalho, 

moradia, lazer, segurança, previdência social, proteção a maternidade e a infância e 

assistência aos desamparados. Em seu artigo 182, a CF.88 trata da função social da 
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terra afirmando que a política de desenvolvimento urbano tem o objetivo de ordenar 

o desenvolvimento das funções sociais das cidades e garantir o bem-estar de seus 

habitantes, e no § 2 explica que a função social é exercida quando atende as 

exigências fundamentais de ordenação na cidade expressas no Plano Diretor 

(BRASIL, 1988).  

Quando Villaça (2015) afirma que política de fato e política de discurso estão 

em patamares diferentes, o autor refere-se a essa desarticulação da política que 

consiste os planos e leis e a política que é de fato executada na cidade por meio das 

obras públicas, que garantem a função social da cidade somente para a sociedade 

de poder aquisitivo. A função social na cidade, afirma Ermínia Maricato em suas 

diversas obras, não se aplica na cidade ilegal, a cidade construída com seu próprio 

desenho urbano, sua própria arquitetura, e muitas vezes com seu próprio negócio e 

suas próprias regras. A política de desenvolvimento que garante assistência aos 

desamparados parece não ver a quantidade de desabrigados que as ruas 

contemplam diariamente, os quais não tem acesso ao direito à moradia, educação e 

alimentação. Esse discurso também já foi discutido por Maricato e Flavio Villaça, 

entre outros, que se trata de uma política ambígua em que os problemas urbanos 

são também solução. A política de habitação empregada agravou o problema da 

escassez de moradia favorecendo somente a classe média. E como já foi discutido, 

a escassez é solução para o mercado fixar preço. Por esse motivo a política de 

Habitação no Brasil é ambígua e não prioriza o bem-estar social. 

O artigo 183 da CF 1988, trata do usucapião. O artigo afirma que o imóvel 

ocupado por mais de cinco anos por um indivíduo ou uma família, o direito de 

moradia por tempo indeterminado lhe será garantido não constituindo posse. Ao 

morador, independente de sexo ou estado civil, será garantido o título de domínio ou 

permissão de uso. Esse direito reserva-se a apenas um imóvel, não podendo o 

indivíduo adquirir usucapião de mais de um imóvel. O direito não se aplica a imóveis 

públicos. Porém, cenas como a demolição do cortiço “Cabeça de Porco” no Rio de 

Janeiro” tem sido muito atual. Um exemplo bastante recente e próximo ocorreu em 

janeiro de 2012 na favela do Pinheirinho em São José dos Campos. A reintegração 

foi realizada pela PM sob confronto com os moradores e muita resistência (BRASIL, 

1988). 
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5.1.1. A conquista do Estatuto da Cidade 

 

A retomada da democracia em 1980 traz novos movimentos sociais, lutas e 

propostas para a agenda política no que diz respeito à moradia e acesso à cidade. 

Esses movimentos atuaram não só no desenvolvimento de propostas e 

reinvindicações junto ao poder público, como também atuaram ocupando imóveis 

subutilizados, resistindo a despejos e reintegração de posses e ainda participando 

de novos programas habitacionais (RODRIGUES; BARBOSA, 2010). Os autores 

afirmam que caravanas organizadas pelos movimentos sociais à Brasília a partir de 

1988, tiveram grande importância na mobilização pelo projeto de lei de iniciativa 

popular do Fundo Nacional de Moradia Popular. Pois em 1990 ocorreu o Primeiro 

Seminário de Moradia Popular em que grupos de todas as regiões mostraram suas 

caras. 

Segundo aponta Maricato (2010), o MNRU foi construído a partir da 

constituinte reunindo diversos movimentos sociais, pela moradia, assistência social, 

saneamento, além de profissionais como arquitetos, professores universitários, 

advogados, sanitaristas, assistentes sociais, engenheiros, ONGs, movimento 

religioso, servidores públicos, prefeitos e parlamentares entre outros, o qual a autora 

denominou “a nova escola do urbanismo”.  

Cursos de capacitação acerca do Estatuto da Cidade foram empreendido por 

ONGs, pelo MNRU e universidades abordando assuntos específicos como direito à 

cidade, reforma urbana, democratização da terra e propriedade privada, a fim de 

transformar o assunto em questão comum à população de modo que se tornasse 

parte de seus cotidianos e assim, realizando a articulação da realidade com a 

política pública (RODRIGUES; BARBOSA, 2010). 

A lei 10.257 aprovada em 2001, denominada Estatuto da Cidade, portanto, 

tratou-se de uma conquista da “nova escola do urbanismo” e da ascensão e união 

de numerosos movimentos sociais que vinham se fortificando por anos. Maricato 

(2010) aponta que: 

 
“a lei pretende definir como regulador a propriedade urbana de modo que os 
negócios que a envolvam não constituam obstáculos ao direito à moradia 
para a maior parte da população, visando com isso combater a segregação, 
a exclusão territorial, a cidade desumana, desigual e ambientalmente 
predatória”. 
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A lei se propõe de forma concisa a dar suporte jurídico a ação do governo e 

da sociedade com relação ao uso do solo, parcelamento urbano e desenvolvimento 

urbano, abraçando de a agenda sociopolítica da reforma urbana (FERNANDES, 

2010). Porém, sua implementação não um processo fácil e agradável. Houveram 

muitas restrições e conflitos anteriores a sua aprovação. Bassul (2010) relata vários 

setores empresariais manifestaram-se contra as definições relacionadas a função 

social da terra, usucapião – considerado um “incentivo à invasão” pelos opositores. 

Contudo, o Senador Pompeu de Souza, jornalista, professor e autor do projeto não 

viveu para ver sua obra consolidada. O projeto original sofreu alterações antes de 

ser aprovado 11 anos depois a sua apresentação ao Senado. A proposta de 

Pompeu apoiava-se na eliminação da valorização imobiliária que dificultava o 

acesso à moradia pela classe popular (BASSUL, 2010). 

Fernandes (2010) aponta quatro dimensões do Estatuto da Cidade, dentre os 

quais seriam um conceitual, um instrumental, um institucional e um de regularização 

fundiária. Na dimensão conceitual é explicado a função social da propriedade e da 

cidade, na dimensão instrumental é criada uma serie de ferramentas para a 

realização da função social da terra e política urbana, na dimensão institucional são 

estabelecido processos e recursos para a gestão urbana e na regularização 

fundiária, a dimensão atua nos assentamentos informais consolidados. 

 

 

5.2 A questão fundiária permanece no palco urbano 

 

Em 2009 foi lançado o PMCMV (Programa Minha Casa Minha Vida), a fim de 

produzir moradias para amenizar o déficit habitacional brasileiro e também gerar 

empregos (HIRATA, 2009). O PMCMV produziu um grande número de unidades 

habitacionais, porém não considerou a questão da produção do espaço urbano 

mantendo o que Maricato (2015) chama de “nó da terra”. Tivemos então um 

retrocesso no quadro de conquistas sociais. 

Maricato (2015) afirma que o que mais se vê na política pós MCMV são 

“obras sem planos e planos sem obras” num contexto de retrocesso após lutas 

sociais e conquistas de marcos regulatório. As leis são manipuladas e alteradas 

conforme o interesse dos proprietários de imóveis e agentes imobiliários. A autora 

ainda afirma que constantes regularizações na legislação alimentam a relação 
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clientelista entre o Estado e o Mercado. “Vivemos um paradoxo: quando finalmente o 

Estado brasileiro retoma o investimento em habitações, saneamento e transporte 

urbano de forma mais decisiva, um intenso processo de especulação imobiliária 

promoveu a elevação do preço da terra e dos imóveis considerado o mais alto do 

mundo” (MARICATO, 2015). 

Villaça (1986) coloca que o mercado argumenta não possuir condições de 

oferecer moradia a toda população e por esse motivo alguns casos especiais devem 

ser demandados pelo Estado ou com forte participação do Estado, que seria o 

subsídio. Entretanto, essa solução, que nos dias de hoje foi utilizada também pelo 

Programa Minha Casa Minha Vida, não atende com eficiência as camadas abaixo de 

três salários mínimos, pois a provisão de moradias nunca é maior que o déficit 

habitacional. Nesse sentido, o PMCMV, que foi criado com a finalidade de minimizar 

os impactos da crise internacional de 2008 que atingiu a geração de emprego no 

Brasil (HIRATA, 2009) através da provisão de Habitação de Interesse Social e 

aquecimento do setor da construção civil, que tratou de gerar empregos, na verdade 

não favoreceu os que necessitavam de moradias mais do que os interesses do 

mercado imobiliário. Hirata (2009) expressa o perigo que o PMCMV apresenta ao 

compará-lo com o programa habitacional implantado no período ditatorial, em que 

favoreceu a alta classe com moradias e expulsou para as periferias, famílias de 

baixa renda. Hirata ainda destaca o que Rolnik e Nakano (2009) enfatiza com 

relação ao problema da política habitacional desde o BNH, “pensado em termos de 

acesso ao crédito e ao financiamento, isto é, a dar condições para as pessoas 

adquirirem no mercado a mercadoria habitação” (HIRATA, 2009).  

Rolnik e Nakano (2009) salientam que política habitacional e política de 

geração de emprego não são sinônimos, no entanto, essas políticas têm alicerçado 

a ampliação do acesso ao crédito para atender o setor habitacional e dinamizar o 

mercado imobiliário de médio e alto padrão provocando um aumento de preço dos 

terrenos nas cidades. Essa atividade revela uma inversão de valores colocando 

acima dos que necessitam de moradia, os que primam pela acumulação do capital. 

“Se está diante de um autêntico processo de desenvolvimento socioespacial quando 

se constata uma melhoria da qualidade de vida e um aumento da justiça social. A 

mudança social positiva, no caso, precisa contemplar não apenas as relações 

sociais, mas igualmente, a especialidade” (SOUZA, 2011).  



100 

 

Por fim, diante de anos de lutas e da conquista do Estatuto da Cidade, o que 

se vislumbra como resultado segundo Souza (2011) é a transferência para os PDM’s 

(Planos Diretores Municipais) da responsabilidade pela produção do espaço. A 

criação do instrumento PDM resumiu-se em um "tecnocratismo de esquerda" na 

concepção do autor que aponta certos truncamentos no projeto, que a seu ver, 

permanecem inconclusos como a questão da "função social da terra". A partir da 

participação popular que era o foco do projeto perdeu motivação permitindo que o 

PDM se transformasse em mais um plano tecnocrático.  

A dificuldade que o Brasil encontra para sanar seu déficit habitacional está 

concernida nos fatores locais "como a sangria dos recursos representada pelo 

pagamento do serviço da dívida externa" (SOUZA, 2011). A provisão de "casa 

embrião" - que oferece somente estrutura básica - ou oferecimento de lotes 

urbanizados não representam uma solução razoável do problema habitacional. 

Souza (2011) admite que regularização fundiária e urbanização de favelas 

representem ações importantes para a solução do problema. 

No que tange a política pública pós Estatuto da Cidade, o governo de Lula, na 

concepção de Maricato (2015), trouxe mudanças significativas para as políticas 

sociais ganhando até uma marca do “modo petista de governar”. Com propostas 

criativas e efetivas o governo buscou recuperar a cidade ilegal consolidada e 

produzir novas moradias e novas áreas urbanas apoiando-se sempre na 

participação popular. Por meio dos programas Bolsa família, ProUni, Pronaf e Luz 

para Todos, o governo conseguiu obter um aumento real do salário mínimo de 

aproximadamente 55% entre 2003 e 2011. O governo ainda vislumbrou a ascensão 

da classe encontrada na linha da pobreza à classe média, diminuindo de 37,2% a 

pobreza para 7,2%. Com a criação do PAC (Programa de Aceleração do 

Crescimento, 2007) que previa financiar obras de infraestrutura econômica e 

infraestrutura social se tem pela primeira vez uma política de recuperação de ilegais 

consolidadas como favelas, autoconstrução em áreas de risco, mananciais ou de 

preservação ambiental. 

A questão a ser discutida, entretanto, nesta pesquisa, também não se reporta 

à quantidade de unidades habitacionais que foram produzidas para sanar o déficit 

habitacional brasileiro ou as pequenas elevações nas curvas da estatística das 

políticas sociais do governo Lula, e sim a localização dessas unidades populares em 

relação ao centro urbano das cidades que receberam os empreendimentos, e não só 
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do PMCMV como também outros programas de Habitação de Interesse Social (HIS). 

Há um padrão observado nas cidades brasileiras em que as HIS são inseridas nas 

franjas das cidades, sempre distantes do centro. A produção capitalista do espaço é 

responsável por diversos problemas urbanos, tais como, violência urbana, 

segregação socioespacial, escassez de moradia, valorização e desvalorização do 

solo e disputa pelo melhor espaço. O problema da segregação socioespacial nas 

cidades brasileiras não se resumem especificamente à injustiça para com os pobres 

desprovidos de infraestrutura urbana em seus bairros precários, alheio aos olhos do 

Estado. O problema acerca da segregação socioespacial também está presente 

entre os ricos, dentro dos bairros nobres, porque reside no ato de excluir, segregar. 

Essa rachadura no espaço e na sociedade urbana traz reflexos tanto para os bairros 

pobres quanto para os bairros nobres, pois o isolamento causado pelo afastamento 

do restante da cidade contribui com prejuízos ambientais e violência urbana 

(MARICATO, 2000). Segundo aponta Ferreira (2012), o medo está presente na 

cidade, tanto entre os privilegiados quanto entre os prejudicados pela disputa do 

melhor espaço na cidade. Além do mais, o autor afirma que a dicotomia rico-pobre 

não existe por si só como é disseminado, e sim interagem e auto alimentam um ao 

outro numa dinâmica de co-dependência. 

 

 

5.2.1 Cenário atual no contexto da modernização conservadora 

 

Após a “Lei de Terras” o valor de troca foi se sobrepondo ao valor de uso, no 

que concerne o caráter de mercadoria dado à terra. Assim, a formação 

tradicionalmente conservadora em que se apoiou o processo de urbanização do 

Brasil resultou em uma produção do espaço em que “[...] a maioria da população 

pode habitar espaços informais que são também segregados em relação à cidade 

oficial ou legal onde os planos e leis urbanísticas não são aplicados” (MARICATO, 

2010). Nesse sentido a autora afirma que no Brasil, 70% da população não possui 

condições de adquirir casa no mercado e, portanto, necessitam de subsídios, pois o 

mercado formal é limitado e atende uma camada apenas, gerando assim a ordem da 

escassez que contribui para fixar preços. 

Equipamentos urbanos (comércios, escolas, shoppings, escritórios, Hospitais, 

supermercados) e infraestrutura urbana (vias expressas, viadutos, anéis viários, 
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túneis, asfaltamento, iluminação, rede de internet, etc.) trazem a valorização do solo 

tornando-o mais caro devido ao investimento (inclusive feito com contribuição de 

qualquer cidadão independente de sua renda). Nesse sentido, o cidadão de baixa 

renda é submetido a alocar-se no solo mais barato (isso quando possui algum poder 

aquisitivo, porque aos que não possuem renda, resta ocupação irregular), ou seja, 

ao cidadão de baixa renda é submetido ao solo desvalorizado, muitas vezes 

desprovidos de infraestrutura urbana, ou com infraestrutura precária, e poucos ou 

nenhum equipamento urbano. Portanto, essa valorização imobiliária é responsável 

pela desigualdade desenhada no espaço urbano que por sua vez, é reprodutora da 

violência urbana. Assim, a acelerada lógica da valorização tende a expulsar dos 

centros urbanos, local dotado de alta infraestrutura, equipada e de oferta de 

emprego, a população que não possui poder aquisitivo (MARICATO, 2000). 

Um processo interessante relacionado à periferização, é que a 

supervalorização do solo levou ao surgimento dos condomínios que também tem 

ocupado as periferias, em sua maior parte nas cidades grandes. Ferreira (2012) 

aponta que, quanto mais equipada a área, mais valorizada. Esse processo leva a 

uma supervalorização com o tempo, que resulta na degradação da área levando os 

centros urbanos à desvalorização. Resultante desse processo, a expansão da 

cidade para as áreas periféricas. Esse cenário vislumbrou o abandono por parte das 

camadas elitista tanto no âmbito do consumo, como no âmbito residencial. Assim 

nascem os condomínios fechados que se afastam cada vez mais das áreas centrais 

e muitas vezes também ilegais, ocupando áreas ambientalmente protegidas. Esse 

modelo de empreendimento destinado aos altos extratos sociais, que vende a 

ideologia da exclusividade e é reproduzido para os seguimentos populares 

(FERREIRA, 2012), configurando uma periferização que também se apoia em outro 

problema urbano, o transporte. Pois, um dos fatores que negam o acesso à cidade 

aos mais pobres, reside no fato de ela ter sempre priorizado o automóvel. Ferreira 

(2012) afirma que “A ideia de que o automóvel é a melhor solução para o transporte, 

além de injusta, é falsa verdade, pois em longo prazo, a opção pelo transporte 

individual promove o colapso viário e a saturação do sistema, além da altíssima 

poluição”. O autor ainda afirma que um ônibus na rua equivale a 50 carros, muitas 

vezes ocupado por uma só pessoa. 

Observamos assim, nas cidades brasileiras, um padrão excludente de 

produção do espaço cuja ordem é a competição pelo melhor lugar. Essa competição 
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produtora de desigualdade na produção do espaço remonta a tempos antigos em 

que a disputa pelo melhor espaço, oriunda de uma sociedade desigual, sempre 

produziu espaços também desiguais. Fosse por motivos religiosos ou militares, os 

poderosos do momento sempre se beneficiaram dos melhores lugares para viver 

(FERREIRA, 2012). Portanto, é no lugar de menor disputa onde não há 

dinamicidade urbana e oferta de emprego, é fora da cidade legal, que os 

empreendimentos de HIS são localizados.  

Maricato (2010) afirma que, esse modelo de produção do espaço é parte 

estrutural do mercado que combina mercado restrito, lucro especulativo, escassez 

de moradia, submissão de grande parte da cidade a condições indignas de vida, 

ausência de políticas públicas, segregação e informalidade. A segregação 

socioespacial submete o pobre a uma condição ilegal perante a produção do espaço 

apoiada na lógica do mercado, configurando uma espécie de círculo vicioso no que 

tange a reprodução da vida. Pois são submetidos a assentar morada em áreas 

geralmente ilegais, devido à ausência de poder aquisitivo suficiente para a compra 

da casa própria no mercado legal, e não possuem poder de compra devidamente a 

manutenção da dominação de classe que tratou de modernizar o país por meio da 

industrialização e aquisição de infraestrutura urbana à baixo salário. Ou seja, lhe é 

cobrada a legalidade que não pode ser alcançada porque lhe é negado o direito a 

cidade, estão assim, submetido estrategicamente a ilegalidade.  

Os bairros homogeneamente pobres, geralmente nas franjas da cidade, são 

mais suscetíveis a violência, devida a ausência de diversidade urbana, lei 

urbanística e gestão pública, transformando esses bairros, segundo afirma Maricato 

(2010), em “terras de ninguém”. Assim, sendo a terra um objeto de disputa que 

Maricato (2010) denomina um “nó por conflitos”, as sociedades patrimonialistas 

tendem a dar-lhe acentuada importância devido ao poder socioeconômico à terra 

relacionada. Portanto, nos reportaremos a ilustrar a realidade da produção do 

espaço na cidade de Cruzeiro-SP no que tange a localização e dos 

empreendimentos subsidiados pelo poder público apoiado em políticas 

intencionalmente favoráveis ao mercado e a elite dominante, em que será possível 

identificar e os fatores que conduzem a adoção desse padrão de produção do 

espaço repedida pelo poder público em todas as cidades brasileiras na cidade de 

Cruzeiro-SP. 
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5.3 Evidências de segregação socioespacial na cidade de Cruzeiro  

 

O processo de ocupação do espaço nas cidades brasileiras carrega a 

herança patrimonialista desde a ocupação pela colônia, mesmo após sua 

modernização, como vimos no capítulo anterior. O processo de urbanização no 

Brasil, por meio da Modernização Conservadora, conseguiu imprimir o nacionalismo 

e ideal de progresso mantendo a estrutura de classe da produção colonial. Nesse 

contexto, em função da instalação das ferrovias e atividades cafeeiras, nasce 

Cruzeiro imbuída nos ideais modernizantes que atingiu todo o país. Seu crescimento 

mais significativo se deu na década de 1930 em que a cidade adquiriu inúmeros 

equipamentos urbanos e uma vasta rede de comércios e pequenas indústrias 

(SILVA, 1970), como já foi visto no capítulo III. 

Em 1935 havia um total de 2.425 casas no município de Cruzeiro. O 

perímetro urbano reservava-se a comportar 1.945 moradias. Surgiam na cidade 

pequenas aglomerações suburbanas compostas por 150 casas na Vila Dr. João 

Batista; 180 na Vila Paulo Romeu; 45 na Vila Loyelo; 40 no Frigorífico; 30 na 

Portubás, 18 na Vila Juvenal; 12 na Conde Moreira Lima e 12 na Vila Novaes 

(FEDERICI, 1978). Apesar das 2 425 casas, havia ainda 450 propriedades rurais em 

que 60 delas possuíam dimensões superiores à 80 alqueires. Algumas ainda 

possuíam entre 500 a 1000 alqueires. Essas quantidades de terras são resultado de 

uma ocupação patrimonialista que se assentou em uma distribuição desigual de 

terra responsável pela maior parcela da terra brasileira estar concentrada nas mãos 

dos herdeiros dos patriarcas senhores de escravos. A Figura 17 ilustra um croqui 

que pretende supor a mancha urbana na década de 1935 com base no relato de 

Federici (1978), citado acima, em que os pontos foram marcados de acordo com o 

número de imóveis citados por bairros. A mancha urbana foi assim representada por 

meio de uma suposição devida ausência de uma geo-imagem  de satélite com data 

nesta década, ou próxima dela. 
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Figura 17 - Coqui da Mancha Urbana de Cruzeiro em 1935 

 
Fonte: Adaptado de Federici (1978). 
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Com base na imagem ilustrada acima e a descrição da disposição das 

habitações na cidade de Cruzeiro no início do século XX, podemos concluir que a 

cidade inicia seu processo de ocupação de forma espraiada, concentrando no 

núcleo fundador a área de dinâmica comercial da cidade. Portanto, a evolução 

urbana da cidade, diante de seu processo de urbanização, resultou na produção 

social do espaço apoiado na ideologia desenvolvimentista dos planejamentos 

funcionalistas em que os instrumentos como uso e ocupação do solo tem seu 

arcabouço na priorização da propriedade privada. No que concerne os instrumentos 

de regulação e planejamento do espaço da cidade de Cruzeiro, uma análise do 

Plano Diretor Integrado de 1994, ainda vigente, foi realizada e constatado que o 

plano não aborda questões significativas no que concerne a ocupação e uso do solo. 

Trata-se, assim como em muitas cidades e conforme relatado por Villaça (2015), de 

mais um plano tecnocrático cujos elementos não abordam a regularização fundiária 

ou se quer a função social da terra. Segundo aponta o autor, a ausência de 

planejamento urbano não é a única responsável pela produção capitalista do 

espaço, pois muitos planos foram desenvolvidos desde o início do século XX. 

Portanto, no tocante do planejamento urbano, este sempre esteve apoiado na 

retórica. O autor afirma que política de fato e política de discurso no Brasil são 

contraditórias. Pois, após os planos de embelezamento nas primeiras décadas do 

século XX, o Estado somente elaborou planos discurso, sem intenção de 

aplicabilidade e destinados à gaveta. No entanto, as obras “públicas”, não descritas 

nos planos, continuam sendo realizadas. Sempre favorecendo a cidade legal, 

acessível a classe dominante apenas. Portanto o município apoia-se nos 

instrumentos anexos ao Plano Diretor, “lei de uso e ocupação do solo”, que se trata 

do coeficiente de aproveitamento do lote e taxa de ocupação e a “lei de 

zoneamento”, que determina os empreendimentos imobiliários que podem ser 

construídos em cada zona, para regulamentar a ocupação do solo na cidade de 

Cruzeiro. Podemos identificar no mapa de zoneamento da cidade, um incentivo à 

periferização, por meio de uma das zonas de setor do mapa denominada ZEP (Zona 

de Expansão Próxima), revelando a intenção de expandir horizontalmente a cidade 

(Ver Figura 18). As HIS são produzidas nas franjas da cidade devido ao valor do 

lote desvalorizado (desprovido de equipamentos urbanos, infraestrutura e serviços 

urbanos). A ZEP é destinada à construção de novos empreendimentos 

habitacionais, conforme lei de uso e ocupação do solo do município.  



107 

 

Figura 18 - Mapa de zoneamento da cidade de Cruzeiro-SP 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Cruzeiro (PDI-1994) 

 

A partir da discussão acerca da instituição da propriedade privada da terra 

com base no patrimonialismo e o processo de urbanização do Brasil com base na 

modernização conservadora foi possível identificar dois eixos que conduzem a 

segregação sócio espacial no país. Um eixo via valorização do solo, apoiado na 

ideologia progressista e planejamentos urbanos que permitem a atuação do livre 

mercado imobiliário; e outro via preconceito de classe apoiado na defesa da 
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propriedade privada da terra que realiza a manutenção da dominação da elite. 

Portanto, a segregação por valorização do solo, é resultante da política de fato, pois 

o processo de valorização do solo, que explica a expansão do território – uma vez 

que a supervalorização resulta na degradação dos centros conduzindo a 

periferização (FERREIRA, 2012) – revela-se grande responsável pela produção do 

espaço segregada nas cidades. Podemos concluir que a segregação por 

preconceito de classe é resultante da política de discurso, que tende a ludibriar a 

população de baixa renda no que concerne seu direito a cidade e à moradia. A 

produção do espaço nas cidades brasileiras carrega um conceito que rejeita o pobre, 

pois as obras de embelezamento empreendidas no início do século XX por Pereira 

Passos no Rio de Janeiro ocultava a intenção de banir da área nobre o trabalhador 

inculto e contrastante com o cenário elitista. Assim, os planos discurso praticados 

nesse período “prometeram” solução para a reprodução da vida, porém não saíram 

do discurso e as obras de embelezamento deram lugar as obras de infraestrutura 

urbana a fim de receber o capital estrangeiro (VILLAÇA, 2015) resultando mais uma 

vez na expulsão dos pobres da área central.  

Esse processo revela que as duas vertentes da segregação socioespacial são 

orientadas pela lógica do mercado que tende ao discurso ideológico em favor da 

acumulação do capital. 

Para obter o resultado da pesquisa que pretende identificar se a segregação 

socioespacial na cidade de Cruzeiro tem base na concentração de imóveis 

localizados no centro dinâmico em posse de um pequeno grupo de pessoas que 

compõe as famílias tradicionais da cidade, foi necessário delimitar o núcleo dinâmico 

que concentra o poder econômico.  

Antes de afirmar que Cruzeiro possui uma produção do espaço apoiado na 

periferização conforme padrão brasileiro, foi necessário identificar o centro dinâmico 

da cidade. Para isso foi utilizado o mapa de zoneamento que compõe o PDI do 

município de Cruzeiro. O ZC (Zona Central), segundo item da legenda em cor de 

rosa revela a área denominada centro urbano da cidade. Ver Figura 19. Para ilustrar 

de forma mais clara foi elaborado um mapa que indica a estrutura primária do 

município onde aglomeram-se os equipamentos urbanos revelando a localização da 

área dinâmica da cidade, ou seja, seu centro urbano. 
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Figura 19 - Localização do centro dinâmico de Cruzeiro-SP 

 
Fonte: Autora. 
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O programa Minha Casa Minha Vida, lançado em 2008 que previa a 

construção de um milhão de moradias atendendo a famílias com até três salários 

mínimos, corroborou com a expansão da atuação do mercado da construção no 

setor da habitação. Seguindo o zoneamento que compões o Plano Diretor elaborado 

em 1994, (Ver FIGURA 4) as HIS na cidade, financiadas pelo PMCMV (e outros 

programas) foram empreendidas entre a Zona de Expansão (ZEP) e a malha 

urbana, definida como Zona Residencial (ZR), revelando o mesmo processo de 

produção do espaço apoiado na valorização do solo, em que a população de baixa 

renda é localizada fora da cidade legal, onde há oferta de emprego e equipamentos 

urbanos. A Figura 20 revela a localização dos empreendimentos de HIS na cidade 

de Cruzeiro. 

 
Figura 20 - Localização das Habitações de Interesse Social na cidade de Cruzeiro-SP 

 
Fonte Autor 

 

De acordo com a Figura 20:  

1. Conjunto Habitacional MCMV da Vila Juvenal; 2.  Conjunto MCMV Eco 

Vale; 3. Conjunto Habitacional dos Metalúrgicos; 4. Conjunto MCMV Residencial 

Mata Atlântica; 4. Conjunto Habitacional do bairro dos Comerciários; 
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Figura 21 - Conjunto Habitacional da Vila dos Comerciários 

 

 
Fonte: Autor. 
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Figura 22 - Conjunto Habitacional Residencial Mata Atlântica 

 

 
Fonte: Autor. 
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Figura 23 - Conjunto Habitacional dos Metalúrgicos 

 

 
Fonte: Autor. 
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Figura 24 - Placa indicando Proteção Ambiental 

 
Fonte: Autor. 
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Figura 25 - Conjunto Habitacional Eco Vale 

 

 
Fonte: Autor. 
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Figura 26 - Conjunto Habitacional da Vila Juvenal 

 

 
Fonte: Autor. 
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Como podemos observar, por meio do levantamento fotográfico dos 

empreendimentos de HIS na cidade de Cruzeiro, todos os conjuntos habitacionais 

sem exceção, estão inseridos em um contexto urbano (se podemos dizer assim) 

desvinculado da malha urbana e dinâmica da cidade. Este modo de produzir o 

espaço revela-se um modo de produção caro para o gestor público, pois é 

necessário investir em infraestrutura urbana de saneamento básico e pavimentação, 

o que acaba sendo conveniente para o setor imobiliário produzindo a especulação, 

uma vez que o investimento em infraestrutura acaba por valorizar o terreno. Por 

esse motivo a terra desprovida de infraestrutura urbana é tida como a mais 

apropriada para investir em empreendimentos de HIS. Esse tipo de inserção obriga 

o morador a percorrer longas distâncias para acessar o centro urbano da cidade, 

local onde se concentra a diversidade, dotado da maioria dos equipamentos urbanos 

e onde é encontrada a maioria das ofertas de trabalho. Embora as distâncias não 

revelem um grande problema, como é contemplado em São Paulo por exemplo, 

Ferreira (2012) aponta que o problema urbano segue o tamanho de sua cidade, 

portanto, o fato das distâncias dos empreendimentos de HIS na cidade de Cruzeiro 

não se mostrarem tão longas como as cidades de maior porte, o deslocamento 

diário do trabalhador, do estudante ou do paciente até o núcleo dinâmica da cidade 

se mostra inviável, pois a maioria dos indivíduos da classe de baixa renda residente 

nos empreendimentos de HIS não possuem carros e portanto são submetidos as 

cansativas caminhadas, intempéries ou gastos com transporte coletivo (algumas 

vezes, por questão de número de ônibus e percurso) necessitam de pagar por duas 

viagens. 

Ferreira (2012) aborda a questão da ascensão dos condomínios de luxo nas 

cidades mediante processo de valorização e desvalorização dos centros urbanos 

nas cidades, que tendem a “fugir” dos tumultuados centros supervalorizados. Nesse 

sentido, a produção do espaço na cidade de Cruzeiro-SP também contempla 

condomínios fechados destinados aos seguimentos de alto poder aquisitivo na 

periferia, no entanto, tais empreendimentos não dividem espaço com a zona rural ou 

campos vazios desprovidos de infraestrutura, equipamentos e serviços urbanos. Os 

condomínios de luxo existentes na cidade encontram-se numa faixa ocupada pela 

classe média entre o centro dinâmico e os bairros populares e empreendimentos de 

HIS. A desvalorização do centro dinâmico, nesse sentido, não ocorreu conforme 

descreve Ferreira (2012), tendo a cidade uma degradação apenas no seu eixo 
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ferroviário, onde se localizam as ruinas dos equipamentos da rede sul-mineira que 

outrora refletiram sentimento de progresso e orgulho na população de Cruzeiro.  

Portanto, o mesmo núcleo inicial da fundação da cidade permanece o núcleo de 

dinâmica comercial. No entanto Ferreira (2012) relata os bairros ultrassofisticados 

das metrópoles que cortejam favelas amontoadas de gente em condições indignas 

de vida. Podemos notar que traços de desigualdades vivenciados nas metrópoles 

são reproduzidos nas configurações das cidades menores. Cruzeiro, de forma 

concêntrica, apresenta habitações de diferentes classes sociais. No centro 

encontram-se as famílias tradicionais, nos bairros mais próximos, as famílias de 

classe média e, nos bairros mais afastados, quase dividindo espaço com a área 

rural, as famílias mais pobres, caracterizando uma periferização na cidade. Figura 

27. 
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Figura 27 - Estrutura da ocupação socioespacial em Cruzeiro 

 
Fonte: Autor. 
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A estrutura socioespacial hierárquica contemplada na Figura 27, revela que o 

centro dinâmico, representado pela cidade legal (MARICATO, 2000) é ocupado pela 

classe de maior poder aquisitivo, e nas franjas da cidade, localizada nos terrenos 

sem infraestrutura urbana, está localizada a população de baixa renda, conforme 

informa o Atlas Brasil, que indica o desenvolvimento humano no Brasil. Segundo 

confirma o atlas, a renda média per capta das famílias residentes no núcleo da 

estrutura hierárquica socioespacial de Cruzeiro é representada pelo valor de R$ 

2.092,01 reais em contraposição à Vila Juvenal, onde se encontra os 

empreendimentos 5 da Figura 20, representado pelo valor R$ 472,09 reais; a Vila 

Pontilhão é a unidade indicada pelo atlas mais próxima dos empreendimentos 2, 3 e 

4, tem sua renda representada pelo valor R$ 533,24 reais; o empreendimento 

número 1 localizado, segundo o atlas, na Vila Dr. João Batista e Vila Romana tem 

renda per capta média de R$ 472,09 reais. Para ilustrar melhor esta estrutura, a 

renda média que representa os bairros no entorno do centro contemplando imóveis 

de classe média é de R$ 962,66 reais. Esses valores são índices colhidos no ano de 

2010.  
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Figura 28 - Percentual per capita por UDH - 2010 

 
Fonte: Autor. 
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Figura 29 - Contraste entre cenário urbano e cenário periférico em Cruzeiro 

 
Fonte: Autor. 
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As imagens acima exibem o contraste da cidade produzida para a população 

de alto poder aquisitivo e a cidade produzida para a população de baixa renda, 

revelando um padrão de segregação socioespacial apoiado tanto no eixo da 

valorização do solo, como no eixo do preconceito de classe.  
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6 RESULTADOS 

 

Com base neste levantamento, a presente pesquisa propõe-se a descobrir se 

a produção do espaço na cidade de Cruzeiro está condicionada à concentração dos 

imóveis localizados na área central sob posse de poucos proprietários, confirmando 

também a presença da herança patrimonialista perante a sociedade cruzeirense. 

Nesse sentido, foi delimitado a área central a ser pesquisada de acordo com a 

concentração de equipamentos urbanos e com base nos mapas de zoneamento 

(Figura 30) elaborado pela Prefeitura Municipal de Cruzeiro e componente do Plano 

Diretor da cidade datado de 1994 e levantamento da estrutura primário que nos 

permitiu.  

 

Figura 30 - Localização da delimitação da área a ser pesquisada 

  
Fonte: Autor. 
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Figura 31 - Localização da delimitação da área a ser pesquisada - satélite 

 
Fonte: Elaboração autoral a partir de imagem do GOOGLE EARTH – Novembro, 

2017 
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 Figura 32 - Localização dos imóveis da área central 

 
Fonte: Autor. 
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Foram levantados 1.100 imóveis na área delimitada no qual foram solicitados 

748 imóveis por questões de localização de endereço – os demais imóveis 

apresentaram confusão de endereço e dificuldade de localização. Porém a prefeitura 

municipal informou os proprietários de apenas 500 imóveis. Nesse sentido, com 

amostragem reduzida foram identificados 333 proprietários para 500 imóveis. Os 

imóveis e seus proprietários foram separados em três grupos: pequenos 

proprietários, representados por proprietários com apenas 1 imóvel cada; médios 

proprietários, representado por proprietários com 2 ou mais imóveis; e grandes 

proprietários, representado por proprietários com 4 a 9 propriedades. Os resultados 

foram apresentados em quadros e gráficos devida a ausência do fornecimento da 

relação dos imóveis e inscrições municipais com imóveis do mapa. 

Dentre os 18 grandes proprietários, foram destacados 4 indivíduos cujas as 

propriedades revelam-se grandes espólios. Seriam eles: Sr. Salomão 1, proprietário 

de 7 imóveis; Sr. Salomão 2, proprietário de 7 imóveis; Sr. Rubez, proprietário de 8 

imóveis; e Sr. Zinani, proprietário de 9 imóveis (os nomes são fictícios para não 

expor os proprietários). Os demais oito proprietários possuem de 4 a 6 imóveis em 

seu nome. Portanto 19% dos imóveis na área central de Cruzeiro indicam uma 

monopolização fundiária em mãos de poucos proprietários. 

 

Figura 33 - Grupos de amostra da pesquisa 

 
Fonte: Autor. 
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Figura 34 - Percentual de proprietários por grupo 

 
Fonte: Autor. 

 

 

Desses 333 proprietários, 237 possuem apenas 1 imóvel, sendo 96 indivíduos 

donos de 263 imóveis. Portanto 53% dos imóveis levantados representam 2,73 

unidades para cada proprietário. Os dados indicam uma alta concentração de 

proprietários ricos no centro dinâmico de Cruzeiro. 

 
Figura 35 -Percentual de concentração de propriedade 

 
Fonte: Autor. 
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Nesse sentido, podemos observar que 47% do território central representado 

pela amostragem obtida, revela um grande número de proprietários em posse de 

apenas um imóvel, no entanto, 53% do território é representado por proprietários 

que possuem mais de um imóvel em seu nome. 
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7 DISCUSSÕES 

 

Podemos concluir que metade das propriedades localizadas no centro 

dinâmico de Cruzeiro está concentrada em mãos de poucos proprietários revelando 

uma monopolização das terras de valor mais elevado. Um grande número de 

propriedades representa verdadeiros espólios de imóveis. Vale destacar Sr.  Rubez 

e o Sr. Zinani, que juntos são proprietários de 17 imóveis localizados no centro da 

cidade de Cruzeiro. Os 53% do território cujos proprietários possuem mais de 1 

imóvel em seu nome nos leva a concluir que o centro dinâmico da cidade de 

Cruzeiro é ocupado por famílias de alto poder aquisitivo.  

Diante dos dados podemos afirmar que a ocupação do espaço na cidade de 

Cruzeiro segue o mesmo padrão de ocupação do espaço apresentado nas grandes 

e medias cidades brasileiras, em que o centro é ocupado pelos ricos que, apoiados 

em um preconceito de classe disseminado no período sanitarista e refletido na 

cidade de Cruzeiro, balizam a localização dos empreendimentos de HIS dentro da 

cidade. Talvez impulsionados pelo medo, ou “discurso” da violência que segrega e 

exclui o pobre da área dinâmica da cidade, ou talvez impulsionados pela rejeição à 

presença dos “vagabundos”, “ladrões” e “prostitutas” das “classes perigosas”. 

De fato, o valor do imóvel na área central repele os trabalhadores e indivíduos 

de baixa renda dessa localização. Conforme foi observado na Figura 14 (p. 87), os 

conjuntos habitacionais destinados à população de baixa renda são empreendidos 

nas franjas da cidade, demarcando a linha imaginária, porém “clara”, que separa a 

ala do rico da ala do pobre. Um fator possível e observável em muitas cidades 

pequenas que pode levar a uma resposta quanto à formação da organização 

socioespacial do município de Cruzeiro, é a consideração de sugestões e 

solicitações de personalidades importantes na cidade (como proprietários de uma 

grande concentração de imóveis na área central) em elaborações de Planos e 

Projetos destinados à zona central. Esse “clientelismo” que tende a conceder 

favores a grandes empresários e proprietários nos remete ao patrimonialismo e ao 

coronelismo entranhados na racionalidade da sociedade de pequenos e médios 

municípios e na elaboração das políticas públicas, cujo centro onde se localiza o 

núcleo fundador da cidade encontram-se concentrado nas mãos de herdeiros de 

grandes latifundiários do período colonial. 
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Com base na suposição colocada acima, foi detectado indícios de que grande 

parte dos imóveis levantados na área central de Cruzeiro podem representar objeto 

de herança histórica, reforçando a presença do patrimonialismo no município. 

Embora os nomes não garantam tronco familiar necessário para confirmar a 

hipótese, alguns sobrenomes tradicionais, presentes nos livros de história de 

Cruzeiro, aparecem repetidamente entre os proprietários dos imóveis localizados na 

zona fundadora da cidade. Seriam os sobrenomes: “Pinto” – sobrenome de Manoel 

Moraes Pinto, ocupante das terras da fazenda Boa Vista, núcleo fundador de 

Cruzeiro, em 1750; “Castro” – sobrenome de Antônio Dias Teles de Castro, segundo 

marido de Dna. Fortunata, herdeira da Fazenda Boa Vista, em 1865; e “Novaes” – 

sobrenome de “Manoel de Freitas Novaes” último proprietário da fazenda Boa Vista, 

que presenciou a emancipação do povoado de suas terras em 1900 (ANDRADE, 

1993). Outros sobrenomes importantes encontrados nos livros da História de 

Cruzeiro, representados por grandes latifundiários, posseiros de terras e sesmeiros, 

foram detectados na amostra de imóveis e proprietários fornecidos pela Prefeitura 

Municipal de Cruzeiro. Alguns desses sobrenomes pertencem a presidentes e 

prefeitos da cidade, fundadores de instituições importantes como escolas e 

hospitais, e/ ou comerciantes pioneiros do início do século XX, segundo relatos dos 

livros de Andrade (1993), Federici (1978) e Silva (1970). 

Quanto aos 237 imóveis sobre propriedade de 237 proprietários, é possível 

concluir que se trate de uma elite recente na cidade, embora a cidade possua pouco 

mais que cem anos. Pois alguns sobrenomes que aparecem entre os pequenos 

proprietários são nomes de lojas que revelam a possibilidade uma pequena nova 

burguesia, cujos livros da história cruzeirense não apontam respectivos sobrenomes. 

Porém, sobrenome de antigos comerciantes e personalidades, apontados pelos 

livros, consideradas importantes na cidade também aparecem, o que nos leva a crer 

que houve algum momento da história da cidade em que migrantes podem ter se 

deslocado para Cruzeiro em busca de oportunidades, talvez um momento de oferta 

de terra a baixo custo, ou a partir de 1940 em que houve o adensamento de 

equipamentos urbanos na cidade de Cruzeiro. E outro momento da história em que 

os antigos proprietários de lojas e pequenas industrias tenha vendido seus imóveis 

para outros, cujos sobrenomes não apresentam significância. Contudo, as 

considerações observadas aceca dos sobrenomes dos proprietários dos imóveis da 

área central de Cruzeiro, são apenas conjecturas baseadas em coincidências 
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detectadas na lista de proprietários fornecida pela Prefeitura do município. Para 

confirmar tais colocações, seria necessário uma pesquisa aprofundada com base 

em inventários de imóveis ou entrevistas. 
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8 CONCLUSÃO 

 

A explosão de novidades que invadia o Brasil no século XX, trouxe um novo 

modelo de vida para a sociedade acostumada com o campo. A velocidade com que 

a tecnologia se desenvolveu no século passado foi assistido por qualquer um de nós 

nascidos no século da modernização. As cidades menores, permaneceram por mais 

tempo em contato com o ruralismo. Em algumas cidades do Fundo do Vale, e até 

mesmo Cruzeiro, ainda é possível observar a presença de animais como cavalos e 

gados andando pelo centro urbano, atravessando de um bairro para outro. Esse 

evento revela a permanência da modernização conservadora na cidade, pois os 

bairros não desenvolvem e avançam na mesma velocidade que o centro dinâmico e 

os bairros de luxo.  

Diante dessa explosão, o nascimento de Cruzeiro foi resultado dessa 

dinâmica que eclodia em diversos pontos do território nacional, conforme a 

necessidade da reprodução do capital. Nesse sentido, Cruzeiro revela-se uma 

cidade interessante, por sua localização. Cidade nova, com pouco mais de um 

século de vida, nascida sob contexto modernizante, cuja a sociedade via na ferrovia 

a alavanca para o progresso – pois as ferrovias instalados em Cruzeiro foi grande 

responsável pela evolução urbana da cidade, trazendo seu maior desenvolvimento 

econômico e demográfico no período da década de 1930 – assistiu poucos anos 

mais tarde a estagnação de seu progresso e desenvolvimento econômico, quando 

instalada a rodovia Presidente Dutra no percurso do Vale do Paraíba. A rodovia 

proporcionou para as cidades vizinhas a instalação de indústrias à margem da 

rodovia. O mesmo não ocorreu com Cruzeiro que tem a rodovia cortando seu 

território, porém, muito desconexo do núcleo urbano da cidade. Além do mais o 

terreno da região cortada pela rodovia revela-se acidentado e por esse motivo torna-

se difícil a instalação de indústrias. E assim, de moderna, Cruzeiro passou para 

cidade atrasada, se não fosse a tecnologia da informação e transporte. Porém, o 

acesso à tecnologia é restrito à toda a população da cidade de menor poder 

socioeconômico. Outro fato que nos dá a modernização conservadora. 

A inserção de Cruzeiro num contexto de cidades Históricas e tradicionalistas 

cuja fundação remete ao tropeirismo, com costumes e cultura enraizada, onde o 

patrimonialismo patriarcal possivelmente esteja mais presente devido a conservação 

dos traços rurais no cenário urbano dessas cidades, nos levou a desenvolver a 
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pesquisa que traz o conflito entre cidade de cunho modero, devido contexto de sua 

fundação e a presença dos equipamentos ferroviários, e a possível racionalidade 

racionalidade patrimonialista presente no município devido seu contexto regional. 

Nesse sentido, a racionalidade moderna teria sua natureza nos ideais 

modernizantes de sua fundação e a racionalidade patrimonialista na dominação 

maioria das propriedades do núcleo central sob posse de poucos proprietários 

revelando um quadro de “clientelismo” instituído nas decisões políticas do município 

que tem base histórica no coronelismo das relações de produção agroexportadora 

do período colonial.  

A pesquisa conclui, portanto, que a alta concentração de imóveis sob posse 

de poucos proprietários na área central revela a dominação por uma camada de 

proprietários ricos no solo privilegiado da cidade que baliza os empreendimentos de 

HIS dentro da cidade, uma vez que o valor do solo expulsa a classe de baixa renda 

da área dinâmica da cidade. Esse evento acontece por meio da especulação 

imobiliária alimentada pelos proprietários de grandes espólios de propriedades. No 

entanto  

É válido ressaltar que embora Cruzeiro possua racionalidade patrimonialista 

como as demais cidades brasileiras, devida herança histórica abordada no primeiro 

capítulo, a cidade não é uma terra de coronéis, pois metade da área central não é 

propriedade concentrada sob posse de poucos proprietários, revelando uma 

atividade que permitiu a aquisição de terras do centro por muitas pessoas. No 

entanto, não há no centro da cidade um conjunto de habitação popular, se quer, um 

casebre mais simples que supostamente viria a ser propriedade de um trabalhador 

de baixa renda. Nesse sentido, é fato que a elite domina a área central e isso 

reafirma a segregação por preconceito de classe no município. Portanto, é a elite 

local que comanda a cidade e determina onde o pobre irá morar.  

A ausência de lei que regulamente o solo deixa a mercê do setor imobiliário, a 

produção do espaço no município, que segue a legislação de um documento 

defasado, impregnado de tecnocratismo e desfavorável à população de baixa renda, 

pois o Estatuto da Cidade foi aprovado em 2001, e até hoje Cruzeiro não adotou 

suas ferramentas para a regularização fundiária, e não desenvolveu um Plano 

Diretor que atenda as necessidades da reprodução da vida. 

As unidades de HIS nas bordas da cidade revelam condições indignas de 

moradia, não contemplando área de lazer ou equipamentos urbanos nos arredores. 
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O conjunto habitacional de interesse popular com o nome mais bonito na cidade de 

Cruzeiro, Eco Vale está inserido, além de no meio do campo (e não da mata - que 

seria em parte até agradável) e de um aglomerado de fabriquetas cujo seu único 

acesso é também o acesso a essas fábricas. Ou seja, de Eco não tem nada. 

Para confirmar de fato se a elite local em Cruzeiro determina o lugar onde irá 

habitar o pobre, seria conveniente constatar se essa elite que domina maior parte da 

terra mais cara, também domina maior parte da terra mais barata, onde a inserção 

de uma HIS promove a valorização do solo por meio do investimento público em 

infraestrutura. Mas para tanto, seria necessária uma outra pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



133 

 

REFERÊNCIA 

 

ANDRADE, Carlos Borromeu de. Os pioneiros da história de Cruzeiro. Jacareí: 
Unip, 1993. 
 

ARIAS NETO, José Miguel. “Primeira república: economia cafeeira, urbanização e 
industrialização”. In: FERREIRA, Jorge; DELGADO, Lucila de Almeida Neves (orgs.). 
O Brasil republicano: o tempo do liberalismo excludente. 2. ed. Rio de Janeiro: 
2006. 
 

ASSIS, João de.  Grandes vultos de Cruzeiro. 2016. Disponível em: 
<http://grandesvultosdecruzeiro-sp.blogspot.com.br/2016/07/>. Acesso em: 5 ago. 
2017. 
 

BECKER, Bertha K; EGLER, Claudio A. G. Brasil: uma nova potência regional na 
economia-mundo. 3. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1998. 
 

BASSUL, José Roberto. “Estatuto da Cidade: a construção de uma lei”. In: 
CARVALHO, Celso Santos; ROSSBACH, Anaclaudia. O Estatuto da Cidade: 
comentado. São Paulo: Ministério das Cidades: Aliança das Cidades, 2010. 
 

BRASIL. Constituição 1988. Constituição da República Federativa do Brasil. 35. 
Brasília, 1988. 
 

BONDUKI, Nabil; KOURY, Ana Paula. Das reformas de base ao BNH: as propostas 
do Seminário de Habitação e Reforma Urbana. Revista Arquitetura, v. 120.02, ano 
10, 2010. 
 

_____ Os pioneiros da habitação social. Cem anos de política pública no Brasil. 
São Paulo: Unesp, 2014. 
 

CHALHOUB, Sidney. Cidade febril: cortiços e epidemias na corte imperial. São 
Paulo: Companhia das letras, 1996. 
 

CHOAY, Fraçoise. O urbanismo. São Paulo: Perspectiva, 2011. 
 

COSTA, Emília Viottida. Da monarquia a república: momentos decisivos. 6. ed. 
São Paulo: Fundação editora da UNESP, 1999. 
 

DÉAK, Csaba. “Acumulação entravada no Brasil e a crise dos anos de 1980”. In: 
DÉAK, Csaba; SCHIFFER, Sueli Ramos (orgs.). O processo de urbanização no 
Brasil. 2. ed. São Paulo: FUPAM, edusp, 2015. 
 



134 

 

DOMINGUES, José Maurício. A dialética da modernização conservadora e a nova 
história do Brasil. Revista Ciências Sociais, v.45, n.3, p. 459-482, 2002. 
 

EMPLASA. Sobre a RMVPLN. Disponível em: 
<https://www.emplasa.sp.gov.br/RMVPLN >. Acesso em: 10 dez. 2017. 
 

FARIA; Rodrigo de; SCHVARSBERG, Benny. Políticas urbanas e regionais no 
Brasil. Brasília: Universidade de Brasília, 2011. 
 

FAORO, Raymundo. Os donos do poder: Formação do patronato político brasileiro. 
3. ed. Rio de janeiro: Globo livros, 2001. 
 

FEDERICI, História de Cruzeiro: da instalação do município (1873) até a 
transferência de sua sede em 1901. Campinas: Editora Palmeiras, 1978. 
 

FERNANDES, Edésio. “O Estatuto da Cidade e a ordem jurídico-urbanística”. In: 
CARVALHO, Celso Santos; ROSSBACH, Anaclaudia. O Estatuto da Cidade: 
comentado. São Paulo: Ministério das Cidades: Aliança das Cidades, 2010. 
 

FERNANDES, Florestan. Em busca do socialismo: últimos escritos e outros textos. 
São Paulo: Xamã, 1995. 
 

FERREIRA, João Sette Whitaker. Produzir casas ou construir cidades: desafio 
para um novo Brasil urbano. São Paulo: Fupam, 2012. 
 

FIDA, André Meireles et al. Cruzeiro: trajetória histórica e a FOLHA DE SÃO 
PAULO. Transportes: a história dos nossos caminhos. São Paulo, 2011. 
 

GALEANO, Eduardo. As veias abertas da América Latina. 7. ed. Rio de Janeiro: 
Editora Paz; Terra S.A., 1979. 
 

GUEDES, Sebastião Neto Ribeiro. Análise comparativa do processo de 
transferência de terras públicas para o domínio privado no Brasil e EUA: uma 
abordagem institucionalista. Revista de Economia, v. 32, n. 1, p. 7-36, 2006.  
 

GUIMARÃES, Joaquim de Paula. Síntese da história de Cruzeiro: edição 
comemorativa de cinquentenário do município. Cruzeiro: E.S. Paulo, 1951. 
 

HARVEY, David. Cidades rebeldes: do direito a cidade à revolução urbana. São 
Paulo: Martins fontes, 2014.  
 

_______ A Produção Capitalista do Espaço. São Paulo: ANNABLUME editora, 
2005. 
 



135 

 

HIRATA, Francini. Minha Casa, Minha Vida: política habitacional e de geração de 
emprego ou aprofundamento da segregação urbana? Revista Aurora, artigo, v. 2, 
n. 2, 2009. 
 

HOBSBAWM, Eric. Era dos extremos: o breve século XX. São Paulo: Editora 
Companhia das Letras, 1995. 
 

HOLANDA, Sérgio Buarque de. Raízes do Brasil. 26. ed. São Paulo: Companhia 
das letras, 1995. 
 

LEFEBVRE. Henri. A produção do espaço. 4. ed. Paris: Éditions Anthropos, 2006 
 

LIMA, Nísia Trindade; HOCHAMAN, Gilberto. “Condenado pela raça, absolvido pela 
medicina: O Brasil descoberto pelo movimento sanitarista da primeira república”. In: 
MAIO, Marcos Chor; SANTOS, Ricardo Ventura (orgs.). Raça, ciência e sociedade. 
Rio de Janeiro: Fiocruz/ CCBB, 1998. 
 

MAPIO. Serra da Mantiqueira: Cruzeiro, SP. Disponível em: <http://mapio.net/pic/p-
93824976/>. Acesso em: 11 dez. 2017. 
 

MARICATO, Ermínia. ”O lugar fora das ideias e a ideia fora do lugar”. In: ARANTES, 
Otília Beatriz Fiori; VAINER, Carlos (orgs.). A cidade do pensamento único: 
Desmanchando Consensos. Petrópolis: Vozes, 2000. . 
 

_____.Brasil, Cidades. Petrópolis: Editora Vozes, 2001. 
 

_____.”O Estatuto da cidade Periférica”. In: CARVALHO, Celso Santos; 
ROSSBACH, Anaclaudia. O Estatuto da Cidade: comentado. São Paulo: Ministério 
das Cidades: Aliança das Cidades, 2010. 
 

________O impasse da política urbana no Brasil. 2. ed. Petrópolis: Vozes, 2015. 
 

MONTE-MOR, Roberto Luiz. O que é o urbano, no mundo contemporâneo. Revista 
paranaense de desenvolvimento, n. 111, p. 09-18, 2006.  
 

MOREIRA NETO, Pedro Ribeiro; MELLO, Leonardo Freire de. “Dinâmica Regional e 
Industrialização: diversificação e concentração espacial no Vale do Paraíba”. In: 
COSTA, Sandra Maria Fonseca da; MELLO, Leonardo freire de. Crescimento 
urbano e industrialização em São José dos Campos. São José dos Campos: 
Univap, 2010. 
 

MORI, Klára Kaiser. “A ideologia na constituição do espaço brasileiro”. In: DÉAK, 
Csaba; SCHIFFER, Sueli Ramos (orgs.). O processo de urbanização no Brasil. 2. 
ed. São Paulo: FUPAM, edusp, 2015. 



136 

 

 

MOTA, Maria Sarita. Sesmarias e propriedade titulada da terra: o individualismo 
agrário na amerca portuguesa. Saeculum, n. 26, p. 29-45, 2012  
 

NOZOE, Nelson. Sesmarias e apossamento de terras no Brasil Colônia. Revista de 
Economia, v. 7, n. 3, p. 587-605, 2006. 
 

OLIVEIRA, Francisco de. O Estado e o urbano no Brasil. In: BARROS, Joana; 
SILVA, Evanildo B. da; DUART, Lívia. (orgs.). Caderno 2. Cidades e Conflito: o 
urbano na produção do Brasil contemporâneo. Rio de Janeiro: FASE – Solidariedade 
e educação. Programa nacional Direito à cidade, 2013. 
 

OLIVEIRA, Fábio Lucas Pimentel de; WERNER, Deborah. Perspectiva histórica 
regional no Brasil. Santiago: CEPAL. ILPES, 2014. 
 

OLIVEN, Ruben George. Urbanização e Mudança Social no Brasil. Rio de Janeiro: 
centro Edelstein, 2010. 
 

ROCHA NETO, Luiz Henrique da. A formação do Estado brasileiro: patrimonialismo, 
burocracia e corrupção. Revista do Mestrado em Direito UCB, v.2, n.1, p. 204-230, 
2008. 
 

ROLNIK, Raquel; NAKANO, Kazuo. As armadilhas do pacote habitacional. Le 
monde diplomatique Brasil, v. 5, n. 3, p. 4-9, 2009. 
 

RODRIGUES, Evaniza; BARBOSA, Benedito Roberto. “Movimentos Populares e o 
Estatuto da Cidade”. In: CARVALHO, Celso Santos; ROSSBACH, Anaclaudia. O 
Estatuto da Cidade: comentado. São Paulo: Ministério das Cidades: Aliança das 
Cidades, 2010. 
 

SANTOS, Claudia Isabel Ribeiro. Cruzeiro: Filha de trilhos e dormentes. Jornal 
Lince, 2012. Disponível em: 
<http://www.jornalolince.com.br/2012/dez/memoria/4807-cruzeiro-filha-de-trilhos-e-
dormentes>. Acesso em: 10 dez. 2017. 
 

SANTOS, Milton. Espaço e Método. São Paulo: Editora Nobel, 1985. 
SÃO PAULO. Localização estratégica. Disponível em: 
<http://www.investe.sp.gov.br/por-que-sp/localizacao-estrategica/ >. Acesso em 10 
dez. 2017. 
 

SILVA, João Ramos. Cruzeiro: binômio, educação e indústria. Cruzeiro: gráfica prof. 
João Silveira, 1970. 
 



137 

 

SILVA, Ricardo Toledo. “A regulação e o controle público da infraestrutura e dos 
serviços urbanos no Brasil”. In: DÉAK, Csaba; SCHIFFER, Sueli Ramos (orgs.). O 
processo de urbanização no Brasil. 2. ed. São Paulo: FUPAM, edusp, 2015. 
SOUZA, Maria Adelia A. de. “O II PND e a política urbana brasileira: uma 
contradição evidente”. In: DÉAK, Csaba; SCHIFFER, Sueli Ramos (orgs.). O 
processo de urbanização no Brasil. 2. ed. São Paulo: FUPAM, edusp, 2015. 
 

SOUZA, Marcelo José Lopes. Mudar a cidade: uma introdução crítica ao 
planejamento e à gestão urbanos. São Paulo: Bertrand Brasil, 2011. 
 

SCHIFFER, Sueli Ramos. “São Paulo como polo dominante do mercado unificado 
nacional”. In: DÉAK, Csaba; SCHIFFER, Sueli Ramos (orgs.). O processo de 
urbanização no Brasil. 2. ed. São Paulo: FUPAM, edusp, 2015. 
 

SCHWARTZMAN, Simon. Pobreza, exclusão social e modernidade: uma 
introdução ao mundo contemporâneo. São Paulo: Augurium Editora, 2004. 
 

VILLAÇA, Flavio. “Uma contribuição para a história do planejamento urbano no 
Brasil”. In: DÉAK, Csaba; SCHIFFER, Sueli Ramos (orgs.). O processo de 
urbanização no Brasil. 2. ed. São Paulo: FUPAM, edusp, 2015. 
 

________O que todo cidadão precisa saber sobre habitação. São Paulo: Global 
editora, 1986. 
 

VELLOSO, Monica Pimenta. “O modernismo em questão nacional”. In: FERREIRA, 
Jorge; DELGADO, Lucila de Almeida Neves (orgs.). O Brasil republicano: o tempo 
do liberalismo excludente. 2. ed. Rio de Janeiro: 2006. 
 


