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RESUMO 

 
O espaço geográfico, sendo o maior conjunto de objetos existentes e local de ocorrência das 
relações interpessoais, torna-se o maior receptor de conflitos de diversas ordens sociais. Em se 
tratando de gestão territorial municipal, tem-se notado para as grandes cidades brasileiras a 
existência de uma precariedade quanto à atuação dos órgãos públicos de planejamento 
territorial, nas tentativas de adequação do uso da terra urbana em conformidade com a 
qualidade socioambiental. Atraindo o foco dessa realidade vigente para o município de Santos, 
confirma-se tal precariedade, ao notar a configuração desigual no padrão de distribuição das 
diversas formas de uso e ocupação da terra ao longo da área municipal. A produção da segunda 
residência para abrigar a população flutuante por conta das atividades de veraneio foi um dos 
fatores preponderantes para sediar essa nova ordem de configuração territorial no município de 
Santos-SP. Sobre essa ótica, o presente artigo pretendeu organizar e explicitar alguns dos 
fatores históricos que contribuíram diretamente para esboçar a atual configuração da ordem 
urbana municipal, como também buscou o aporte nas literaturas consideradas cruciais para a 
compreensão desta temática. 
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PROCESOS DE ESTRUTURAÇÃO URBANA NO MUNICÍPIO DE SANTOS 

 

O espaço, conforme aponta Santos (2000): 

[...] é o maior conjunto de objetos existente. Se ele associa o que, pela 
origem, tem idades diversas, tais coisas são todas, a cada momento, 
movidas e vivificadas por uma lei única, a lei do hoje, a que se submetem 
todas as relações sociais. (SANTOS, 2000, p. 113) 

 

Os modos de produção e os seus movimentos seriam os responsáveis pelas grandes 

mudanças gerais e também pela criação de novos objetos. As relações interpessoais que se 



estabelecem através desses novos objetos, juntamente com os já existentes fazem com que 

exista um “motor movente e um motor movido.” (SANTOS, 2000, p.113). 

De acordo com Lefebvre (2001), o ponto inicial para refletir sobre a nossa configuração 

social atual é a industrialização, sendo este processo o propulsor das transformações na 

sociedade. O ambiente urbano, sobretudo o das grandes cidades, seria então um verdadeiro 

agente de transformações, em que sua configuração estrutural facilita a acumulação de capital, 

por conta das atividades econômicas que este passa a agregar. As grandes modificações no 

espaço urbano são justificadas por tais constatações, em que a mobilização de riquezas e os 

investimentos feitos nas cidades através dos sistemas coorporativos, regulamentam e 

desestrutura as estruturas já estabelecidas. O autor exemplifica as problemáticas que surgem 

em decorrência desse processo através da deterioração dos núcleos urbanos antigos, 

concentração urbana, refuncionalização dos centros e periferização. 

De modo geral, o processo de urbanização dos municípios brasileiros provocou 

impactos nas esferas sociais e ambientais que acarretaram reflexos considerados irreversíveis 

na vida cotidiana da população. Uma das maiores consequências desse processo foi a 

concentração de riquezas e ampliação das desigualdades sociais, no espaço, sobretudo nas 

grandes cidades. Tais consequências vieram a desencadear um processo de exclusão de uma 

parcela da população ao acesso a locais mais aptos a fixar suas residências, gerando o que 

pode ser considerado atualmente um dos maiores problemas de ordenação do uso e ocupação 

da terra em áreas municipais.  

Lefebvre (1999) destaca também, para as grandes cidades, que a substituição de 

antigos imóveis por agrupamentos irregulares de moradias contemporâneas, geraria o que pode 

ser nomeado de uma nova configuração da ordem urbana. Sendo essa ordem, herança da 

produção industrial gerada pela burguesia, uma das principais deflagradoras dos problemas 

ambientais e urbanos nas cidades. Sobre a ótica da compreensão dos processos que definiram 

e que ainda definem a ocupação de diversos municípios, seguindo a lógica conceitual proposta 

por Villaça (1998), observa-se que a estruturação da distribuição dos equipamentos urbanos no 

município de Santos-SP (figura 1) constitui-se basicamente pela diferenciação das vantagens e 

desvantagens locacionais do espaço construído e na segregação espacial advinda de tal 

processo. Sendo este, reflexo da disputa das condições de consumo e recursos disponíveis, 

como também da valorização de suas características potenciais. 



 

Figura 1: Localização do município de Santos no contexto do estado de São Paulo, 

Brasil. 

 

A comunicação direta com o ambiente costeiro contribuiu para que o processo de 

urbanização de Santos iniciasse no século XVI, mas foi a partir do século XX, com o 

desenvolvimento da industrialização, que o município passou a assumir um caráter excepcional 

de desenvolvimento urbano no país (AFONSO, 2006). A partir da segunda metade do século XX, 



exclusivamente entre as décadas de 1950-70, os municípios costeiros, com características 

semelhantes à Santos, começaram a conjugar um caráter de cidade balneária, contribuindo 

diretamente para que iniciasse uma extensão da aglomeração urbana juntamente às praias 

(AFONSO, 2006). Seabra (1979) descreve esse acontecimento como o redefinidor do padrão do 

uso da terra na orla de Santos, e que posteriormente Young e Fusco (2006) irão apontar como 

um processo de urbanização em saturação, que proporcionou para as esferas socioambientais 

uma aglomeração desordenada e caótica dos usos da terra urbana. 

Diversos são os fatores históricos que contribuíram para a ocorrência do processo de 

ocupação da área municipal de Santos, mas nota-se que houve dois agravantes 

desencadeadores de maiores subsídios econômicos para contribuir com a mudança do padrão 

de organização das funções urbanas (AFONSO, 2006). Azevedo (1965) enfatiza que o primeiro 

deles seria a instalação do complexo portuário de Santos em fins do século XIX e demais 

autores destacam, sobretudo no trabalho de Young (2008) e Seabra (1979), que a segunda 

vertente de contribuição para a situação encontrada atualmente, concentra-se no aumento 

significativo da especulação imobiliária a partir da década de 1950. Sendo que esta decorreu da 

finalidade de garantir um otimismo para o acolhimento de atividades de veraneio e que se 

estende notadamente até os dias atuais. 

Os fluxos migratórios que as atividades portuárias desencadearam através da atração 

de mão de obra, colocam o município como um caso ímpar no processo histórico de evolução 

populacional e urbana na Região Metropolitana de Santos (RMBS) (JAKOB, 2003). É de cabível 

importância ressaltar também que o Porto de Santos movimenta anualmente 1/4 do valor dos 

produtos negociados no mercado internacional, fator que torna ele o mais sobressalente e 

importante do país (IBGE, 2002).  

Segundo Young e Fusco (2006), os acontecimentos socioeconômicos estruturadores 

da ocupação costeira, que contribuíram para o aumento da concentração urbana, geraram o que 

pode ser considerado um rápido processo de ocupação territorial em toda a RMBS, e que 

juntamente com a inexistência de um controle ordenado desse crescimento urbano, acarretou 

em uma configuração desigual do padrão de distribuição das funções urbanas em todo o 

município de Santos. O acesso das classes sociais de alta renda às terras de melhor localidade 

e adequadas à urbanização, desencadeou em um processo de ocupação da população de baixa 

renda em setores urbanos pouco valorizados, fazendo com que áreas legalmente protegidas 

fossem adensadas ao uso urbano (AFONSO, 2006). 



Esse atual padrão de distribuição, sobretudo dos equipamentos urbanos no município 

de Santos advém de um processo histórico1 que proporcionou contradições sociais ditas 

irreversíveis para o município. O desenvolvimento econômico advindo do aumento de fluxo de 

pessoas em decorrência das atividades portuárias, juntamente com a instalação de indústrias de 

pequeno e médio porte, contribuiu para o processo de ascensão financeira de uma vertente da 

classe detentora do capital, sendo esta a protagonista da instalação de moradias próximas à orla 

marítima e aos locais com maior acesso aos serviços urbanos. Concomitantemente a esse 

processo, ocorreu de outro lado, a “(...) acentuação das desigualdades sociais, na medida em 

que não permitiu integrar o assalariado à produção”, fazendo com que essa parcela populacional 

se instalasse em locais ambientalmente mais frágeis, insalubres e deteriorados (YOUNG e 

FUSCO 2006 p. 3). 

Os traços dessas disparidades na RMBS, sobretudo em Santos desencadeou em uma 

geografia desigual para o padrão de ocupação territorial do município. Segundo Young e Fusco, 

(2006), tal processo: 

 
[...] demarcou bairros nobres e operários, mansões e cortiços, centro e 
periferia, mantendo espaços de ricos e pobres, patrões e trabalhadores; 
provocando profundas diferenças na qualidade de vida de seus habitantes 
e no acesso aos bens e serviços por eles produzidos. (YOUNG e FUSCO, 
2006 p. 3) 

 

Outro fator preponderante a se considerar como um protagonista para a manutenção 

de tais disparidades seria o que Santos (2000) explicita ao constatar a supervalorização de 

certas áreas do tecido urbano. Tal fato advém de um total apoio do Estado para o seu devido 

advento, fazendo com que a formação da periferia, local de concentração da pobreza gerada 

pela divisão social do trabalho, seja o resultado confirmador de tal fato. Seriam nas periferias os 

locais que os indivíduos se tornam ainda mais pobres, pelo fato de terem que pagar por serviços 

de acesso às áreas centrais, uma vez que tais serviços deveriam ser oferecidos gratuitamente 

pelos órgãos estatais. Em Santos, a ocorrência da supervalorização da orla marítima por conta 

das atividades de especulação imobiliária, seria o maior exemplo para a conclusão do aumento 

significativo da população periférica. 

Além de gerar impactos considerados irreversíveis nas esferas sociais, a expansão 

urbana ocorrida no município é também considerada uma forma incompatível à manutenção de 

vegetação nativa, pois pressiona constantemente os remanescentes florestais de Mata Atlântica. 

                                                           
1 Os fatores históricos contribuintes para a expansão urbana de Santos serão versados no item 

seguinte do presente artigo.  



A malha viária regular, com quadras parceladas em lote, suficientemente adequadas para a 

construção de residências unifamiliares ou edifícios, é o padrão urbano predominante na 

Baixada Santista, assim como em Santos. Tal padrão elimina totalmente a cobertura vegetal 

existente, altera os padrões de drenagem e desconsidera as condições locais (AFONSO, 2006).  

 

OS FATORES HISTÓRICOS CONTRIBUINTES PARA A CONFIGURAÇÃO URBANA DO 

MUNICÍPIO 

 

Atualmente, o município de Santos conta com uma população de aproximadamente 

420.000 habitantes e uma alta densidade populacional, que atinge a casa de 1.492,23 hab./km². 

Localizado em uma área de 281,056 km², nota-se que atividades pecuárias, culturas 

permanentes e extração vegetal e silvicultura são considerados inexistentes (IBGE, 2010). Tais 

fatos são justificados pela quase que inexistência de espaços consideráveis para a realização de 

tais atividades, como também pela consideração que o solo constituinte da região é impróprio e 

inviável para cultivos (AFONSO, 2006). 

O início do processo histórico de ocupação do município de Santos, remonta ao 

período colonial, sobretudo na data de 1546, em que se iniciou o povoamento da então Vila 

Vicentina. A inexistência de condições físicas necessárias para seu desenvolvimento agrícola 

sustentava-se no fato de que os solos do local caracterizam-se inviáveis para o cultivo da cana-

de-açúcar e também pela vila localizar-se em uma distância significativamente longa dos centros 

de mineração do Brasil. Tais fatores fizeram com que Santos não sustentasse a característica de 

centro referencial até meados do século XIX (ARAUJO FILHO, 1965). 

Com o surto das exportações de café, entre as décadas de 1850- 60, a necessidade 

de instalação de uma rede ferroviária que interligasse o planalto paulista ao Oceano Atlântico, se 

sobressaiu. Foi a partir da conclusão de tais instalações, juntamente com a construção do porto, 

em fins do século XIX, que o aumento de circulação de mercadorias, paralelamente ao 

crescimento do fluxo de pessoas que tais atividades passaram a atrair, levou Santos a 

descaracterizar-se do que era no período colonial, para tornar-se uma das cidades brasileiras de 

maior importância econômica para o país (ARAUJO FILHO, 1965).  

Localizando-se no litoral sul do estado de São Paulo e espacialmente definido pela 

divisão natural das Vertentes da Serra do Mar e o Oceano Atlântico, o município de Santos 

(Figura 1) encontra-se atualmente em um processo de concentração de uma ampla densidade 

populacional. A mancha urbana encontra-se marcadamente localizada próxima às praias e 

significativamente em menores proporções nas áreas onde se localizam as vertentes da Serra 



do Mar. O processo de especulação imobiliária que se intensificou em meados da década de 

1960, como aporte às atividades veraneias, juntamente com o processo histórico de ocupação 

urbana, explicitam a consequência dessa distribuição urbanística ao longo do município. Seriam 

tais atividades, os fatores agravantes de uma relevante diversidade de espacialidades urbanas, 

que acarretam em múltiplas implicações socioeconômicas e ambientais (ZÜNDT, 2006). 

As relações interpessoais do passado histórico, em paralelo às relações do momento 

presente, definem o que seriam as características atuais de um determinado espaço. A 

substituição do modo de produção agrícola para atender às demandas do capitalismo industrial é 

considerada o fator de maior preponderância para a ocorrência da atual configuração das 

relações interpessoais (LEFEBVRE, 2002). A concentração de pessoas, atividades e ideias, 

juntamente com a ampla gama de distintas combinações que as relações sociais passaram a 

estabelecer, teceram os fatores para gerar modificações fulcrais no espaço geográfico 

(SANTOS, 2000). 

Seriam os fatores históricos do processo de urbanização do município, com destaque 

para o início da sua ocupação no século XVI, a instalação do complexo portuário no século XIX, 

sobre o aporte do fluxo de pessoas que o município de Santos passou a agregar nas décadas de 

1950- 70 do século XX, por conta das atividades veraneias, as principais vertentes para o 

estabelecimento da atual configuração urbana do município. A explosão da atividade turística em 

meados do séc. XX na região confirma essa última constatação, sendo tal atividade, considerada 

por autores como Seabra (1979), Afonso (2006) e Jakob (2003) a principal agravante das 

modificações da distribuição dos setores urbanos ao longo da área municipal. 

Projetado como uma das maiores atividades econômicas mundiais, o turismo iniciou-se 

com tal configuração a partir da intensificação do capitalismo industrial e permanece até os dias 

que se seguem como uma oportunidade de concretização da economia local, que se desenvolve 

a partir de todas as atividades advindas desse processo (FONTELES, 1999). No município de 

Santos, nota-se que a intensificação dessa atividade deveu-se, sobretudo, por dois fatores. O 

primeiro se justifica pela sua localização no litoral, sendo esse um atrativo natural através da 

beleza da constituição morfológica do local. Enquanto que a segunda justificativa passa a ser 

explicada por uma das maiores estratégias do marketing do turismo, que seria a facilidade de 

acesso ao lugar.  A proximidade com a capital do Estado de São Paulo, a mais populosa do país, 

juntamente com a melhoria dos sistemas viários de acesso, foram os fatores cruciais para 

agregar atividades veraneias dos indivíduos que buscam boa acomodação e rápido 

deslocamento para o destino do lazer (FONTELLES, 1999). 



A padronização dos componentes urbanos dos lugares que recebem atividades 

turísticas também é notada no município de Santos. Entre eles, a que mais se evidencia seria a 

verticalização na orla marítima, através da construção de altos edifícios que substituiram as 

tradicionais formas de ocupação, como as residências unifamiliares, com o intuito de abrigar um 

número cada vez maior de turistas (SEABRA, 1979). Geiger (1993) aponta o turismo em massa 

como uma expressão da pós- modernidade, em que há uma corrida dos lugares para o ingresso 

no turismo global, fator que afirma esse fenômeno de padronização urbana dos lugares 

turísticos. Buscam-se cada vez mais atividades de lazer, mas não se exclui a necessidade do 

conforto e do bem estar social das pessoas que praticam a atividade turística. Santos (1996) 

destaca a padronização dos lugares como uma ilusão da globalização. A realidade dos 

territórios, com todas as suas disparidades, impossibilitam a ocorrência de tal fenômeno. Seriam 

esses fatores um dos principais contribuintes para o agravamento das disparidades 

socioeconômicas encontradas nos locais que agregam um alto contingente de atividades, não 

somente turísticas, como também econômicas, que seria o caso de Santos. 

O fenômeno de especulação imobiliária em toda a RMBS é apontado de uma maneira 

consideravelmente diferenciada, se comparada com as demais regiões metropolitanas do país. 

Justifica-se tal afirmativa através da constatação que estes são ocasionados por uma 

especulação voltada ao fenômeno do veranismo e também pelo seu alto grau de 

desenvolvimento econômico no setor. Para Lefebvre (1999), o setor imobiliário requer ao mesmo 

tempo um Estado intervencionista e um mercado financeiro capitalista que funcione livremente. 

Tal afirmativa justifica a atuação de setores governamentais na RMBS especializados em 

desenvolver esse mercado, enquanto que há uma inibição dos órgãos gestores da distribuição 

dos equipamentos urbanos ao longo do município. 

Retornando aos processos históricos de ocupação e estruturação do município de 

Santos, nota-se que o seu conhecimento para estabelecer diretrizes de planejamento, possui 

uma importância significativa para o desenvolvimento do trabalho, sobretudo se 

compreendermos a definição de (SPOSITO, 2000) acerca da cidade nos dias atuais: 

 

É o resultado cumulativo de todas as outras cidades de antes, 
transformadas, destruídas, reconstruídas, enfim produzidas pelas 
transformações sociais ocorridas através dos tempos, engendradas pelas 
relações que promovem estas transformações. (SPOSITO, 2000, p. 11) 

 

Em se tratando do advento, sobretudo do agravamento do processo de ocupação 

populacional, os trabalhos de Afonso (2006), Azevedo (1965), Jakob (2003), Young (2008), 



Young e Fusco (2006) e Zündt (2006) explicitam que a principal justificativa desses processos se 

deveu exclusivamente às atividades portuárias e, sobretudo, ao contingente populacional que foi 

atraído posteriormente pela instalação de indústrias de pequeno e médio porte. Outro fator 

preponderante, cabível de se notar, seria a atração de mão-de-obra pelas construtoras 

envolvidas na implantação de infraestrutura para receber a grande circulação de mercadorias 

que essas atividades econômicas passaram a atrair. Muitos indivíduos que estavam envolvidos 

no processo de instalação dessas obras permaneceram em Santos e fixaram moradia por lá, não 

retornando aos seus locais de origem, através da justificativa de existência de mão-de-obra. 

Muitos desses trabalhadores não conseguiram se fixar nos locais que começaram a ser 

explorados pela especulação imobiliária que se iniciava, sendo então obrigados a ocupar 

espaços muitas vezes impróprios para fixar moradia. 

 

A PRODUÇÃO DA SEGUNDA RESIDÊNCIA E AS SUAS CONSEQUÊNCIAS NO 

TERRITÓRIO SANTISTA 

 

 O início dos questionamentos acerca da produção da segunda residência em Santos, 

constam, em sua maioria no trabalho defendido por Seabra (1979), cuja autora, a apresentar a 

sua dissertação de mestrado, preponderou alguns itens de cabível discussão. Dentre eles 

destacam alguns questionamentos que advieram a sustentar todo o seu trabalho de pesquisa. 

As respostas a tais questionamentos ficaram claras no momento em que se constatou que a 

sociedade, de certa forma, pagou as imobilizações de capital investido para sustentar tal 

situação. Capital esse que foi classificado como improdutivo, pois de certa forma, trata-se de 

uma segunda habitação que será utilizada, por no máximo 50% do ano. 

A produção da segunda residência em Santos, iniciada nos anos 1950, consistiu em 

um processo de inversão de capital, que veio a desencadear uma valorização do espaço, 

imprimindo a ele um novo valor de troca, que teve como “jogadores” os proprietários de terra, as 

empresas de construção civil e também os proprietários das habitações produzidas. O novo valor 

de troca do espaço foi só possível em função do novo valor de uso, sendo que tais 

acontecimentos fizeram com que houvesse uma substituição de equipamentos imobiliários 

obsoletos, trazendo consigo uma redefinição de uso das habitações na orla (SEABRA, 1979). 

A urbanização capitalista define as diferentes modalidades de uso da terra urbana, 

sendo a especialização de alguns lugares para prestar serviços à população flutuante em 

Santos, um exemplo de cabível citação (SEBRA, 1979). Santos (2000) aponta tal fato ao 

explicitar que nas grandes cidades brasileiras ocorre uma dificuldade de crescimento, na medida 



em que a presença de uma atividade é condição para a instalação de outras, fazendo com que 

isso se torne um círculo vicioso de dependência. Atraindo o foco para Santos, notamos esse fato 

ao analisar como a atividade de produção de segunda residência trouxe consigo o surgimento de 

outras tantas atividades dependentes dela. É de cabível importância citar também que com o 

advento da atividade turística, houve uma parcela da população que ocupou áreas antes não 

habitadas, sendo estas muitas veze impróprias para fixar moradia, como é o caso das vertentes 

da Serra do Mar. 

O alto contingente populacional que passou a circular em Santos, não somente pelo 

advento do turismo, como também pelos processos históricos que contribuíram para estabelecer 

a sua atual configuração urbana, materializou nesse território relações de diversas dimensões. 

Relações interpessoais, nas quais, desconsiderou as diversidades locais. A reprodução do 

modelo urbano na Baixada Santista é subproduto da necessidade global de escoamento de 

mercadorias e deslocamento de pessoas e desconsidera quase que em sua totalidade a 

preservação dos remanescentes de Mata Atlântica, as características físicas originárias da área 

e, sobretudo, a manutenção do antigo padrão de urbanização encontrado antes do advento do 

turismo (AFONSO, 2006). 

As principais transformações no quadro urbanístico de Santos, conforme aponta 

Seabra (1979) , se referem à decadência das formas tradicionais de alojamento, e às 

transformações no sistema viário que ligam a região da Baixada Santista com a cidade de São 

Paulo. Afonso (2006) enfatiza tais mudanças ao colocar que o advento da ocupação imobiliária 

na orla marítima fez com que houvesse uma ocupação deste local por uma população de alto 

poder aquisitivo. Enquanto que na periferia, sobretudo nas áreas de aterros ferroviários e 

rodoviários, como também os mangues e as encostas, fossem ocupados pela população de 

baixa renda, que foi praticamente convidada a desocupar ou a não ocupar essas áreas de 

interesse. Para Seabra, partindo do ponto de vista do capital: 

[...] A segunda residência foi mostrada como uma mercadoria que 
precisava ser escoada e cuja viabilização em produzi-la foi 
magistralmente detectada pelo capital que a impôs como parte de um 
conjunto de fantasias possíveis para segmentos da sociedade com poder 
de consumo. (SEABRA, 1979, p. 113). 

 

 

 

 

 



À GUISA DE CONCLUSÃO 

 

A localização de indivíduos no território é de fato, produto de uma combinação entre as 

forças de mercado e decisões governamentais e o seu resultado independe da vontade dos 

indivíduos atingidos. Localizações forçadas, assim como mobilizações forçadas são exemplos 

explícitos dessa dominação do capital e tais fatores contribuem diretamente com o aumento da 

pobreza (SANTOS, 2000). Atribuindo para o município de Santos, tal fato não se diferencia se 

comparado com as demais cidades mundiais dessa ordem. O advento do turismo, juntamente a 

todos os fatores históricos que contribuíram para configurar a distribuição urbana do município 

fizeram com que esse quadro fosse notado.  

As estruturas urbanas que se ergueram por conta desse crescimento populacional e de 

fluxos de capitais no município, vieram para favorecer uma parcela da população, que com o 

respaldo econômico do Estado, acumulariam capitais e que fariam com que esse retornasse 

para o município através de investimentos, como é o caso do mercado imobiliário. Tais fatos 

demonstram a imensa necessidade no enfoque de políticas públicas de planejamento em 

encorajarem-se para a criação de estratégias que visem a quebra deste círculo. Mantê-lo 

significa estar conivente com a atual condição de moradia das populações que se fixaram em 

locais impróprios para morar, assim como contribuir para a não preservação dos remanescentes 

de Mata Atlântica. 
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