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RESUMO

Nas últimas décadas o país passou a fazer parte do grupo econômico denominado de BRICS. Sigla em Inglês que significa “tijolo” e que empresta a 
primeira letra do nome dos cinco grandes países que a compõem. “B” de Brasil, “R” de Rússia, “I” de Índia, “C” de China e em 2011 ganhou o “S” 
de África do Sul. Isto se traduziu, no Brasil, em uma mobilidade social, onde estratos sociais classificados mais abaixo da pirâmide social migraram 
para a parte superior desta pirâmide. Esta “movimentação” das camadas sociais foi denominada de” A nova Classe média”. Essa definição 
utilizada pelo economista Marcelo Néri, visa analisar e compreender o termo com base nos dados oficiais do IBGE (Instituto Brasileiro de 
Estatística) e mais especificamente a Pnad (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios), que produz dados sobre população, educação, 
trabalho, renda dentre outras. Parte das definições atualmente utilizadas são oriundas de estudos sociológicos realizados a cerca de 60 anos que 
procuravam à época, traduzir e refletir o pensamento da sociedade norte americana. De acordo com estes estudos, coexistiam duas classes 
médias, uma, estava baseada na propriedade e a outra, baseada no meio de ocupação. Segundo este estudo, a classe média antiga, baseada na 
propriedade cederia seu lugar para a “nova classe média”, então baseada nas ocupações, sendo o mercado de trabalho o responsável pelo acesso 
ao dinheiro, prestígio e poder. Esta pesquisa justifica-se, pela importância dos elementos construtivos de uma edificação. Além do fator 
simbólico-afetivo, os materiais de uma edificação podem “contar” a história das intervenções feitas pelos moradores nas suas residências. Cada 
material possui um custo de implementação e desta forma, mapear essa diversidade de materiais utilizados na edificação é de certa forma 
mapear, no tempo e no espaço, as possibilidades financeiras de cada morador em relação à sua moradia. Contudo, a pesquisa justifica-se também 
devido à escassez deste tipo de pesquisas em assentamentos informais em especial nas favelas, que estudem a composição dos materiais nas 
edificações, principalmente como produto da variação de renda familiar. A pesquisa tem por objetivo geral investigar e analisar, em que medida, 
o aumento de renda possibilitou o emprego de diferentes tipos de materiais utilizados nas residenciais na favela. Como objetivo específico, visa 
contribuir para um melhor entendimento da questão, mapeando de forma detalhada de que forma são utilizados os recursos da renda familiar, 
sendo observados tanto no aspecto do aumento da renda ocorrida em anos anteriores, como o que verifica-se no atual momento, uma queda na 
renda e desta maneira, busca contribuir para uma definição dos principais materiais utilizados nos assentamentos informais em especial no Morro 
do Estado. O princípio norteador para a escolha da área de pesquisa, deve-se ao fato de que a área estudada, o Morro do Estado, está localizado 
na área central da Cidade de Niterói e conta com grande quantidade de serviços e de lojas especializadas em materiais do setor da Construção 
Civil, servindo, desta forma de apoio às reformas, ampliações e demais melhorias feitas pelos moradores. Esta pesquisa buscará referência no 
período, onde observou-se, através das pesquisas mais recentes a mobilidade no estrato social da população brasileira. Desta forma busca-se 
estudar o período compreendido entre os anos 2000 e 2010. A metodologia será feita em: Leitura atualizada e pertinente sobre as questões 
habitacionais, políticas públicas do setor de habitação popular, favelas, urbanização e assuntos pertinentes ao tema. Medições (aparelhos de 
precisão) feitas em duplas de pesquisadores, sistematização e análise dos dados e produção de material gráfico. A pesquisa encontra-se em fase 
final de conclusão. Porém, pode-se observar a importância da renda na melhoria das condições de vida dos moradores das favelas, seja através 
dos materiais, ou ainda através das ampliações em suas moradias.
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