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Resumo 
Este ensaio se propõem analisar a condição habitacional do negro no Brasil, a partir de uma perspectiva 
histórica da condição social, econômica e cultural, desde o Brasil Colônia até os dias atuais. Desde muito a 
condição de moradia e participação do negros na sociedade Brasileira tem sofrido restrições impostas pelas 
elites conservadoras e contraditoriamente nesta mesma sociedade incorporou-se durante o período histórico em 
questão manifestações de origem negra. Com o estudo empreendido aqui, é possível a compreensão de que a 
condição habitacional do negro nos diferentes períodos da história vem seguindo em um único patamar. Esse 
patamar é caracterizado pela ocupação das áreas que sobram, sem as mínimas infraestruturas necessárias para a 
dignidade dos modos de morar. 
 

*** 
 

É acerca da resultante escravocrata em uma sociedade conservadora que foi levantada a problemática 
referente à condição habitacional do negro no Brasil. Este estudo surge em virtude do contexto em que estou 
inserida, por ser negra na sociedade brasileira.  

Alguns objetivos foram definidos para tentar responder à questão levantada que perpassam por: 
constatar o contexto histórico do negro no Brasil e analisar a condição social, econômica e cultural que o negro 
está inserido decorrente do processo histórico. 

O contexto histórico do negro no Brasil se origina na história da escravidão em todo o Mundo. É o 
processo de dominação do homem sobre o homem.  

Aconteceu que no processo de fundação do Brasil Colônia, deu-se pela falta de trabalhadores para os 
serviços braçais e pesados. Com os Índios (a primeira opção) estando sob a defesa de catequizadores, para a 
não realização dessa forma de exploração. Coube aos negros africanos essa incumbência, o quais já eram 
considerados seres inferiores pelo seu aspecto diferente (cor, pele, cabelo). 

Dessa forma inicia-se o tráfego de negros africanos para o Brasil, por meio de navios tumbeiros. Os 
negros eram submetidos a pouquíssima alimentação, a castigos, surras sem motivo, em uma viagem de 30 à 45 
dias, nos porões dos navios. Ambientes estes, insalubres e propícios a proliferação de doenças. Muitos deles 
morriam a caminho. 

Iniciando aqui uma análise aos modos de morar do negro e ao seu acesso a moradia nesse contexto 
histórico, vê-se que as primeiras instalações (porões dos navios) e condições da vinda, já não faziam-se 
apropriadas a seres humanos. 

Ao chegarem ás terras brasileiras eram levados aos mercados e comprados como mercadoria pelos 
senhores de engenho e fazendeiros. 

Conforme Maricato (1997) “o escravo constituía também uma espécie de capital. Até 1850, a terra não 
servia como objeto de posse de hipoteca, mas os escravos, sim. Eles eram fonte de renda e portanto de 
investimento”. 

Maricato (1997) ainda traz-nos a ressalva de que aos escravos atribuíam-se os serviços de abastecimento 
de água, eliminação de esgotos e lixos, transporte de pessoas, cargas, lenhas para o fogão, recados; enfim 
impossível entender a cidade colonial ou imperial sem eles.  

Nessa etapa (que foi do século XVI ao XIX), o negro teve acesso a outro tipo de habitação: as senzalas, 
que constituíram-se em galpões de barro ou madeira, sem muitas janelas e nenhuma divisória, localizados 
dentro da unidade de produção (engenhos, minas de ouro ou fazendas).  
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Os negros dormiam no chão de terra batida ou sobre palha, era normal alguns escravos passarem a noite 

acorrentados, para que não fugissem. Também fazendo-se comum a existência de troncos em frente as senzalas, 
sendo estes locais onde amarrava-se os escravos para surra-los.  

Ou seja, considerava-se o escravo um objeto de posse, o qual poderia ser manipulado de acordo com a 
vontade de seu dono. Esse pensamento nem mesmo respeitava o bom censo, tanto que muitas escravas tinham 
que estar à disposição dos estupros cometidos por muitos coronéis e aceitando ainda as várias outras 
atrocidades a elas atribuídas. 

Ocorreram as mais diversas e brutais formas de exploração e agressão. Até que se aboliu a escravatura. 
 
Nem mesmo a abolição da escravatura, consumada em 1888, significou o fim da discriminação. Grande 
parte dos escravos libertados, especialmente nas regiões da cultura do café, no Vale do Paraíba, tomaram 
o rumo das cidades e aí ofereceram sua força de trabalho, agora livres, concorrendo em desigualdade com 
os brancos pobres e imigrantes que aqui chegavam (MARICATO, 1997).   

 
É válido ressaltar que fazem 125 anos que a Lei Áurea foi decretada no Brasil, pela qual supostamente 

foi abolida a escravidão, e pensava-se que a liberdade total finalmente estivesse sido alcançada. Grande 
equivoco! Após o decreto não houve integração entre o sistema e os “antigos” escravos, pelo contrário. 

 Foi dado “Liberdade”, sem documentos, educação, fonte de renda, moradia, credibilidade e 
assessoramento social por parte do Estado. As alternativas encontradas pelos “ex-escravos” foi um leque de 
barreiras: continuar prestando serviços aos seus senhores para garantir moradia e alimentação, trabalhar em 
pequenas roças de subsistência, refugiar-se nos quilombos, migrar dos campos aos centros para mendigar 
empregos precários, que por sua vez deu início a mão de obra marginalizada. 

 
Consequentemente, sem aparo do Estado, uma grande parte buscou abrigos nas comunidades rurais 
chamadas na época de “terras de negros” atualmente conhecidas como comunidades quilombolas. “Tais 
comunidades se constituíram, geralmente, em terras sem título de propriedade, também terras doadas por 
fazendeiros e grandes proprietários” (MOURA, 2006 apud ERNESTINA).  
 

Sobre o quilombo, outro dos tantos modos de morar, foi possível visualizar suas várias 
representatividades no decorrer da história. Tanto que em suas origens esse representou um símbolo de 
resistência as opressões do sistema escravista, havendo ainda o momento em que ele serviu como um refúgio 
ou forma de sobrevivência aos negros livres. Na atualidade, que vem consistindo em áreas contrapostas tanto ao 
meio rural, quanto urbano, constituídas de moradias sem as mínimas condições de habitação, mas que sujeitas a 
especulação. 

Contudo um dos destinos dos “novos homens livres” foi o centro da cidade, entre os trabalhadores ex-
escravos que direcionavam-se as áreas centrais, tidas como sinônimo sobrevivência, e fervilho da vida urbana, 
acrescia-se alguns migrantes e imigrantes, também buscando a sobrevivência. Então foram lá que se instalaram 
as habitações (marcadas pela insalubridade e precariedade) acessível a este grupo de rejeitados. 

Com a industrialização e a urbanização foi-se embelezando os centros sob a justificativa do saneamento, 
que iria eliminar as epidemias, iniciou-se o popular: “bota-a-baixo”, consistindo no embelezamento da cidade 
em preparação ao mercado imobiliário, que se deu na remoção dos moradores de menor renda assim como a 
diminuição das condições desta população habitar o centro.  

Escorados no discurso do saneamento, onde fica implícita a relação em retirada da sujeira como a forma 
de gestar para com a população não inclusa no processo, ou melhor inclusa como a sujeira dos grandes centros.  
Assim as classes populares dispersam-se aos subúrbios, periferias e lugares de difícil acesso, como os morros, 
as futuras favelas. 

O que impressiona e decepciona, é que mediante a todas as transformações ocorridas no espaço urbano, 
a presença das habitações coletivas se perpetuam, de modo que das senzalas aos quilombos, mocambos, 
palafitas, passasse então aos cortiços e posteriormente desenvolvem-se as favelas em um contexto que grifado 
pelas desigualdades sociais incessantes deste mesmo espaço. 
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O fim da mão-de-obra escrava resultou em mudanças acentuadas na condição da moradia. Já lembremos 
que os escravos substituíam a rede de esgoto, as redes de água, a coleta de lixo, faziam a limpeza 
doméstica, a cocção dos alimentos, produziam o sabão, as velas, e ainda tinham a “função” de guindastes, 
elevador, ventilador, meio de transporte, etc. Os edifícios de cinco pavimentos (altura equivalente a um 
edifício atual de dez andares). (MARICATO, 1997) 
 

Observemos que os escravos eram a base do funcionamento da cidade colonial, portanto com o decreto 
da  Lei Áurea todos estavam sujeitos as más condições de higiene. Aconteceu que muitos “ex-escravos” devido 
à falta de opção voltaram a servir seus antigos patrões, que convenientemente livraram-se do rótulo de 
relaxamento.  

Nota-se que neste período as elites já se fazem tão influentes no gestar das ideologias, quanto, na 
atualidade, manipulando-as a seu bel prazer, neste caso afirmando que a sujeira que emana dos pobres 
insalubres causam as doenças, que são espalhadas na forma de fumaça, agredindo a todos. Ideal elitizado, 
inserido na sociedade e perpetuado, de modo a constituir o pensar da atualidade, que referencia as classes 
populares ao perigo, sujeira e marginalidade.   

Desse modo como um acréscimo ao seu estigma o negro sendo integrante do grupo das classes 
populares agora também passaria a referenciar o perigo, a sujeira e a marginalidade. 

Lembremos que o pensamento a respeito do negro no Brasil colônia constituía-se como os seres 
inferiores e desprezíveis. Ficando implícito que tal estigma refletiu no reconhecimento de sua cultura, de modo 
que ele sendo desprezível, sua cultura também é. 

Então, foi visto que os traços culturais (candomblé, capoeira) e tudo que o acompanhou vem sendo 
excluído, julgado, e menosprezado em prol da tradição colonial. 

  
Entre eles se destacavam dois grupos: os bantos (que vinham de regiões como o Congo, Angola e 
Moçambique) e os sudaneses, que vinham da Nigéria e do Benin (e que são os iorubas, ou nagôs, e os 
jejes). [...] O candomblé tem rituais muito bonitos, realizados ao ritmo de atabaques e cantos em idioma 
ioruba ou nagô, que variam conforme o orixá que está sendo cultuado. As cerimônias do candomblé são 
realizadas nos "terreiros".). 
[...] Atualmente, os terreiros de um candomblé mais próximo a suas origens estão na Bahia. (Heidi 
Strecker, 2006). 
 

O candomblé, culto africano, acompanhado pelos negros que trazidos da África ou melhor arrastados na 
condição de escravos para o Brasil, acaba por tornar-se uma prática de cunho afro-brasileiro, recebendo ainda 
as seguintes denominações: Candomblé de Caboclo que faz referência a cultura caipira e indígena brasileira;  e, 
Umbanda caracterizada pela incorporação de elementos do candomblé, catolicismo e espiritismo. “Após 
abolição da escravatura no Brasil, a umbanda, o culto brasileiro também sofreu perseguições. Muitos terreiros 
foram invadidos pela polícia e os rituais foram proibidos” (Heidi Strecker, 2006). 

Pretensiosamente o catolicismo foi imposto como religião, desde a catequização dos índios. Por isso sua 
prática foi reprimida pelas autoridades policiais, e encarado como bruxaria. A alternativa restada aos negros foi 
o sincretismo religioso, que consistia em identificar seus deuses com os santos da religião católica. De modo 
que quando rezavam em sua língua para Santa Bárbara, estavam cultuando Iansã. Quando se dirigiam a Nossa 
Senhora da Conceição, estavam falando com Iemanjá. Através dos disfarces eram livradas as perseguições. 

Separados, a Igreja e o Estado e acrescidos dos valores modernos, as religiões afro-brasileiras tornaram-
se objeto de interesse e estudo de intelectuais que saíram em sua defesa. Fatos que auxiliam em partes na queda 
das perseguições e conquista de alguns seguidores.  

 Segundo IBGE, censo demográfico de 2010, 0,3% da população Brasileira se identifica sendo adepta de 
Umbanda e do Candomblé, que se comparado a quantidade de população negra no país (cinquenta e um por 
cento), é possível a conclusão que as perseguições físicas aparentes “cessaram”, porém, o estigma de 
discriminação é continuo, ao ponto, da não identificação por parte dos adeptos como tais, ou da não 
participação de tais atividades. 
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Século XVI, Brasil colônia de Portugal. Dadas as circunstâncias da chegada dos africanos, se fez 
necessário o desenvolvimento de formas de proteção contra a violência e repressão cometida pelos 
colonizadores brasileiros. 

Explorados nas fazendas os negros eram alvos de violentas práticas e castigos dos senhores de engenho, 
tanto que quando executadas as fugas os capitães-do-mato eram impiedosos tendo uma maneira de captura 
extremamente violenta e que extrapola os limites das atrocidades cometidas pelo ser humano. 

A capoeira vem simbolizar entre outras a reação defensiva do negro e ao mesmo tempo a sua capacidade 
de criação e desenvolvimento, tão desprezada, sabotada e impedida em muitos momentos, assim como, muitos 
outros elementos culturais de origem afrodescendentes. Olhando pros negros(as) e para suas situações na 
contemporaneidade, ficam implícitos os boicotes. Ou seja, as escassas chances de repercussão da capoeira 
significaram ou condizem com as escassas chances de desenvolvimento, de habitação, de inclusão social do 
negro.  

A prática da capoeira ocorria em terreiros próximos às senzalas (galpões que serviam de dormitório para 
os escravos) e tinha como funções principais à manutenção da cultura, o alívio do estresse do trabalho e a 
manutenção da saúde física. Muitas vezes, as lutas ocorriam em campos com pequenos arbustos, 
chamados na época de capoeira ou capoeirão. Do nome deste lugar surgiu o nome desta luta. (Autor 
desconhecido). 
 

Fica nítido que iriam ser criadas inúmeras barreiras e proibições em relação á prática das lutas. Mediante 
a isto, os escravos utilizavam ritmo e movimento de suas danças como método de auto defesa (uma arte marcial 
camuflada na dança) origina-se assim a capoeira, a qual teve sua prática visivelmente proibida no Brasil até 
1930. 

A prática da capoeira ocorria em terreiros próximos às senzalas (galpões que serviam de dormitório para 
os escravos) e tinha como funções principais à manutenção da cultura, o alívio do estresse do trabalho e a 
manutenção da saúde física. Muitas vezes, as lutas ocorriam em campos com pequenos arbustos, 
chamados na época de capoeira ou capoeirão. Do nome deste lugar surgiu o nome desta luta" (Autor 
desconhecido). 
 

Entende-se que o modo de pensar, agir e receber o outro em uma sociedade, enfim as relações sociais, 
tem grandiosas influencias, implicâncias e podem ser determinantes no trajeto a ser seguido. Neste caso tanto o 
acesso à moradia e modos de morar quanto a formação da identidade fizeram-se comprometidos em função 
dessas relações. 

Averiguando as condições econômicas, sociais e culturais pode-se compreender os tipos de habitações 
acessíveis ao negro, sendo possível também a identificação ou não de traços da identidade nos modos de morar.  

Se a formação da identidade se faz interligada e dependente das relações sociais, culturais e espaciais 
tidas no meio. Quando envolta num processo conservador, esta, pode se desenvolver de forma não plena, ou 
seja: perpetuar a situação vigente. Talvez se forem alteradas as lógicas conservadoras que regem desde o 
período escravocrata, dialogando assim com outros setores, como o da valorização da produção cultural afro-
brasileira, chega-se a liberdade.  

Constata-se na formação da identidade negra, que, o corpo e o cabelo são ícones e suportes 
imprescindíveis no reconhecimento, recriação e ressignificação da sua própria cultura. Visto que os valores 
desta sociedade apontam para reprodução de preconceitos e estereótipos lançados no mercado. Ensinam-nos de 
acordo com o processo histórico escravocrata, e fica nítida a rejeição do negro por si mesmo. 

Desse modo a forma de manipulação do cabelo sugere a continuidade de elementos culturais africanos o 
que possivelmente estabelecerá o contato com a história, memória e herança cultural africana presente na 
formação cultural afro-brasileira.  

Este processo do não reconhecimento do negro como um igual vem sendo relatado na música e 
reafirmados e perpetuados enquanto valor, em programas televisivos da atualidade. 
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 “ Meus  olhos coloridos.  
Me fazem refletir.  
Que estou sempre na minha.  
Não posso mais fugir.  
Meu cabelo enrolado.  
Todos querem imitar. 
Eles estão baratinados.  
Também querem enrolar.  
Você ri da minha roupa. 
 Você ri do meu cabelo.  
Você ri da minha pele.  
Você ri do meu sorriso(...)” 

 
A audiência televisiva, tem servido como um instrumento renovador, assim como outros tantos meios, 

que veem influindo nos modos de pensar, servindo para inúmeros brasileiros como um espelho. Através desses, 
discretamente são renovadas, diariamente, são impostos padrões de beleza capitalistas, modelo do qual o negro 
só é inserido quando conveniente, quando pré-disposto o lucro. A sujeira é de um grau tão elevado, que são 
capazes de expor a própria história de escravização, pra renova-la, ou ainda usar da exposição do biótipo negro 
em época de carnaval.  

 
Uma das tarefas fundamentais dos meios de comunicação dirigidos pelas oligarquias e elites brasileiras 
tem sido a propagação direta e indireta – muitas vezes subliminar, do racismo. É preciso perceber o que 
está por trás da permanente degradação da imagem da população negra nesses espaços. Há um 
pensamento racista que é, ao mesmo tempo, reformulado, naturalizado e divulgado para a coletividade. 
(...)O que vemos no Brasil, infelizmente, é esse poder a serviço do fomento a valores racistas e 
preconceituosos que, por sua vez, gera muita violência. A democratização dos meios de comunicação é 
fundamental para combater essa realidade. (BELCHIOR, Douglas). 
 

Abordada a riqueza das raízes africanas, e as resistências que a elas foram impostas. Pode-se concluir 
que a cultura africana herdada e trazida para Brasil, foi tapada ao desconhecimento e camuflado no 
inconsciente. Assim como acontece com muito dos valiosos traços indígenas por nós ignorados. 

Se por um lado o negro é muito lembrado quando trata-se do estigma de marginalidade, por outro ele 
torna-se invisível no reconhecimento dele como um igual na sociedade.  

Considerando, todas as condicionantes citadas, chega-se ao recurso do uso da violência com método 
para romper com a invisibilidade. E agora analisando economicamente, fica mais fácil estar preso do que 
“livre” e trabalhando, na sociedade atual, pois deste modo a família fica melhor amparada.  

O que é visto em relação ao acesso a habitação no Brasil, é um contexto grifado pelas desigualdades, 
onde uns poucos tem esse acesso, e outros vários não.  

Se por um lado deparamo-nos com as elites e suas várias opções de arquitetura, estando essas inúmeras 
vezes localizadas no centro e sem o uso, apenas a espera de valorização e do lucro proporcionado pela 
especulação imobiliária.  

Por outro, as classes populares, lado que “acidentalmente” o negro se encontra, sofre restrições no 
acesso ao mercado imobiliário formal. Restando constantemente a estes instalar suas morarias nas áreas que 
sobram, nas áreas de risco, nos morros, nas favelas. 

Depara-se então com um grande grupo de pessoas lutando pela própria habitação, as citadas edificações 
sem uso nos centros, junto ao comum comentário em relação ao esvaziamento dos antigos centros 
metropolitanos, as prefeituras com instrumentos solucionadores nas mangas e muito pouco sendo feito. 

Fica a dúvida em relação ao porquê da reabilitação dos centros urbanos proposta por Ermínia Maricato 
(em seu livro Brasil, cidades) não estar na prática, em garantia da habitação para uma grande parte da 
população. É comum um plano teórico bem elaborado estar distanciado do plano prático.  

Vistas as consequências do método com que se agiu no início do processo. O  poder público (quando 
olha para negro) vem agindo com políticas remediadoras e/ ou compensatórias. Respectivamente cita-se como  
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exemplos o emprego programas de habitações populares (que vem pra remediar, mas que inúmeras vezes 
favorecem no aumento da segregação espacial), as cotas e criação de encontros dos que anseiam a igualdade, 
compensando abusos até então refletidos.  

Como a “Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial, (...),momento ímpar de reflexão e 
debates sobre os rumos das ações governamentais relacionadas a busca de uma igualdade entre brancos e 
negros que jamais existiu no Brasil. Isso somado à conjuntura de denúncia de violência e assassinatos que tem 
como principais vítimas os jovens negros, essa Conferência se torna ainda mais importante”. (BELCHIOR, 
2013). 

Nesta Conferência a presidenta Dilma Rousseff frisa e afirma a busca pela prevenção do “genocídio da 
juventude negra”. Busca-se ainda a verdadeira liberdade do estigma, meramente camuflado sob a ignorância 
social, tudo através de políticas compensatórias, por muitos criticada devido ao desconhecimento do processo.  

Enfim, importou-se escravos, padrões, modelos e ideologias. Importações, que pouco contribuem para o 
bem comum e que acabaram por descartar facilmente a riqueza da cultura, da dignidade e essência de 
identidade negra que nos forma.  

É preciso rever os valores pelos quais são tomadas as decisões, tantos os conscientes, quanto os 
inconscientes, herdados do longo período escravocrata, pois se estabelecem em constante atividade e vem 
sendo reafirmados e perpetuados através de instrumentos do próprio sistema. O que contradiz a uma atualidade 
que pretensiosamente intitula-se inovadora,  

Fica entendido que identificar-se como negro ou ser identificado como tal e recebido como um igual, 
depende muito da abordagem das relações sociais e culturais tidas no meio social, já que ainda envoltas num 
processo herdado do sistema escravista. 

Com o estudo empreendido até aqui é possível a compreensão de que a condição habitacional do negro 
nos diferentes períodos da história vem seguindo em um único patamar.  

Esse patamar é caracterizado pela ocupação das áreas que sobram, sem as mínimas infraestruturas 
necessárias para a dignidade dos modos de morar. 
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