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RESUMO

Nos últimos anos foram observadas significativas mudanças no aumento da renda dos brasileiros, o que implicou de forma direta em um maior 
poder de consumo entre as diversas camadas sociais. Tais mudanças também são perceptíveis entre a população menos abastada onde, somente 
em 2010, estima-se que 19 milhões de pessoas tenham migrado das classes “E” e “D” para a classe “C”. Diante dessa nova realidade, que hoje 
passa por inconstâncias devido à recente crise econômica, a presente pesquisa busca analisar de que forma o aumento de renda da chamada 
nova classe média impactou na autoprodução das moradias e em que medida traduziu-se na melhoria das condições de habitação dos moradores 
do Morro do Estado. Localizado na cidade de Niterói, cidade da Região Metropolitana do Estado do Rio de Janeiro, o Morro do Estado está 
situado na região central da cidade, área estratégica, que abrange os bairros adjacentes em que a população predominante é a de maior poder 
aquisitivo como Icaraí e Ingá. A comunidade nasceu no período pós-guerra dentro do contexto de urbanização excludente e concentrador de 
renda, aliado ao alto custo de vida, sendo fruto principalmente dos processos de migrações advindos do Nordeste do Brasil. Consolidou-se como 
bairro em 1986 e mantém seu crescimento até os dias atuais. No Morro do Estado é possível verificar a predominância de habitações simples, 
inacabadas, construídas com materiais primários e de pouco acabamento. O objetivo geral da pesquisa é fomentar discussões e debates sobre a 
questão da habitação social dentro de assentamentos informais e seu respectivo processo de autoprodução, estabelecendo também uma análise 
acerca da qualidade das moradias inseridas no contexto de aumento de renda familiar na última década. A partir da revisão bibliográfica, iniciou-
se e desenvolveu-se metodologia de trabalho, em um primeiro momento com a coleta de dados de órgãos oficiais como IBGE, e um segundo 
momento, com a busca de informações locais, que foram obtidas através de entrevistas realizadas com comerciantes do entorno do Morro do 
Estado. Observou-se que tais comerciantes fornecem à comunidade todo tipo de insumos que auxiliam a ampliação e melhoria habitacional, 
sejam estes do tipo estruturais: como ferro, brita, cimento e tijolos, materiais elétricos e hidro sanitários ou ainda para conforto imediato, como 
as lojas de eletrodomésticos e decoração. A pesquisa buscou compreender a relação de consumo entre os moradores e comerciantes, e, como 
resultado, foram realizados mapas e gráficos que expõe e evidenciam de que maneira se relacionam. Atualmente, a pesquisa busca analisar estes 
dados coletados bem como os materiais gráficos referentes às moradias que sofreram melhorias na última década. Até o presente momento, a 
análise destes dados, evidenciou-se um efetivo investimento por parte de alguns moradores em suas residências. Esses investimentos podem 
ocorrer de duas formas: em curto prazo, quando são adquiridos equipamentos para o conforto imediato; A outra forma, de médio prazo, é 
através da reserva de capital, destinado a intervenções estruturais na habitação. Esta última, acontece de forma independente e informal, sem o 
auxilio de profissionais como arquitetos ou engenheiros, confirmando recentes pesquisas que apontam que a autoprodução é o principal meio 
construtivo nesses assentamentos informais. Nesse sentido, pretende-se dar continuidade a pesquisa através de levantamentos, entrevistas e 
produção de plantas e materiais gráficos, cumprindo, dessa maneira, o cronograma previsto e colaborando para o enriquecimento do debate 
acerca da habitação social dentro de assentamentos informais e seu respectivo processo de autoprodução.
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