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RESUMO 

 

AUTOCONSTRUÇÃO, FORMAS E FÔRMAS: um olhar sobre seus canteiros em São Paulo, anos 2010 

Este trabalho parte da necessidade de atualização do debate da autoconstrução da moradia, tendo 
como foco o estudo do fenômeno em assentamentos populares na metrópole paulistana nos anos 
2010. Compreende-se a autoconstrução como um processo produtivo que resulta na habitação, 
com características próprias que se busca entender melhor: lógicas de estruturação do canteiro, 
arranjos de agentes e suas inter-relações, técnicas construtivas, organização do trabalho, inserção 
social e econômica. Para tanto, recorre-se à pesquisa bibliográfica e principalmente à pesquisa 
empírica por meio de entrevistas com agentes envolvidos na autoconstrução. Primeiramente, 
discorre-se sobre o debate realizado no Brasil a partir do fim dos anos 1960 em um contexto de 
franca expansão industrial e urbana, processos explicativos e também explicados pela 
autoconstrução. São exploradas também as formulações de outra vertente de debate que 
compreende a autoconstrução como parte integrante do processo de desenvolvimento das 
relações capitalistas na cadeia da construção civil e, também, da produção da totalidade do espaço 
construído, definindo-a como uma forma de produção da habitação. Desde então, o contexto 
brasileiro se alterou: pode-se falar na diminuição do loteamento de terras para baixa renda e 
aumento do número de ocupações e favelas, perda de força explicativa do crescimento urbano 
pelo modelo centro-periferia, bem como na intensificação do processo de desregulação e 
precarização do trabalho, acompanhado pela reestruturação produtiva. Entende-se que a 
autoconstrução, enquanto forma de produção do espaço dinâmica e historicamente determinada, 
deve ser entendida diante do novo contexto. Ainda, compreende-se que, para além das categorias 
que a definem enquanto forma de produção, a autoconstrução deve ser entendida como parte do 
universo da produção não-regulada da moradia e do espaço construído, constituído pelos 
processos de produção que ocorrem sem a presença da regulação estatal tanto no âmbito 
urbanístico e fundiário, quanto no das relações de trabalho que estruturam os seus canteiros. 
Assim, os resultados das entrevistas realizadas são estruturados segundo algumas esferas de 
análise relacionadas a atividades e momentos do processo de produção. São elas: [1] Originação 
da Produção e Planejamento Inicial; [2] Fornecimento de Materiais; [3] Execução; e [4] 
Disponibilização de Recursos Financeiros. Percebe-se que a autoconstrução é uma forma de 
produção com muitas porosidades, de modo que as próprias esferas de análise utilizadas para sua 
compreensão são altamente emaranhadas. Pode-se falar também em sobreposições importantes 
com outras formas de produção como a produção para mercado, nublando as fronteiras 
delimitadoras entre as formas que podem, não obstante, geralmente ser diferenciadas. A 
autoconstrução pode se basear tanto no trabalho doméstico não-pago quanto no trabalho 
informalmente remunerado, e entende-se que a viração estrutura essa forma de produção, sendo 
a precariedade do trabalho e das condições socioeconômicas uma característica transversal a 
diversos agentes, como os moradores e os construtores autônomos. Por fim, percebe-se alterações 
significativas na composição técnica da autoconstrução relacionadas à disseminação de 
componentes prontos nos varejos que alimentam seus canteiros (como portas, caixilhos e 
armaduras pré-montadas), bem como à introdução de novos agentes e técnicas, como o concreto 
usinado bombeado, o que se reflete no aumento de produtividade destes canteiros. 
 
Palavras-chave: autoconstrução, assentamentos populares, formas de produção da habitação, 
canteiro de obras, produção não-regulada da habitação 
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ABSTRACT 

 
SELF-CONSTRUCTION, FORMS AND FORMWORKS: an approach to its building sites in São Paulo in the 

2010s 

 

This research aims to update the discussion on self-built housing, focusing on the study of the 
phenomenon in popular settlements in the metropolis of São Paulo in the 2010s. Self-building is 
understood as a productive process which results in housing, with characteristics that we seek to 
better understand: the logics of its building sites, the arrangement of its agents and the relations 
between them, the construction techniques, the organization of labour, its social and economic 
insertion. Bibliographic and empirical research are used, using methods such as interviews with 
agents involved in self-construction. Firstly, we discuss the researches held in Brazil from the late 
1960s onwards, in a context of industrial and urban expansion – two processes that explain and 
are explained by the self-building of housing. The formulations of another strand of debate are 
also explored, which understands self-construction as an part of the process of introduction of 
capitalist relations in the construction chain and, also, of the production of the constructed space, 
defining it as a form of housing production. Since then, the Brazilian context has changed: one can 
speak of a decrease in land subdivision for the low income-strata and an increase in the number 
of squatter settlements and slums, loss of explanatory force for urban growth by the center-
periphery model, as well as the intensification of the deregulation process of work relations. That 
said, we understand that self-construction, as a historically determined form of housing 
production, must be contextualized. Furthermore, it is understood that, in addition to the 
categories that define it as a form of housing production, self-construction should be understood 
as part of the universe of non-regulated housing production, constituted by the production 
processes that occur without state regulation of the urbanistic scope, as well as of the labor 
relations implied. The results of the interviews are exposed according to four spheres of analysis, 
which are related to activities and moments in the production process. They are: [1] Origination 
of Production and Initial Planning; [2] Supply of Materials; [3] Execution; and [4] Provision of 
Financial Resources. It is noticed that self-construction is a form of housing production with many 
porosities, which implies in a high level of entanglement of the spheres of analysis used for its 
understanding. There are also important overlaps with other forms of housing production such as 
production for the market, blurring the boundaries between the forms that can, nevertheless, 
generally be differentiated. Self-construction can be based on both unpaid domestic work and 
informally paid work, and it is understood that the concept of “viração” structures this form of 
production, with the precariousness of work and socioeconomic conditions being a common 
characteristic of several agents, such as residents and self-employed builders. Finally, there are 
relevant changes in the technical composition of self-construction due to the dissemination of 
ready-made components in the retail stores (such as doors, window frames and pre-assembled 
reinforcement), and also to the introduction of new agents and techniques, such as pumped 
concrete, which increases the productivity of these construction sites. 
 
Keywords: self-construction, popular settlements, forms of housing production, construction 
site, non-regulated housing production 
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INTRODUÇÃO 
 

 

 

 

 

O tema da autoconstrução da moradia em espaço urbano foi objeto de intenso 

debate no campo da Arquitetura e Urbanismo e esteve presente em muitas pesquisas 

interessadas na investigação das formas de desenvolvimento dos centros urbanos 

brasileiros. Isso porque a autoconstrução se constituiu, de fato, como uma das principais 

formas de acesso à moradia por parte dos estratos mais pauperizados da classe 

trabalhadora que se instalava nas vertiginosamente crescentes e industrializadas cidades 

dos anos 1950, 1960 e 1970.  

No caso da capital paulista nesses anos de industrialização, a autoconstrução 

geralmente estava associada com a compra de lotes em áreas periféricas da cidade, 

desprovidas ou precariamente servidas por infraestruturas e serviços públicos 

necessários para a reprodução da vida em meio urbano, como saneamento básico, 

eletricidade, coleta de lixo e também transporte para as áreas centrais da cidade, onde se 

concentrava a oferta de emprego. Esses lotes eram por sua vez resultantes de um processo 

de parcelamento que envolvia proprietário fundiário original, loteador e corretor, muitas 

vezes se encontrando em situação de irregularidade ou até mesmo de clandestinidade: 

uma gradação terminológica que era bastante usual nos processos públicos e na literatura 

até os anos 1990 e que se refere tanto àqueles loteamentos que receberam ato de 

aprovação do poder público mas foram executados com algum tipo de desconformidade, 

até os parcelamentos executados e vendidos sem qualquer conhecimento por parte do 

Estado, respectivamente (PARANÁ, 2019).  

Era nessas parcelas de terra em que ocorria a produção orientada para a 

autoprovisão do edifício-habitação, conduzida pelos seus próprios moradores ou futuros 

moradores, não raro com emprego de mão de obra de terceiros contratados ou então 

mobilizados em regime de mutirão. Era a arquitetura possível para a realidade dos 
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estratos mais empobrecidos da sociedade, como bem observou Ermínia Maricato ([1979] 

1982), uma das pesquisadoras centrais deste tema. 

Nos últimos cinquenta anos, muitos aspectos que envolvem o fenômeno objeto 

deste estudo passaram por mudanças. Nos fins dos anos 1970 e na década de 1980, o 

modelo de expansão periférica da cidade a partir da autoconstrução em loteamentos 

perde expressividade em vista da diminuição abrupta da quantidade de parcelamentos 

destinados aos estratos de baixa renda (MAUTNER, 1991), do acirramento das condições 

de vida e do encarecimento da terra urbanizada. A produção da casa sob comando direto 

de seus moradores passa a ocorrer mais intensamente no adensamento de assentamentos 

preexistentes e nas ocupações de terra então classificadas como favelas, cada vez mais 

numerosas, populosas e espalhadas no tecido urbano. Vale ressaltar que o aumento de 

densidade dos assentamentos autoconstruídos é um fenômeno que não se restringe 

especificamente aos antigos loteamentos, onde haveria possibilidades de expansão 

horizontal, na ocupação dos espaços vazios dos lotes, mas que também ocorre nas favelas, 

onde a configuração irregular e as pequenas dimensões do espaço que equivaleria a um 

lote acabam por levar a processos de verticalização, por sua vez tecnicamente cada vez 

mais viáveis e acessíveis. 

Desta forma, tem-se também como um exemplo de mudança perceptível o fato de 

a autoconstrução passar a ocorrer com mais frequência em porções de terra mais 

precárias (no sentido da propriedade fundiária e da garantia de permanência dos 

moradores), com maiores obstáculos para a regularização. 

A partir dos anos 1980, frente ao lento processo de redemocratização, também é 

possível falar na efervescência dos novos movimentos sociais, incluídos aqui aqueles 

relacionados à reivindicação dos direitos à cidade e à moradia, do que decorre o aumento 

das ocupações organizadas de terra e, no final dos anos 1990, também de edifícios 

abandonados em áreas centrais (SANTO AMORE, 2004). 

O modelo centro-periferia, formulado a partir da oposição espacial entre os lugares 

do mercado imobiliário e da autoconstrução respectivamente, parece gradativamente 

perder força explicativa diante da crescente complexificação dos caminhos que o 

desenvolvimento da metrópole paulistana toma. O lugar das populações pobres em São 

Paulo ainda é nas periferias geográficas - se dando principalmente a partir do 
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adensamento e expansão de assentamentos populares preexistentes e da ocorrência de 

novas ocupações em áreas de pouco valor para o mercado imobiliário formal, como as 

áreas de mananciais -, mas também passa pelas moradias de aluguel, cortiços, edifícios 

ocupados e pelas densas favelas consolidadas1 que se espalham por todo seu território, 

inclusive nos distritos com preço do solo mais elevado.  

O fenômeno da autoconstrução continua absolutamente atual, embora com 

arranjos econômicos, sociais ou espaciais distintos aos do passado. Trata-se de 

organização que se insere e se relaciona com seu contexto histórico, não sendo viável a 

atribuição nos mesmos termos das análises feitas no terço final do século XX. Isso não 

significa, evidentemente, a impertinência daquelas formulações, pois muitas delas ainda 

constituem de fato a base para qualquer estudo sobre o fenômeno que vislumbre entender 

as suas mecânicas internas e relações com o restante da sociedade e ainda percebê-lo 

como constitutivo da produção do espaço urbano brasileiro. 

Há um aspecto da autoconstrução que por vezes acaba ignorado ou simplificado, 

que é o conhecimento de sua estruturação enquanto processo de produção da moradia. A 

noção de processo de produção é aqui destacada para enfatizar que um esforço de análise 

se dá não tanto para a caracterização do produto que dela resulta, mas sim para a 

compreensão do fenômeno a partir da noção de forma de produção-circulação do espaço 

construído. Ou seja, trata-se de compreender a autoconstrução enquanto um sistema 

constituído pela reunião de meios de produção e agentes que se relacionam com o 

objetivo de produção do bem habitação. Essa abordagem é importante porque, quando se 

trata de autoconstrução, se está falando de processos produtivos absolutamente inseridos 

na cadeia da construção civil e na estrutura de produção do espaço construído, ainda que 

sejam processos teórica e essencialmente orientados para a provisão de um valor de uso 

para consumo próprio (autoprovisão)2. 

 
1 Por consolidadas, entende-se aquelas favelas mais antigas, densos, com menores riscos de 

remoção e que eventualmente já foram objeto de distintas etapas de obras de urbanização. Para uma 
discussão mais detalhada sobre a noção de consolidação, ver Canil, Santo Amore e Moretti, 2019. 

2 Ainda assim, vale ressaltar desde já que na produção real da autoconstrução há (e sempre houve) 
interlocuções com relações mercantis, uma vez que a moradia, enquanto bem necessário à reprodução, tem 
valor social e é passível de ser comercializada (vendida ou alugada) mesmo quando produzida sob a 
orientação inicial da autoprovisão. A questão voltará a ser abordada com mais profundidade ao longo do 
trabalho. 
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Assim, a questão que norteia esta pesquisa de mestrado é: como se estrutura a 

produção da moradia por autoconstrução e os seus canteiros em assentamentos populares 

da metrópole paulistana nos anos 2010? Entende-se que o canteiro é o espaço que 

materializa a produção da moradia, ou seja, onde se reúnem meios de produção e ocorrem 

processos de trabalho, a relação entre os agentes envolvidos na produção, seus papéis, 

características e o que os move. Como recorte para esta pesquisa, são tomados dois tipos 

de assentamentos populares que são pontos privilegiados de análise do fenômeno da 

autoconstrução em seus espaços atuais de manifestação: a Ocupação Jardim da União, 

uma dentre tantas ocupações recentes em áreas de mananciais, esta, especificamente 

organizada por um movimento ao qual a associação de moradores está filiada, e a favela 

de Paraisópolis, expoente das favelas mais antigas e consolidadas de São Paulo, onde a 

autoconstrução segue como forma fundamental de produção da moradia para reprodução 

da vida no meio urbano, coexistindo com processos intensificação de um potente mercado 

imobiliário informal para venda ou aluguel. 

O objetivo geral de compreensão do processo de produção da moradia 

autoconstruída em dois tipos de assentamentos populares, destacados por sua 

importância no universo das formas de acesso à habitação por parte da população urbana 

pauperizada, foi decomposto em uma série de objetivos específicos que nortearam os 

rumos da pesquisa: [1] identificar e caracterizar os agentes mobilizados direta ou 

indiretamente pelos canteiros da autoconstrução; [2] analisar os processos de trabalho, a 

organização e as estratégias gerais dessa produção (funções que repousam sobre cada 

agente, suas inter-relações, as estratégias de construção, ocupação e financiamento 

empregadas); [3] verificar a sua composição técnica, o que abrange, para além da 

identificação dos agentes e da organização do trabalho, a compreensão dos materiais 

empregados e o nível de utilização de elementos e componentes construtivos 

industrializados, pré-montados ou pré-fabricados; [4] compreender as questões 

colocadas para os moradores geradas pela simultaneidade do “construir” e do “habitar” 

no espaço da casa-canteiro (como nos casos de expansão e reforma). 

As justificativas para a escolha do tema de pesquisa e da abordagem em questão 

são múltiplas e se relacionam tanto com aspectos qualitativos como quantitativos do 

fenômeno.  
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Em um sentido mais imediato, a pesquisa busca avançar no conhecimento e 

atualidade sobre uma das principais formas pelas quais os estratos mais empobrecidos 

de uma metrópole como São Paulo acessam a moradia. Isso significa compreender os 

agentes envolvidos, as estratégias e as técnicas que estruturam e viabilizam essa 

produção que se caracteriza por ser “não regulada” e, em muitos sentidos, constituinte e 

constituída pela viração que estrutura nossas periferias. É importante ressaltar que tentar 

compreender as lógicas do processo de produção por autoconstrução equivale a tentar 

compreender as condicionantes que determinam as características das moradias 

autoconstruídas, sendo assim algo a ser considerado por estudos orientados para a 

compreensão das condições de habitabilidade encontradas no universo da 

autoconstrução - tema complexo e nuançado, que não é o foco do presente trabalho. 

Como já foi mencionado, apesar de seu caráter “informal” e orientado 

primariamente para a produção de valores de uso, a autoconstrução não é marginal: se 

insere na cadeia da construção civil, mobilizando uma série de setores à montante (como 

a indústria de materiais e o segmento varejista do setor de comércio de materiais). A 

autoconstrução apresenta de maneira direta, assim, implicações de ordem econômica. 

Para além disso, suas implicações econômicas indiretas também têm grande relevância, 

como defendem as formulações teóricas acerca do papel dessa forma de acesso à moradia 

no rebaixamento dos níveis salariais ao longo da industrialização brasileira. Ainda, há 

uma importância na compreensão dos mecanismos que a compõem enquanto uma forma 

de produção-circulação da habitação, uma vez que isso nos permite avançar no estudo 

não apenas dessa forma tomada isoladamente, mas também dos movimentos mais gerais 

da totalidade que se constrói a partir da relação entre cada uma das formas de produção-

circulação do espaço construído3. 

Finalmente, todas essas questões têm sua importância ampliada pela magnitude 

com que a autoconstrução da moradia ocorre em metrópoles brasileiras como São Paulo, 

ou seja, a sua participação preponderante na composição do estoque habitacional e do 

espaço urbano. Um breve cálculo realizado com alguns dados oficiais sobre a produção 

habitacional na cidade de São Paulo ajuda a ter dimensão dessa participação. 

 
3  Esse foi um estudo realizado em 2017, no contexto do meu Trabalho Final de Graduação. 



 
18 

 

Ao se tomar o número de domicílios particulares permanentes nos anos de 2000 e 

2010 de acordo com os Censos Demográficos realizados pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), é possível perceber em quais distritos houve um acréscimo 

maior de domicílios nesse período, o que em grande parte significa a construção de novas 

unidades habitacionais (ver Mapa 1). Com os dados de lançamentos imobiliários 

residenciais (verticais e horizontais) por incorporadoras, coletados pela Empresa 

Brasileira de Estudos de Patrimônio (EMBRAESP), tem-se a dimensão da quantidade de 

unidades habitacionais produzidas pelo mercado imobiliário formal no mesmo período 

(ver Mapa 2). Ainda, é importante levar em conta quantas unidades habitacionais foram 

produzidas nesse período tendo o setor público como agente principal, abrangendo no 

nível municipal a produção da COHAB e SEHAB, no estadual a produção da CDHU e, no 

federal, a produção da Faixa 1 do Programa Minha Casa Minha Vida (ver Mapa 3).4 

Assim, os valores de incremento domiciliar em cada distrito, subtraídos da 

produção por incorporadoras e da produção pública também atrelados aos mesmos 

recortes espaciais, fornecem uma visão geral (proxy) de onde e em que grau a produção 

da moradia por autoconstrução ocorre com maior incidência na cidade de São Paulo (ver 

Mapa 4). Trata-se de uma aproximação, pois o número a que se chega é a quantidade de 

domicílios que surgiram no período mas que não encontram respaldo nem na produção 

pelo mercado formal (empresas incorporadoras) e nem na provisão realizada pelo Estado, 

o que poderia abranger também moradias produzidas por encomenda ou domicílios 

formados em mercado de imóveis já construídos, para além das moradias 

autoconstruídas. 

 
4 Os períodos não são exatamente coincidentes, mas buscam refletir um panorama dos anos 2000 

a 2010. Os dados de lançamentos imobiliários foram tomados entre os anos de 1998 e 2008, com 2 anos de 
defasagem em relação aos dados de incremento domiciliar, pois considerou-se como 2 anos o intervalo 
médio que se dá entre o lançamento imobiliário e sua transformação em domicílio, ou seja, o tempo que leva 
para uma unidade recém-construída ser adquirida e habitada. Já os dados de produção pública se 
encontravam agrupados por gestões municipais; assim, foram coletados aqueles relacionados à produção 
realizada no âmbito das 3 gestões municipais entre 2001 e 2012, o mais próximo possível do período 2000-
2010. 
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Mapas 1, 2 e 3 (esq. à dir.) - Incremento de domicílios em São Paulo (2000-2010); Lançamentos 
residenciais de incorporadoras em São Paulo (1998-2008); Produção habitacional pública em São 
Paulo (2001-2012).  Dados agrupados por distritos. 
Fonte:  Santo Amore e Cabral (2021) com informações oriundas do IBGE, EMBRAESP, bem como dados fornecidos por 
Ângela Luppi Barbon. Editado pelo autor. 

 

 
Mapa 4 - Incremento domiciliar subtraído da produção de incorporadoras e da produção pública em 
São Paulo. Dados agrupados por distritos. 
Fonte: Santo Amore e Cabral (2021) com informações oriundas do IBGE, EMBRAESP, bem como dados fornecidos por 
Ângela Luppi Barbon. Editado pelo autor. 
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Ainda assim, ao considerar que a autoconstrução representa parcela grande ou 

até mesmo a parte majoritária desse número quando pensamos nos distritos de menor 

renda familiar média, pode-se assumir esse indicador para fins de aproximação sobre a 

escala da autoconstrução no município.  

A leitura dos mapas informa que a partir dos mapas que a produção do mercado 

imobiliário formal ainda se concentra mais intensamente no centro e no quadrante 

sudoeste da cidade, ainda que já tenha se espalhado de forma expressiva em distritos mais 

afastados (como Sacomã, Itaquera, Santana e Rio Pequeno). A produção pública por outro 

lado é mais distribuída nas franjas da cidade, ainda que em quantidades bastante 

inferiores aos números do incremento domiciliar. Dessa forma, grande parte dos distritos 

mais distantes do centro da cidade apresentam um incremento domiciliar que deve ser 

explicado principalmente por outras formas de produção como a autoconstrução. 

Os dois assentamentos populares escolhidos para o recorte desta pesquisa, 

Paraisópolis e Jardim da União, se encontram respectivamente nos distritos de Vila 

Andrade e Grajaú. São distritos indicados no Mapa 4 com incidência de autoconstrução, 

ainda que de formas distintas. O distrito da Vila Andrade tem a particularidade de 

apresentar, de um lado, uma grande quantidade de domicílios de alta renda e uma 

pulsante atuação do mercado imobiliário formal (tinha sido o distrito com o maior 

número de lançamentos imobiliários no período)5, e, de outro lado, uma das maiores 

favelas da América Latina, que é o assentamento estudado pela pesquisa: Paraisópolis. O 

distrito do Grajaú, por sua vez, se localiza no extremo-sul da cidade e abrange parte da 

represa Billings, estando integralmente inserido em área de proteção aos mananciais, o 

que faz com que não seja uma área de interesse para o mercado imobiliário (de acordo 

com os dados da EMBRAESP, não houve lançamentos imobiliários ali no período em 

questão). Há maior homogeneidade no rendimento dos domicílios do Grajaú em 

 
5  Esse fato faz com que, no Mapa 4, o distrito de Vila Andrade apareça com um indicador de 

autoconstrução apenas moderado, embora tenha em seu interior a favela de Paraisópolis, que tem a escala 
de uma verdadeira cidade. É interessante notar entretanto que, mesmo sendo o distrito com a maior 
quantidade de lançamentos imobiliários, ele ainda figura em nosso mapa com valores positivos, o que se 
deve a um valor de incremento domiciliar bastante superior ao da produção habitacional por 
incorporadoras na região. 
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comparação com a Vila Andrade, sendo um distrito majoritariamente composto por 

domicílios de baixa renda. 

Se a aproximação quantitativa desse fenômeno é essencial para a apreensão de sua 

importância social e espacial, não é sobre essa perspectiva que o presente trabalho busca 

se aprofundar. Os procedimentos adotados para responder a questão de pesquisa 

estabelecida são, na verdade, de cunho qualitativo. As condições de pesquisa serão 

descritas em seção posterior, mas já é importante realizar algumas considerações 

metodológicas nesta abertura. 

Um dos procedimentos essenciais para o aprofundamento da pesquisa e 

estabelecimento do sentido de conjunto de suas etapas foi a pesquisa bibliográfica 

relacionada ao tema em questão. A partir disso, foi possível apreender o objeto de 

pesquisa em questão por múltiplos pontos de vista, cada qual colocando suas questões de 

interesse ao objeto e inserindo-o em meio a universos recheados de categorias próprias. 

Assim, a pesquisa bibliográfica realizada foi um exercício de apreensão do estado da arte 

das distintas linhas de abordagem sobre o tema em questão - a autoconstrução da moradia 

urbana - e de confronto entre as mesmas, que em relação de diálogo puderam se 

complementar na construção da compreensão do objeto. 

Essa revisão sobre o que já foi estudado sobre o fenômeno da autoconstrução 

permitiu a construção de um roteiro para ir a campo com questões mais precisas, 

buscando a atualização do debate a partir da perspectiva do canteiro de obras e das 

estratégias de produção. Tais incursões constituíram o cerne do trabalho e ocorreram por 

meio de entrevistas semiestruturadas com agentes envolvidos na autoconstrução em 

assentamentos populares, como os moradores e futuros moradores, profissionais 

autônomos da construção civil locais, varejistas e eventuais produtores de componentes 

de construção. As entrevistas com cada um desses agentes percorreram uma série de 

questões previamente formuladas, mas foram executadas de maneira flexível, de modo a 

permitir que novas questões fossem surgindo nas próprias conversas. 

 Com as reflexões propiciadas pela extensa bibliografia sobre o tema, e com os 

dados primários coletados por meio dos procedimentos acima descritos, deu-se então a 

etapa de análise, sistematização e interpretação das informações de que se tinha posse, 

buscando desenvolver discussões em torno dos objetivos estabelecidos para a pesquisa.  
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Ao falar dos métodos empregados pela pesquisa é necessário um esforço de 

descrever independentemente cada um dos grupos de atividades desenvolvidas, ainda 

que não devam ser interpretados como parte de sequenciamento rígido entre etapas. A 

interação entre pesquisa de campo e pesquisa teórica e bibliográfica foi bastante dinâmica 

e retroalimentativa. Não houve oposição entre ambas, antes, houve integração e 

complementaridade. 

Assim, no primeiro semestre de pesquisa, enquanto me aprofundava na 

bibliografia pertinente ao tema e à abordagem pretendida, também tive a oportunidade 

de participar como monitor pedagógico do Curso de Prática Profissionalizante em 

Assessoria e Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social, desenvolvido por uma 

parceria entre LabHab/FAUUSP e Peabiru Trabalhos Comunitários e Ambientais 

(CPPATHIS) na Ocupação Jardim da União. Essa experiência de seis meses constituiu uma 

verdadeira imersão no assentamento, onde muitas observações sobre (e inclusive 

atuações práticas com) o universo da autoconstrução foram realizadas, enriquecendo e 

alimentando a investigação bibliográfica com novas questões e estimulando a busca por 

outros trabalhos. Da mesma maneira, a experiência de realização do Trabalho Final de 

Graduação em Paraisópolis no ano de 2017, que foi um primeiro contato mais expressivo 

com as questões em torno da autoconstrução, também foi importante para a construção 

do projeto de pesquisa que resultou neste mestrado e para a seleção inicial da bibliografia 

a ser estudada. Não por coincidência, ambos os assentamentos passaram a integrar o 

recorte espacial desta pesquisa.6 

A presente dissertação afinal se divide em três capítulos. O Capítulo 1, “O Fenômeno 

e o Debate da Autoconstrução da Habitação. Brasil e América Latina”, traça um panorama 

a partir da seleção de uma parte da bibliografia que se debruçou sobre a questão da 

autoconstrução da moradia urbana. Na primeira subseção, “Industrialização, 

Autoconstrução e Periferia”, discute-se um grupo de trabalhos brasileiros localizados 

principalmente entre os anos 1960 e 1980, que enfatizou a compreensão da 

autoconstrução em nossas cidades a partir de sua relação com o contexto econômico de 

 
6 A experiência do curso CPPATHIS será retomada com mais detalhes no Capítulo 2, ficando aqui 

apenas a breve menção. Também neste capítulo se falará com mais detalhes sobre os impactos da pandemia 
de COVID-19 sobre a pesquisa, mais precisamente sobre a continuidade da pesquisa de campo após o exame 
de qualificação, quando se conduziriam as visitas e entrevistas roteirizadas. 
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industrialização acelerada e urbanização massiva e de baixos salários, relacionando essa 

produção da moradia intimamente com a construção das periferias urbanas de um país 

na periferia do capitalismo. A segunda subseção, “Formas de Produção do Espaço 

Construído, Construção Civil e Autoconstrução”, busca trazer e refletir sobre uma outra 

tradição de debate, de abrangência latinoamericana, que insere a produção por 

autoconstrução na problemática da cadeia da construção civil e do processo de introdução 

de relações capitalistas em seu interior. Esse conjunto de trabalhos tem como 

contribuição o posicionamento da autoconstrução como uma de várias formas de 

produção-circulação da moradia, formando um arranjo dinâmico, que se altera ao longo 

do tempo e das formações históricas e determina a produção do espaço construído em 

sentido mais amplo. Uma última subseção, “Construindo um Olhar para a Realidade da 

Autoconstrução na Metrópole Paulistana Atual”, busca trazer a discussão para o recorte 

espacial e temporal desta pesquisa, bebendo das contribuições dos dois grupos de 

trabalhos selecionados, de outras pesquisas mais recentes relacionadas à autoconstrução 

e ao contexto recente em que esta se insere. A partir disso, são traçadas algumas 

proposições de abordagem deste complexo fenômeno na atualidade. 

O Capítulo 2, “Produção por Autoconstrução em Dois Assentamentos Populares. São 

Paulo, Anos 2010”, mergulha nos dados primários coletados pela pesquisa e propõe uma 

forma de sistematizar e compreender as partes que compõem o processo de produção por 

autoconstrução de uma moradia. Sua primeira subseção, “Universo de Pesquisa Empírica: 

trajetória, metodologia, territórios, agentes”, tem caráter metodológico e busca expor para 

o leitor os procedimentos empregados na coleta de dados primários e a natureza dos 

mesmos, bem como as condições dessa coleta e os rumos tomados frente a elas. A segunda 

subseção, “Processo de Produção e Canteiro da Moradia Autoconstruída”, expõe as 

características dos processos de autoconstrução e de seus canteiros de obras estudados 

em Paraisópolis e no Jardim da União, a partir de quatro esferas de análise: (1) Originação 

da Produção e Planejamento Inicial, (2) Fornecimento de Materiais, (3) Execução e (4) 

Disponibilização de Recursos Financeiros. É importante observar que, embora sejam dois 

os assentamentos distintos onde se estudaram os processos de autoconstrução, optou-se 

por organizar os dados em um mesmo capítulo, entendendo que o objeto de pesquisa 

deste mestrado é apenas um - o processo da autoconstrução -, e que o estudo de dois 
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territórios com naturezas distintas deve, mais do que se restringir à comparação entre 

ambos, lidar com sua complementaridade, essencial para a compreensão mais abrangente 

do fenômeno. Por fim, uma terceira subseção, intitulada “Autoconstrução e suas Esferas a 

Partir de uma Experiência de Assessoramento Técnico” traz um relato de um envolvimento 

da Universidade (na qual se inclui o presente pesquisador) em caráter extensionista em 

um processo de produção por autoconstrução no Jardim da União, buscando ilustrar e 

demonstrar a complexidade desta forma de produção a partir de uma percepção 

complementar à fornecida pelas entrevistas semiestruturadas que constituíram a espinha 

dorsal do universo de pesquisa deste trabalho. 

Por fim, o Capítulo 3, “Autoconstrução em Movimento: algumas reflexões”, busca 

colocar discussões acerca do processo de produção da casa por autoconstrução em 

assentamentos populares na metrópole paulistana, trazendo algumas respostas iniciais 

para a questão de pesquisa. Uma primeira subseção, “Entrelaçamentos em um Fenômeno 

Poroso”, identifica e discorre sobre alguns padrões encontrados nas formas de relação 

entre os agentes e de condução das atividades na produção por autoconstrução que, pelo 

seu caráter de produção não regulada, apresenta processos mais dificilmente definíveis 

como pertencentes a uma ou outra esfera: o planejamento se costura junto ao momento 

de execução, que, por sua vez, é altamente condicionado pelas condições financeiras e 

pelos materiais e técnicas  disponíveis, e assim por diante. A segunda subseção, “Viração, 

Espoliação e Autoconstrução”, tem como objetivo evidenciar como o trabalho precário 

(seja o informal remunerado ou o doméstico não remunerado) permeia a autoconstrução 

em diversos níveis, o que tem impactos no ritmo da produção (extensivo e repleto de 

descontinuidades) e evidencia os mecanismos espoliativos a que estão submetidos os 

agentes nela envolvidos. Finalmente, uma última subseção, “Materialidade e Composição 

Técnica no Canteiro da Autoconstrução”, reflete sobre as técnicas, equipamentos e 

materiais empregados nessa forma de produção a partir da identificação de mudanças 

recentes com relação ao registrado pela bibliografia clássica sobre o tema, buscando 

entender esses movimentos como inseridos na dinâmica mais abrangente da cadeia da 

construção civil, dos quais decorrem alterações na produtividade da autoconstrução. 
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capítulo 1 

O FENÔMENO E O DEBATE DA 
AUTOCONSTRUÇÃO DA 

HABITAÇÃO: Brasil e América Latina 

 

 

 

 

 

 

Este primeiro capítulo busca fazer um resgate bibliográfico e explicitar a base a 

partir da qual esta pesquisa se desenvolveu. Nas duas primeiras subseções, são 

apresentadas as discussões e os resultados de alguns trabalhos brasileiros e 

latinoamericanos essenciais para a estruturação da abordagem sobre o fenômeno da 

autoconstrução e, também, para a própria constituição desse campo de pesquisa em si. Na 

seção final do capítulo, extraem-se as contribuições teóricas para a leitura do fenômeno 

na metrópole paulistana dos anos 2010, trazendo para tanto trabalhos mais recentes e 

variados, que enriquecem a discussão.  

A dimensão histórica da discussão é essencial para a compreensão contextualizada 

desses estudos, o que evita reproduzir formulações próprias de um contexto para 

cenários distintos. Além disso, contribui para a identificação de linhas de continuidade do 

fenômeno, dando uma base para a interpretação e exposição dos dados coletados na 

pesquisa de campo e sua análise qualificada, o que será feito nos próximos capítulos deste 

trabalho. 
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INDUSTRIALIZAÇÃO, AUTOCONSTRUÇÃO E 
PERIFERIA 

 

 

 

 

Apesar de haver no campo da História, das Ciências Sociais e Econômicas um 

extenso debate e distintas linhas de pensamento e abordagem sobre as causas, as lógicas 

e os mecanismos que regem o processo de industrialização brasileiro em sua origem 

(SUZIGAN, 2000a), parte expressiva da literatura identifica um ponto de inflexão na 

estruturação de nossa sociedade nas décadas de 1920 e 1930, quando o processo de 

industrialização se acelerou e adquiriu dominância no desenvolvimento nacional. 

(SUZIGAN, 2000b) 

A partir da primeira guerra e com a crise mundial de 1929 e seus impactos nas 

relações comerciais internacionais, a indústria nacional assumiu papel mais intenso na 

produção de mercadorias destinadas ao consumo interno, dando contornos ao 

denominado processo de industrialização substitutiva de importações. O parque 

industrial, cujo desenvolvimento estava antes atrelado aos interesses da produção 

cafeeira, se tornava mais autônomo: a revolução de 1930 ocorre como expressão política 

dessa nova correlação de forças entre agentes econômicos, abalando a hegemonia da 

oligarquia cafeicultora e marcando, assim, uma importante mudança de ciclo, a transição 

de uma estrutura produtiva de base agrário-exportadora para uma de base urbano-

industrial (OLIVEIRA, [1972] 2003; SUZIGAN, 2000b). 

Tal processo de industrialização se intensificou nos anos subsequentes. Suzigan 

(2000b) classifica o período compreendido entre 1933 e 1980 como distinto dos que o 

precederam e o sucederam pelo fato de nele ter havido crescimento industrial bastante 

mais acelerado do que nos outros. Esse período foi cenário de uma maior concertação 

entre Estado e agentes privados em torno da industrialização, agora definitivamente parte 

da agenda econômica nacional.  



 
27 

 

A indústria nacional passou não apenas a crescer em termos quantitativos, mas 

também a se diversificar cada vez mais. O desenvolvimento inicialmente ocorrido na 

indústria de bens não duráveis se deslocou em um segundo momento às indústrias de 

bens intermediários, de capital e duráveis. Esse processo também envolveu a cadeia da 

construção, cujo desenvolvimento maior se deu devido ao aumento de demanda por 

materiais de construção, inicialmente face à queda das importações na Primeira Guerra 

Mundial, mas também devido ao processo de verticalização das edificações e de 

investimentos em obras de infraestrutura como rodovias e hidrelétricas nas décadas 

seguintes (OLIVEIRA, [1972] 2003; MAUTNER, [1999] 2010). 

Dentro desse período, o ano de 1956 pode ser tomado como marco, pois data o 

momento em que a participação da indústria na renda interna superou aquela da 

agricultura, já no período da presidência de Juscelino Kubitschek (OLIVEIRA, [1972] 

2003). Também Curado e Cruz (2008, p. 408), partindo das proposições de Tavares 

(1975) e Mello (1982), definem o subperíodo entre 1955 e 1980 como de 

“industrialização pesada”, que teria sido marcado por grandes investimentos do Estado e 

também do capital privado internacional, principalmente na indústria de bens de 

produção. O período que se iniciaria a partir do programa de desenvolvimento organizado 

no Plano de Metas de Juscelino Kubitschek abrangeria também grande parte do período 

posterior da ditadura militar, passando pelos anos do chamado “milagre econômico”. Esse 

segundo momento seria marcado por exemplo pela criação do Banco Nacional de 

Habitação (BNH) e pela chegada de empresas transnacionais, bem como pela intensa 

repressão política e contenção salarial7 (SINGER, 2014). 

Sendo a cidade a sede das atividades econômicas ligadas à indústria e aos serviços, 

um dos efeitos simultâneos a esse processo de industrialização foi o crescimento urbano, 

o que pode ser constatado a partir da consulta dos dados censitários oficiais: uma 

população urbana que em 1940 representava menos de um terço da população brasileira 

total (31,23%) passa a representar 36,15% em 1950; 44,67% em 1960; 55,92% em 1970; 

 
7 “Para interromper a chamada espiral de preços e salários, o governo militar interveio nos 

sindicatos e proibiu as greves. E reprimiu, em 1968, as que foram feitas. Ao mesmo tempo, criou-se uma 
sistemática de reajuste salarial baseado na inflação passada acrescida de 50% da inflação futura, estimada 
pelo Ministério da Fazenda. Era uma política destinada a conter a inflação, impondo-se aos trabalhadores o 
ônus de suportar uma perda de salário real entre dois reajustes.” (SINGER, 2014, p. 187). 
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e mais de dois terços em 1980, com 67,59% da população total habitando as cidades 

(INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 1990). Este é o cenário sobre 

o qual se voltam as pesquisas no campo dos estudos urbanos que se dedicaram à 

compreensão da formação das periferias de nossas cidades e também, da autoconstrução. 

São fundamentais as pesquisas de campo de Maria Ruth Sampaio e Carlos Lemos 

realizadas em 1964-1965 e 1971-1972; o texto “A Casa Popular”, mimeografado em 1969 

e publicado em 1972 por Sérgio Ferro (rebatizado posteriormente como “A Produção da 

Casa no Brasil”); e a obra “A Economia Brasileira: crítica à razão dualista”, de Francisco de 

Oliveira, publicada pela primeira vez em 1972 e que também viria a ser rebatizada apenas 

com o seu subtítulo, “Crítica à Razão Dualista” em 2003.  

É importante ressaltar que o objetivo aqui não é entender precisamente qual foi a 

cronologia e a aproximação entre os autores que levou à formação do campo de debates. 

Para tanto, seria preciso lançar mão de pesquisa documental, entrevistas com os autores 

e uma série de procedimentos de levantamento histórico que fugiriam ao escopo desta 

pesquisa em particular. O que se sabe é que  cronologia dessa tríade é entrelaçada: Sérgio 

Ferro afirmou ter utilizado dados oriundos de relatório parcial das pesquisas de Lemos e 

Sampaio ainda nos anos 1960; a última etapa de pesquisas de campo realizadas pela dupla 

foi realizada em 1971 e 1972, antes da publicação dos textos de Ferro e Oliveira, mas seus 

resultados só viriam a ser publicados em forma de livro em 1978. Ainda, parece ter havido 

um contato, direto ou indireto, entre os autores, pois eram colegas, jovens professores 

universitários, mas que é de difícil aferição apenas pelas publicações8. De qualquer forma, 

é  importante destacar que a interlocução dessa tríade de trabalhos forneceu uma base de 

dados muito expressiva da autoconstrução no cenário paulistano (com informações 

relacionadas tanto ao processo de produção quanto ao produto resultante), bem como uma 

 
8 Giselle Tanaka explicita em sua dissertação de mestrado um pouco mais sobre o contato entre 

esses autores, uma interlocução que de acordo com a autora também envolveu outros docentes arquitetos 
e urbanistas como Telmo Pamplona, Ermínia Maricato, Rodrigo Lefèvre e Yvonne Mautner (TANAKA, 2006, 
p. 49-51). A genealogia realizada por Tanaka acerca do debate sobre as periferias urbanas e sua construção 
enquanto um problema de pesquisa acadêmica é de grande contribuição para a leitura que buscamos aqui 
fazer sobre o desenvolvimento do debate da autoconstrução, principalmente com relação à bibliografia 
fundadora do debate, que consiste em grande parte de obras também elencadas pela autora. Esse dado é 
por si só interessante por demonstrar como a construção do debate da autoconstrução, no Brasil e 
principalmente em São Paulo, se deu de forma bastante vinculada à construção do debate sobre as 
periferias, corroborando a afirmação de Pereira (2005) de que no modelo explicativo centro-periferia, essa 
última teria sido identificada visceralmente com a autoconstrução. 
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análise qualificada, formulada a partir de questões caras à tradição da economia política 

e que inseriram o tema em uma perspectiva histórica mais densa. Vale ressaltar que, dada 

a centralidade de São Paulo na industrialização brasileira, discutir a autoconstrução em 

São Paulo e a industrialização nesse polo não consistia em uma análise localizada, mas sim 

relacionada com o fenômeno a nível nacional. 

 

Autoconstrução na periferia paulistana, a pesquisa de Sampaio e Lemos 

 

De algum modo, a pesquisa de Maria Ruth Sampaio e Carlos Lemos inaugurou os 

estudos sobre a periferia urbana no campo brasileiro da Arquitetura e Urbanismo 

(TANAKA, 2006)9 e também foi responsável pela gênese do debate sobre o que se passou 

a denominar como autoconstrução. Essa dupla originalidade da pesquisa dos então 

docentes e pesquisadores da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP (FAU-USP) se 

deu ao longo de três fases10, centradas na coleta e análise de dados primários. O resultado 

foi uma descrição bastante densa sobre os aspectos da moradia autoconstruída em 

loteamentos dos anos 1960 e 1970, no tocante aos materiais ali empregados, à 

determinação dos espaços e planejamento da construção, às formas de financiamento da 

produção e também às origens e condições socioeconômicas de seus moradores. Por se 

tratar de um trabalho realmente fundador de um debate, inclusive fornecendo grande 

quantidade de dados representativa do fenômeno na capital paulista em décadas de 

acentuada industrialização e, assim, delimitando o que é esse objeto de pesquisa, nos 

deteremos um pouco mais nos detalhes de suas fases e resultados. 

A primeira fase, iniciada em 1964, se tratava de uma pesquisa-piloto que tinha 

como objeto de estudo a “casa popular paulistana” e foi realizada em um contexto de 

efervescência de concursos de arquitetura buscando soluções modernas para o problema 

 
9 Tal afirmação, elaborada por Ermínia Maricato, está relatada em Tanaka (2006), tendo sido 

coletada pela autora durante um depoimento no âmbito de sua pesquisa. 

10 Pela indisponibilidade do material original, utilizamos a publicação “Casas Proletárias em São 
Paulo” editada e lançada em 1993 pela FAU-USP como base de consulta aos relatórios das duas primeiras 
fases do trabalho conjunto de Carlos Lemos e Maria Ruth Sampaio, denominados respectivamente 
“Relatório dos Resultados da Pesquisa-Piloto Sobre Casas Populares em São Paulo 1964” e “Relatório Final da 
Pesquisa Sobre a Evolução da Casa Popular Paulistana 1965”.  
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da moradia dos trabalhadores urbanos. Os pesquisadores julgavam que muitos dos 

projetos eruditos não correspondiam às necessidades e expectativas de seus futuros 

moradores e acreditaram ser pertinente um estudo que desse conta de entender quais 

eram os desejos, gostos e ideais arquitetônicos populares que constituíam a típica casa 

paulistana. Para tanto, delimitaram como recorte para o trabalho de campo os então 

novos bairros de periferia, onde encontrariam casas construídas recentemente e, 

portanto, embrionárias e mais fiéis aos anseios iniciais de seus moradores. Das 122 casas 

selecionadas para o estudo, 108 “foram construídas pelos respectivos proprietários” e 14 

“foram construídas por empreiteiros ou pedreiros que obedeceram diretamente as 

ordens dos proprietários que, às vezes, até se transformaram em [serventes]11 solícitos” 

(SAMPAIO e LEMOS, 1993, p. 13). A preponderância da participação do morador na 

construção tinha a ver com a noção que os autores estavam tentando construir sobre o 

que seria a casa popular: toda aquela moradia que tivesse sido resultante direta das 

vontades de seus moradores, sem a influência de empreiteiros ou engenheiros sobre as 

características do projeto ou plano inicial (SAMPAIO e LEMOS, 1993).  

Em 1965, ainda com interesse na compreensão de qual seria a cultura construtiva 

popular em São Paulo, os autores realizaram sua segunda incursão em campo, mas agora 

tomando como recorte bairros mais consolidados e com infraestrutura, onde poderiam 

encontrar moradias antigas que eventualmente já poderiam ter sofrido algum tipo de 

desvirtuação ou alteração. Os dados coletados nessa segunda etapa foram 

complementares aos da primeira pesquisa-piloto, uma vez que o esforço de estudar tanto 

bairros novos quanto bairros mais antigos permitiria a construção de um entendimento 

sobre a evolução dessa casa operária, popular. Nessa fase, foram selecionadas 210 casas 

em alguns bairros com mais de 25 anos de idade sorteados, das quais 106 (56,5%) “foram 

construídas pelos próprios moradores” e 56 (26,7%) “sofreram reformas executadas 

pelos novos proprietários” (SAMPAIO e LEMOS, 1993, p. 38). 

 
11 Na publicação de 1993 previamente mencionada, a palavra “servente” não está presente. 

Entretanto, a palavra aparece em citação direta de (FERRO, [1969] 2006, p. 61) desse mesmo trecho. Não 
sabemos se houve uma supressão do termo na publicação de 1993, ou uma adição feita pelo autor que os 
referenciou; de qualquer maneira, achamos pertinente incluí-la por ser coerente com o sentido das ideias 
veiculadas pelos autores. 
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Nessas duas fases que constituíram a pesquisa inicial de Sampaio e Lemos, já foram 

levantados alguns dados marcantes sobre a dita casa popular, idealizada pelo seu 

morador. Casas modestas, pouco planejadas, construídas em lotes comprados a 

prestações por diversos estratos da dita classe popular: operários, comerciários, 

pedreiros, serventes, encanadores, eletricistas, motoristas, trabalhadoras domésticas, 

feirantes, costureiras, dentre outros.  

Ficou claro que a preocupação central dos moradores-construtores era de caráter 

prático, e não estético, e que o fato de as construções serem feitas em etapas trazia à tona 

o problema da localização da “célula-mater” no lote (SAMPAIO e LEMOS, 1993, p. 15), ou 

seja, do cômodo fundador da residência. Assim, diferentes estratégias eram adotadas na 

construção: casas que começavam em alguma posição específica (nos fundos, na frente, 

no centro ou ao longo da divisa lateral do lote) e que se expandiam por cômodos 

sucessivos, por meio de “puxadinhos” feitos ao longo do tempo. Com relação ao programa 

da casa popular, identificaram na cozinha o cômodo de maior importância, pois além de 

sua função como local de cocção dos alimentos e de realização das refeições - importantes 

atividades de reprodução da vida -, esse espaço funcionava também como ambiente de 

estar. 

Muito embora os autores estivessem tratando basicamente do que viria a ser 

consolidado no debate acadêmico como “autoconstrução” e “moradia autoconstruída” - o 

primeiro, uma forma de produção, o segundo, o produto que dela resulta -, o termo ainda 

não estava presente nessas pesquisas, nas quais predominava a noção de “casa popular”. 

Seria apenas no relatório da terceira e última fase de pesquisa conjunta entre os dois 

pesquisadores que o termo viria a aparecer, inclusive compondo o título da publicação: 

“Habitação Popular Paulistana Auto-construída”12 (SAMPAIO e LEMOS, 1978). Essa fase 

final se desenvolveu no período entre 1970 e 1972 e abrangeu um número 

expressivamente maior de levantamentos e entrevistas: 1320 casas próprias em 67 

 
12 O termo “autoconstrução” havia sido utilizado já em 1976 por Ermínia Maricato, quando da 

apresentação de uma primeira versão do trabalho “Autoconstrução: a arquitetura possível”, na 28ª Reunião 
Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC). Entretanto, mesmo que o trabalho de 
Lemos e Sampaio tenha sido publicado apenas em 1978, os levantamentos já haviam sido realizados anos 
antes, entre 1971 e 1972. Assim, é possível que o termo já tivesse sido utilizado pelos autores à época, 
porém, não pudemos remontar à sua origem definitiva por falta de documentação. 
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bairros periféricos foram incluídas no universo de pesquisa, fornecendo assim uma ampla 

base de dados para a descrição do fenômeno e de seus agentes. A publicação dos 

resultados da pesquisa em forma de livro, entretanto, viria a ocorrer apenas em 197813, 

inclusive já dialogando com outros trabalhos produzidos até então e que de alguma forma 

contribuíram para o desenvolvimento do campo de pesquisa. Ainda que 

cronologicamente este relatório tenha sido divulgado após os trabalhos de Ferro ([1969] 

2006) e Oliveira ([1972] 2003), fazendo inclusive referência a esse último, parece lógico 

que trazer seus resultados agora, uma vez que essa fase final da pesquisa encerra o 

conjunto da obra iniciada em 1964. 

Embora já fosse assumida a participação de terceiros na autoconstrução da 

moradia nas pesquisas de 1964 e 1965, na terceira fase a pluralidade das formas de 

agenciamento de mão de obra se revelou com mais força: em 67,87% dos 1320 casos os 

entrevistados construíram suas casas e, desse percentual, 90% teve o auxílio de terceiros 

no processo. Com relação aos casos em que houve auxílio de terceiros, a participação se 

deu de forma contratual em 45% deles, seguida pela participação de membros da própria 

família em 43,8% e pelo mutirão em 11% dos casos, sendo esse último entendido como 

processo em que “colaboram gratuitamente pessoas estranhas à família” (SAMPAIO e 

LEMOS, 1978, p. 21). 

Uma série de informações foram coletadas e analisadas pelos autores, 

proporcionando uma leitura já mais consistente não apenas sobre as moradias em si, mas 

principalmente sobre a lógica dessa produção da casa protagonizada por seus moradores. 

Sobre a lógica do acesso à terra e as condições de financiamento da produção, por 

exemplo, eles dizem: 

 

 
Quase a totalidade dos entrevistados que construíram suas casas (67,87%), 
97,3%, compraram seus lotes a prestações, aliás, a única hipótese plausível entre 
as possibilidades de compra de terrenos para a casa própria. E é justamente a 
prestação mensal de amortização do lote que impele o operário a construir logo a 
própria residência, pois a sua acumulação com o aluguel da outra morada é 

 
13 A compilação de 1993, mencionada previamente em nota de rodapé, também traz na íntegra a 

publicação referente a essa terceira fase de pesquisa, que foi lançada em forma de livro em 1978 sob o título 
“Habitação Popular Paulistana Auto-construída”. Como havia disponibilidade desse material, pudemos 
consultar tanto a versão de 1978 quanto a reunida na compilação de 1993. 
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praticamente impossível à vista de seus pequenos ganhos. Ele muda 
imediatamente para o lote recém-adquirido, mesmo que seja para se abrigar 
precariamente, num só cômodo sem forro, sem soalho e sem revestimento nas 
paredes. Nem que seja para usar a latrina do vizinho solícito, a cisterna do 
conterrâneo próximo, que aliás lhe aconselhou justamente a comprar aquele lote. 
E assim, se inicia mais uma casa auto-construída, geralmente levantada sem 
planejamento adequado a ser seguido pelos anos afora. (SAMPAIO e LEMOS, 1978, 
p. 19) 

 

O planejamento em situação de urgência e a forma como chegavam os insumos 

nesses canteiros de obra também foram já percebidos. Os dados mostraram que maioria 

das casas (56,1%) havia sido construída sem projeto prévio14. Com relação aos materiais 

de construção empregados, 91% dos que construíram suas casas os adquiriram em lojas 

localizadas em estradas e vias de acesso aos bairros e 8,4% fizeram uso de material de 

demolição; ainda com relação a esses entrevistados, o preço foi apenas um pouco mais 

decisivo na orientação das compras de materiais do que a conveniência (proximidade e 

rapidez de entrega) - 48,9% versus 32,8%. Em geral, a compra de materiais à vista 

superava a quantidade das parceladas: 64,8% e 33,3%, respectivamente, o que levou os 

autores a suporem a existência de uma pequena poupança por parte dos 

autoconstrutores, uma vez que geralmente a compra do lote coincidia com o início da 

construção da casa. 

Aspectos socioeconômicos e uma caracterização desse agente, o morador ou futuro 

morador autoconstrutor, também ficaram mais claros. Descobriu-se que os entrevistados 

eram em sua maioria migrantes de outras áreas de São Paulo ou de outras regiões do país, 

e que o processo de migração para a cidade de São Paulo implicou em uma mudança 

ocupacional em grande parte dos casos. Adaptando-se ao cenário da metrópole 

paulistana, a maioria dos chefes de família se encontrava empregada no terciário 

(46,6%)15, também havendo parcela expressiva empregada na indústria (19%) ou na 

 
14 As noções de “plano” e “projeto”, entretanto, são tensionadas pelo universo da autoconstrução, 

fazendo com que esse dado deva ser lido com cuidado. Planejamento e projeto, entendidos em seu sentido 
lato enquanto delineamentos e formulações de situações futuras, bem como dos caminhos a serem 
percorridos para alcançá-las, podem assumir muitas formas, distintas daquelas habitualmente referidas 
pelo léxico da Arquitetura e Urbanismo. No capítulo 2 uma exposição mais detalhada do material de campo 
desta pesquisa pode contribuir para essa discussão. 

15 Conforme veremos adiante, no trabalho de Oliveira ([1972] 2003), essa grande presença no 
terciário não significava uma centralidade no setor de serviços ou um inchaço no setor, mas tinha a ver com 
a forma pela qual esses serviços haviam se estruturado frente ao setor dominante da época, a indústria. 
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construção civil (11,3%). Quanto à renda, mais da metade dos chefes de família recebia 

menos que dois salários mínimos, e quase um quarto das residências se encontrava nessa 

mesma faixa se tomado o rendimento total de seus moradores. 

Nessa última pesquisa, os autores também realizaram uma reflexão mais detida 

sobre o contexto, em escala urbana, em que tais moradias eram construídas. Os lotes 

comprados a prestações eram de baixo custo devido à sua localização distante do centro 

e ao fato de os loteamentos serem irregulares ou clandestinos16 - fato atribuído pelos 

autores a uma falta de controle e planejamento por parte do poder público na expansão 

da cidade, do que resultou o seu parcelamento por agentes privados segundo os seus 

próprios critérios. Acrescentam ainda o papel que o sistema de transporte público teve na 

viabilização desses loteamentos, uma vez que eram geralmente escolhidos pela facilidade 

de acesso por meio de linhas de ônibus, ainda que carentes de outros serviços e 

infraestrutura.17 
 

A Casa Popular de Sérgio Ferro 

 

Os resultados ainda parciais das primeiras fases da pesquisa de Lemos e Sampaio 

dos anos 1960, compilados em forma de relatório feito para o Fundo de Amparo à 

Pesquisa e disponíveis no Departamento de História da Faculdade de Arquitetura e 

Urbanismo da FAU-USP, serviram de base para as anotações de aula de Ferro, também 

pesquisador dessa instituição de ensino. Suas notas acabaram por tomar a forma de um 

ensaio, mimeografado em 1969 e publicado pelo Grêmio Estudantil da FAU-USP (GFAU) 

 
16 A diferença residiria no fato de os loteamentos irregulares terem aprovação pelo poder público, 

mas serem executados em discordância com o que foi aprovado ou então não terem o devido registro 
imobiliário, enquanto os loteamentos clandestinos seriam parcelamentos de terra feitos sem o 
conhecimento do empreendimento por parte do poder público. 

17 Os autores ainda ressaltam que o transporte público rodoviário foi um grande aliado dos agentes 
especuladores imobiliários no parcelamento da cidade, evocando a interpretação de Cardoso, Camargo e 
Kowarick (1973) que argumentavam que os loteadores sempre deixavam um vazio entre um loteamento e 
outro, na espera de que, quando a linha de ônibus atendesse o terreno mais distante, deixasse um rastro de 
área infraestruturada e, portanto, mais valorizada. Rolnik e Bonduki ([1979] 1982) argumentariam 
posteriormente contra essa concepção, uma vez que a implantação de infraestrutura não ocorria de maneira 
linear e acompanhando a formação de novos bairros, mas sim aos “saltos” e cobrindo de uma só vez grandes 
áreas. 
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sob o título provisório “A Casa Popular”18. Embora tenha se debruçado sobre outras 

questões, a primeira parte do texto tratava exatamente do mesmo objeto de análise de 

Lemos e Sampaio e que viria a ser identificado posteriormente com a produção da 

habitação popular autoconstruída.   

Valendo-se dos dados coletados em campo pela pesquisa de Sampaio e Lemos, o 

trabalho de Ferro identificou no fenômeno da produção da casa popular (autoconstrução) 

categorias de inspiração mais nítida e rigorosamente marxistas. Os moradores-

construtores entendidos como operários, força de trabalho urbana, teriam na sua 

condição de classe o aspecto mais definidor do processo de produção da casa popular: a 

baixa remuneração média da classe trabalhadora à época explicava a utilização dos 

materiais de menor preço e a construção de casas com total ausência de enfeites ou 

excessos, que serviriam para cumprir meramente a função de “abrigo puro e elementar 

dotado exclusivamente do indispensável” (FERRO, [1969] 2006, p. 63). Seria também o 

caráter incerto da disponibilidade de recursos somado ao seu tempo parcelado que faria 

o autoconstrutor recorrer à técnicas adequadas ao seu contexto: baratas, com baixa 

utilização de equipamentos complexos e que permitissem um trabalho fragmentado, 

exemplificado pelo autor pelo “empilhar de tijolos” (p. 63), que poderia ser interrompido 

e retomado a qualquer momento, além de consistir em técnica construtiva mais simples, 

de fácil apreensão e difusão. Tais técnicas também estariam atreladas à classe dos que a 

utilizavam, constituindo uma espécie de conhecimento popular que não era adquirido por 

meio de treinamentos formais, mas sim absorvido e disseminado pelos que constituíam a 

força de trabalho urbana por meio da vivência e da convivência entre seus semelhantes 

sociais. 

 
18 “A Casa Popular” era o primeiro subtítulo do texto, referente à sua primeira seção, e acabou sendo 

utilizado para denominar o ensaio como um todo. Em 2006 esse trabalho foi revisto e rebatizado pelo autor 
e republicado pela Editora Cosac Naify em uma coletânea de textos organizada por Pedro Arantes. O novo 
título, “A Produção da Casa no Brasil”, é mais apropriado, uma vez que o cerne de sua análise não está na 
casa popular em si, mas sim na produção manufatureira e massificada voltada para as classes médias, que 
de algumas maneiras mantinha relações com as formas de produção da moradia identificadas com os 
extremos sociais: a casa popular de um lado, e a mansão burguesa, de outro. É por esse motivo que 
abordaremos novamente a obra de Ferro na seção seguinte deste trabalho: por situar a autoconstrução em 
relação a outras formas de produção habitacional. Ainda, é possível entender esse trabalho de Ferro como 
uma etapa do desenvolvimento do pensamento que viria a resultar em seu texto mais célebre: “O Canteiro 
e o Desenho”, como afirma Pedro Arantes no prefácio da coletânea. 
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É importante notar que a análise de Ferro identificava na produção da casa popular 

(ou autoconstrução) uma distinção clara com relação à produção capitalista de 

mercadorias, pelo fato de a primeira se voltar ao autoconsumo. Ainda assim, entendia que 

o fenômeno da autoconstrução escapava do modo de produção capitalista apenas 

superficialmente - na verdade, estaria entranhado no sistema que lhe dava a sua base 

social: 

 
Em resumo, encontramos na casa operária uma exceção aparente ao sistema. A 
produção, aqui, não é guiada pelo lucro, pelo valor de troca. O seu imóvel é a 
produção de um valor de uso. Entretanto, o sistema e o modo de produção 
capitalista estão presentes sob várias outras formas: no fato do valor de uso 
particular na miséria tornar-se valor de uso social, e aparecer como valor de troca, 
apontando a existência de mercado de outros miseráveis; na contradição entre ser 
operário, expressão social de um sistema de produção avançado, e o fato de ter 
que recorrer, no atendimento a pressões vitais, às formas mais atrasadas, e mesmo 
reacionárias, de produção; na resultante de sua poupança, o pouco conforto 
imediato, acarretando desconforto e prejuízo mediatos maiores. A produção 
aparentemente marginal revela o sistema totalmente inclusivo. (FERRO, [1969] 
2006, p. 67) 

 

Autoconstrução como base para a crítica à razão dualista de Francisco de Oliveira 

 
O contato entre o arquiteto e urbanista com o sociólogo Francisco de Oliveira no 

âmbito de uma pesquisa é relatado por esse último em uma conferência realizada em 

2004 e publicada em 2006. De acordo com Oliveira, tratou-se de um cruzamento de 

caminhos de pesquisa que viria a ser muito importante em sua obra:  

 
Havia um grupo muito interessante, com Sérgio Ferro, Rodrigo Lefèvre, Sérgio e 
Mayumi Souza Lima e dois sociólogos intrometidos como eu e Gabriel Bolaffi, que 
logo depois saiu, e Danielle Ardaillon ficou como minha assistente. Na ocasião os 
arquitetos haviam realizado uma pesquisa em Cubatão e Santos sobre habitação 
popular, a eterna dor-de-cotovelo desse grupo. Uma pesquisa bem feita; não sei se 
tinha representatividade estatística, mas isso não era muito importante. O fato é 
que eles me deram os resultados tabulados para ler e comentar. Aí caiu a ficha: a 
maior parte das habitações era própria. No quesito ‘casa própria, alugada ou 
cedida’, ‘casa própria’ era a enorme maioria. Pensei: ‘Esse treco não bate, alguma 
coisa está errada. Isso não é um país socialista, então deve ter alguma coisa 
errada’. Fui em busca dos outros dados e, como a pesquisa havia sido feita por 
arquitetos, interessados em habitação popular, com mania pela preservação das 
aptidões culturais e produtivas dos trabalhadores, havia um quesito bastante 
interessante sobre a forma como as casas tinham sido construídas. Eram 
construídas em mutirões, ou autoconstrução de forma mais geral. Não como esses 
de hoje, mas os mutirões da tradição: você chama o compadre no fim de semana, 
toma uma cerveja, come uma lingüiça frita e vai fazendo a casa aos pouquinhos. 
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Caiu a ficha. Crítica à razão dualista partiu dessa constatação [...] a industrialização 
estava se fazendo, com base na autoconstrução, como um modo de rebaixar o 
custo de reprodução da força de trabalho. (OLIVEIRA, 2006, p. 68) 

 

O trabalho “A Economia Brasileira: crítica à razão dualista” foi escrito e publicado 

na revista Estudos Cebrap nº2 em 1972 e viria a se tornar uma das mais célebres análises 

sobre o desenvolvimento econômico brasileiro, particularmente no que diz respeito ao 

período de industrialização do país. A tese central da obra era a de que o modelo de 

desenvolvimento industrial se baseou essencialmente nessa uma integração dialética 

entre práticas ditas modernas e atrasadas, de tal modo que as últimas permaneceram e 

foram readequadas na medida em que alimentavam e beneficiavam os setores de ponta 

da então dominante indústria. 

A matriz industrial-urbana teria se consolidado, de acordo com o autor, a partir de 

alguns mecanismos como a promulgação da legislação trabalhista e fixação de salários 

mínimos (permitindo um horizonte de cálculo empresarial para os empreendedores 

industriais), altos subsídios à produção industrial, bem como uma peculiar organização 

dos agentes envolvidos na produção agrícola, que envolvia o aproveitamento das terras 

cultivadas para subsistência para a produção de alimentos a serem vendidos no mercado, 

o que possibilitava preços de venda mais baixos e diminuía assim o preço dos salários a 

serem pagos para a recém-chegada massa de trabalhadores das cidades. 

Formação acelerada de um enorme exército industrial de reserva, necessidade de 

manutenção de baixos salários e inexistência prévia de serviços urbanos necessários à 

reprodução do capital industrial eram elementos centrais em sua análise do processo de 

desenvolvimento brasileiro. Seguindo esse pensamento, entendeu que não havia um 

“inchaço” do setor de serviços nas cidades, mas sim um crescimento coerente com a 

realidade brasileira, “horizontal, extensivo, de baixíssimos coeficientes de capitalização, 

em que a função de produção sustenta-se basicamente na abundância de mão-de-obra” 

(OLIVEIRA, [1972] 2003, p. 55). Nesse setor, formas aparentemente marginais de 

trabalho que ganharam escala com a grande quantidade de novos habitantes urbanos se 

tornaram absolutamente úteis à produção industrial: o comércio ambulante informal que 

realizava a circulação de grande massa de mercadorias, a miríade de pequenas oficinas e 

serviços destinados à manutenção dos automóveis produzidos em ambiente fabril foram 

alguns dos exemplos utilizados. 
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Não era apenas na esfera da produção e circulação de mercadorias que essa 

integração aparentemente contraditória entre arcaico e moderno ocorria, mas também 

na esfera da reprodução da força de trabalho. Foi nessa chave interpretativa que Francisco 

de Oliveira localizou a autoconstrução: como uma forma aparentemente primitiva de 

produção da moradia a baixos custos que tinha como consequência o rebaixamento do 

nível salarial (ou seja, dos custos com capital variável das empresas) e que proporcionava, 

assim, uma maior taxa de acumulação às indústrias. 

 
Uma não-insignificante porcentagem das residências das classes trabalhadoras foi 
construída pelos próprios proprietários, utilizando dias de folga, fins de semana e 
formas de cooperação como o ‘mutirão’. Ora, a habitação, bem resultante dessa 
operação, se produz por trabalho não pago, isto é, supertrabalho. Embora 
aparentemente esse bem não seja desapropriado pelo setor privado da produção, 
ele contribui para aumentar a taxa de exploração da força de trabalho, pois o seu 
resultado - a casa - reflete-se numa baixa aparente do custo de reprodução da força 
de trabalho - de que os gastos com habitação são um componente importante - e 
para deprimir os salários reais pagos pelas empresas. Assim, uma operação que é, 
na aparência, uma sobrevivência de práticas de ‘economia natural’ dentro das 
cidades, casa-se admiravelmente bem com um processo de expansão capitalista, 
que tem uma de suas bases e seu dinamismo na intensa exploração da força de 
trabalho. (OLIVEIRA, [1972] 2003, p. 59) 

 

Aqui, algo importante deve ser notado. No seu entendimento, o “mutirão” - na 

verdade a autoconstrução da moradia19 - não era algo marginal ou meramente a 

permanência de uma tradição cultural, mas sim um fenômeno estrutural, absolutamente 

inserido no funcionamento mais amplo da sociedade brasileira. Assim como Ferro ([1969] 

2006) já havia também apontado, a provisão da casa a custos baixos obtidos pelo sacrifício 

de seus moradores tinha como consequência direta o rebaixamento dos níveis de 

remuneração. Mais recentemente, entretanto, essa colocação foi contemporizada pelo 

 
19 Um parêntese curioso a ser feito diz respeito à utilização do termo “mutirão” para se referir ao 

que os outros autores inicialmente entendiam como produção da casa popular e que passou a ser 
denominado como autoconstrução. Nem o texto inicial de Ermínia Maricato intitulado “Autoconstrução: a 
arquitetura possível” e nem o relatório da pesquisa final de Sampaio, acima mencionados, haviam sido 
publicados ainda, e a utilização do termo por Oliveira denota o estágio ainda de formação desse campo 
temático. Para deixar claro: entendemos na presente pesquisa de mestrado que o mutirão é um regime de 
trabalho onde os envolvidos não são remunerados monetariamente, um processo cooperativo movido por 
relações de vizinhança, companheirismo e uma noção tácita de troca de favores. Já a autoconstrução é uma 
forma de produção da moradia que pode envolver trabalho mobilizado em regime de mutirão, mas não 
exclusivamente e nem necessariamente. Essa discussão terminológica se encontra realizada com mais 
detalhes em Santo Amore e Cabral (2021). 
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autor. Em texto de 2006, Sérgio Ferro desloca a autoconstrução como uma causa absoluta 

do rebaixamento de salários e, ao invés, a reposiciona como uma consequência do 

rebaixamento de salários: “[...] penso atualmente que, em vez da sequência: 

autoconstrução, queda do valor da força de trabalho, baixa de salários (o que na teoria 

vale), na realidade a que opera é outra: exército de reserva de força de trabalho (e mais 

outras gracinhas do capital que deixo aqui de lado) abundante e sempre alimentado, baixa 

substancial do salário, baixa ainda maior do que sobra para a moradia, pois a alimentação 

é prioritária, autoconstrução quase obrigatória.” (FERRO, 2006, p. 230).  

Ambas as interpretações não são conflitantes, pois poderia se tratar de um 

processo de retroalimentação. Assim, ao mesmo tempo em que um contexto de salários 

rebaixados (resultante do grande exército de reserva) teria como consequência 

“empurrar” pessoas para a autoconstrução da moradia, a existência desse fenômeno de 

maneira massificada também poderia retroagir de modo a potencializar ainda mais a 

queda dos salários na sociedade em geral – Rolnik e Bonduki ([1979] 1982) exploram essa 

questão dessa maneira. De qualquer maneira estava colocada nesse momento a 

centralidade da autoconstrução na produção das modernas cidades e da sociedade 

industrial brasileira20. 

 

Da periferia global às periferias urbanas autoconstruídas 

 

Até então, tratou-se do processo de formação do campo de estudos da 

autoconstrução a partir de um movimento da casa popular à periferia global: em outras 

palavras, procurou-se elucidar como os estudos interessados na forma que os 

trabalhadores moravam e produziam suas habitações forneceram material para a 

constituição de um pensamento sistematizado sobre os caminhos tomados pela 

industrialização e pelo desenvolvimento do capitalismo em sua periferia global, em 

especial, no caso brasileiro.  

 
20 Uma revisão mais focada na discussão acerca da reprodução da força de trabalho e da 

autoconstrução da habitação se encontra em Alves (2003). 
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Agora, será feito um movimento inverso: da periferia global às periferias urbanas 

autoconstruídas. A questão da produção da casa popular ganhou estatura após sua 

estruturação inicial e o tema, agora entendido propriamente como o da autoconstrução 

da habitação, passou a ser realimentado pela produção teórica mais ampla com a qual 

havia contribuído, relacionada aos rumos do desenvolvimento brasileiro. Assim, uma 

série de estudos urbanos realizados ao longo das décadas seguintes se dedicou a debater 

os impactos desse modelo de desenvolvimento desigual e combinado brasileiro 

(OLIVEIRA, [1972] 2003) nas cidades, e destacadamente na metrópole de São Paulo, 

relacionando intimamente a produção das periferias urbanas com a produção por 

autoconstrução da classe trabalhadora. Sem preocupação específica com o encadeamento 

cronológico, a discussão segue a partir de eixos centrais levantados pela vasta bibliografia 

que abordou o tema.  

O entendimento de como foi o processo histórico que levou a autoconstrução a se 

constituir como a principal forma de acesso à moradia para a população urbana de baixa 

renda é um desses eixos, dialogando com a já mencionada questão: seria a autoconstrução 

uma causa do baixo nível salarial, uma consequência do mesmo, ou ambos? Ainda que 

quase a totalidade desses trabalhos tivessem como referência comum a formulação 

expressa em Oliveira ([1972] 2003) sobre a autoconstrução como um dos fatores que 

gerava o rebaixamento dos salários, novos elementos conferiram mais complexidade à 

discussão. 

No começo do século XX, a forma mais comum de acesso à moradia por parte dos 

trabalhadores urbanos em São Paulo se dava mediante o pagamento de aluguel para 

proprietários privados, muitas vezes em cortiços ou cômodos nas áreas centrais da 

cidade, próximos à oferta de trabalho. Já nas décadas de 1930 e 1940 algumas 

transformações foram importantes para criar condições que permitissem a construção da 

casa própria em terrenos periféricos, como a industrialização dos materiais de construção 

e o crescimento desse setor a partir da substituição de importações; o aumento da 

infraestrutura rodoviária; o transporte público realizado por ônibus e a tarifas fixas (a 

tarifa cobradas nos antigos bondes era proporcional à distância e desencorajava a fixação 

de moradia em terrenos distantes); bem como o aumento de interesse nos investimentos 

em parcelamento e loteamento do solo urbano, tendo em vista a expectativa de 
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crescimento urbano que seria desencadeada pelo processo de industrialização e 

implantação de infraestruturas. (BONDUKI, 1998; MAUTNER, 1991; MAUTNER, [1999] 

2010) 

Seria a partir de 1942 que a estrutura de acesso à moradia se alteraria mais 

intensamente, com o impacto do congelamento do preço dos aluguéis a partir das 

chamadas “Leis do Inquilinato” (que perduraram por mais de 20 anos) - uma medida que 

embora tenha significado uma ampliação da base popular do governo de Getúlio Vargas, 

foi em tese uma tentativa de “reduzir a atração que o setor imobiliário exercia sobre 

investidores e capitalistas em geral, com o objetivo de concentrar recursos na montagem 

do parque industrial brasileiro”, e, ao mesmo tempo, “reduzir ou eliminar um setor social 

não-produtivo e que vivia basicamente de rendas” (BONDUKI, 1998, p. 227). Estava assim 

desmanchada a dominância do modelo rentista de provisão habitacional. 

De outro lado, a provisão com envolvimento do setor público, apesar de ser 

existente - primeiramente pela construção e financiamento de moradias pelos Institutos 

de Aposentadoria e Pensões e pela Fundação Casa Popular (nos anos 1930 e 1940) e 

posteriormente por meio do Banco Nacional de Habitação (criado em 1964) -, se 

restringiu ao atendimento às classes médias. De acordo com Maricato ([1979] 1982), o 

BNH se afastou da aplicação de recursos para habitação popular e investiu em habitações 

de médio e alto custo, bem como em infraestruturas, captando recursos e repassando-os 

para a iniciativa privada, mobilizando principalmente a indústria da construção e a de 

materiais21.  A faixa de renda de 0 a 5 salários mínimos recebeu, assim, uma parte 

minoritária dos recursos financiados pelo BNH. Desassistida pela política pública, de um 

lado, e apertada pela baixa renda, de outro, essa grande faixa da população urbana se viu 

compelida a aderir ao que se tornaria a nova forma de acesso dos trabalhadores urbanos 

à moradia após o desmanche do modelo rentista: a autoconstrução em loteamentos 

periféricos. (MARICATO, [1979] 1982; MAUTNER, [1999] 2010) 

Alguns autores se referiram a essa nova estrutura como um trinômio, composto 

pelos elementos loteamento periférico - autoconstrução - casa própria (MAUTNER, 1991; 

BONDUKI, 1998). É curioso destacar o termo “casa própria” como um dos tripés desse 

 
21 Uma discussão sobre o papel econômico do BNH e seus mecanismos também é realizada por 

Gabriel Bolaffi ([1979] 1982), em texto que compõe o mesmo livro que o de Maricato ([1979] 1982). 
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trinômio: denotava o acesso à terra pela compra de lotes, ainda que estivessem em 

loteamentos irregulares ou até mesmo clandestinos. A autoconstrução era fortemente 

relacionada com essa forma de acesso à terra, muitas vezes ficando o termo “favela” 

(relacionado à terras ocupadas) como designação de um fenômeno completamente 

separado da autoconstrução, como por exemplo aparece no seguinte trecho de Kowarick 

(1979): “[...] as classes trabalhadoras [...] solucionam seu problema de moradia - além do 

aluguel de habitações deterioradas e da construção de barracos em favelas - através da 

autoconstrução de suas residências” (p. 56). Importante ressaltar isso pelo fato de 

considerarmos que, na “favela”, há uma multiplicidade de formas de produção, e não 

apenas a autoconstrução - ainda que muitas de suas lógicas se encontrem mescladas na 

produção real, tornando as fronteiras nebulosas. A diminuição da importância do acesso 

à terra pela compra de lotes e o aumento do acesso por meio de ocupações tornam mais 

necessária essa observação conceitual. Estes pontos serão abordados mais adiante neste 

trabalho. 

Diferentemente do que vinha ocorrendo nos países do capitalismo central, à época 

estruturados sob a forma do Estado de bem-estar social, onde a habitação podia ser 

acessada no mercado com os nível dos salários recebidos ou então era provisionada pelo 

Estado, no capitalismo periférico esse ônus recaía sobre os ombros dos próprios 

trabalhadores, que, além de gastar seus parcos rendimentos, deveriam empregar muitas 

vezes trabalho próprio não remunerado nos horários de folga ou aos fins de semana 

(CAMARGO, et al., 1976; MARICATO, [1979] 1982). 

Uma outra responsabilidade que em tese também estaria no escopo do Estado 

dizia respeito aos chamados serviços urbanos necessários à reprodução da vida, tais como 

saneamento, eletricidade, transporte, equipamentos públicos. Esses também muitas 

vezes eram implantados de maneira precária, incompleta ou inexistente nos bairros 

periféricos (CAMARGO, et al., 1976). Como decorrência, o trabalho não remunerado se 

estendia para além da unidade habitacional. Maricato ([1979] 1982) observou que a 

autoconstrução não se restringia apenas à produção da casa, mas também abrangia o 

trabalho comunitário em torno da produção de infraestruturas (como calçamentos, 

pontes e limpeza de córregos) e edificações coletivas (como igrejas, creches e sedes de 

associações de moradores). Essa expansão da noção de autoconstrução permitiu a sua 
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utilização como descrição da forma pela qual se produziam os bairros periféricos em sua 

escala urbana: tornava-se possível pensar em periferias autoconstruídas, onde o Estado 

havia se ausentado tanto da responsabilidade de provisão habitacional, quanto da 

implantação de serviços urbanos de uma forma geral. 

Assim, ainda que “as relações de emprego são decisivas” (CAMARGO, et al., 1976) 

para determinarem o nível de rendimento e o grau de pauperização dos trabalhadores 

urbanos, a autoconstrução nos loteamentos periféricos foi inserida por Kowarick não no 

processo da exploração da força de trabalho (que se dá na esfera da produção de 

mercadorias), mas sim como parte do processo de espoliação urbana, que é uma 

decorrência do primeiro definida como:  

 
[...] o somatório de extorsões que se opera através da inexistência ou precariedade 
de serviços de consumo coletivo que se apresentam como socialmente necessários 
em relação aos níveis de subsistência e que agudizam ainda mais a dilapidação que 
se realiza no âmbito das relações de trabalho (KOWARICK, 1979, p. 59) 

 

O autor relacionou então a autoconstrução com o declínio dos patamares de 

qualidade de vida da classe trabalhadora, uma vez que significaria inevitavelmente a 

extensão da jornada de trabalho (que era adicionada de uma jornada não remunerada) e 

a consequente diminuição do tempo de descanso. Além disso, apontou que essa produção 

gerava moradias mais precárias e com piores condições de habitabilidade pelo fato de 

geralmente utilizar mão de obra menos especializada, técnicas produtivas e ferramentas 

rudimentares, mobilizadas ao longo de um processo de produção “onde a divisão de 

trabalho é praticamente inexistente e sua construção efetuada aos poucos e sem 

sequência programada” (KOWARICK, 1979, p. 61-62). Identificou, assim, uma espécie de 

caoticidade na autoconstrução da qual decorreria a pior qualidade do produto 

habitação22. 

Apesar do caos aparente, havia algumas regularidades e tendências na 

autoconstrução, essa “arquitetura possível” (MARICATO, [1979] 1982), ditada pela 

urgência e limitada pelos baixos níveis de renda e técnicas disponíveis. Dentre elas, 

 
22 Os problemas de saúde e condições de vida em geral acarretados pelo grau de habitabilidade das 

casas autoconstruídas eram questões recorrentes nos trabalhos aqui apresentados. 
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percebia-se a introdução em grande escala de alguns materiais e técnicas, como a 

substituição do tijolo maciço pelo bloco de concreto - que poderia inclusive ser produzido 

em fabriquetas de fundo de quintal nas periferias23 (Figura 1) - e a da telha cerâmica por 

outras coberturas como a telha de fibrocimento e a laje pré-fabricada de concreto armado 

(Figura 2), que se difundiu nas lojas de materiais de construção da periferia após uma alta 

nos preços da madeira até então utilizada para o telhamento das casas (MARICATO, 

[1979] 1982). Esse último elemento viria a introduzir mudanças bastante profundas, por 

permitir tecnicamente a verticalização das habitações autoconstruídas. 

 

 
Figura 1 - Fábrica periférica de blocos de concreto. 
Fonte: Sequência de imagens capturadas do documentário “Fim de Semana” (1976)24. 
 

 
Figura 2 – Telhas de fibrocimento e lajes pré-fabricadas de concreto armado. 
Fonte: Imagens capturadas dos documentários “Sintonize na São Remo” (1987) (esq.)25 e “Fim de Semana” (1976) (dir.). 

 
23 Yvonne Mautner demonstra esse fenômeno com mais detalhes a partir de entrevistas conduzidas 

com pequenos produtores (1991, p. 146-149). 

24 Produzido por Elsa Kathuny, Ermínia Maricato, Renato Tapajós e Washington Racy e dirigido 
por Renato Tapajós. Disponível em: <erminiamaricato.net/2016/02/01/filmes-fim-de-semana-1975-e-
loteamento-clandestino-1978/>.  Acesso em Agosto de 2021. 

25 Realizado pelo Projeto Sudoeste e pelo Laboratório de Recursos Audiovisuais da FAUUSP e 
dirigido por Bartira Velludo V. Costa. Disponível em: <youtube.com/watch?v=gyj2_PlOpJg>. Acesso em 
Agosto de 2021. 
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A própria questão da composição dos agentes envolvidos diretamente no canteiro 

da autoconstrução também viria a ser rediscutida. Muitas vezes o foco no mutirão e no 

trabalho não remunerado dos moradores tinha como consequência o obscurecimento de 

outras formas de trabalho presentes na autoconstrução, que já haviam sido constatadas 

nas pesquisas de campo de Maria Ruth Sampaio e Carlos Lemos nos anos 1960 e 1970. 

Progressivamente houve um reconhecimento maior na academia sobre a contratação de 

pedreiros nessa forma de produção da moradia, o que teria de alguma forma nublado os 

contornos da própria definição de autoconstrução. (MAUTNER, 1991). Tal discussão 

conceitual - que acaba por se refletir na terminologia (em torno do uso do termo 

“autoconstrução”) - será aprofundada mais adiante neste capítulo. 

Um outro ponto que aumentava a complexidade desse processo de produção da 

moradia era o fato de os loteamentos periféricos se tratarem de empreendimentos 

capitalistas privados baseados na atividade de parcelamento do solo. Isso fazia com que 

estivesse envolvida nele uma rede mais organizada de agentes, para além daqueles mais 

diretamente relacionados à construção da edificação em si, como o morador 

autoconstrutor, a eventual mão de obra contratada e o depósito de material periférico que 

alimentava essa produção, “verdadeiro BNHzinho popular” (FERRO, [1969] 2006). Rolnik 

e Bonduki ([1979] 1982) ressaltavam que havia outros agentes que repartiam ganhos 

monetários, dentre os quais destacam-se o proprietário fundiário, que se associaria a um 

loteador responsável pelo projeto e obras de preparação do terreno e implantação de 

infraestrutura básica, bem como pela determinação do preço e realização do contato com 

um terceiro agente - o corretor imobiliário, esse responsável pela promoção e venda dos 

lotes. Como se tratava de empreendimentos voltados para uma população de baixa renda, 

o preço dos lotes e as prestações deveriam ser fixados em compatibilidade com o quanto 

os seus clientes poderiam gastar por mês. 

Outro ponto, que já havia sido levantado em Ferro ([1969] 2006), voltaria a ser 

abordado: a possibilidade de venda da casa autoconstruída em loteamento periférico. A 

autoconstrução não seria responsável apenas pela provisão de um valor de uso, mas 

também pela formação de um patrimônio que poderia adquirir valor de troca e ser 

comercializado (vendido ou alugado) quando necessário, fornecendo uma renda 
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complementar para a família ou proporcionando uma garantia frente à instabilidade no 

emprego, para além de cumprir um papel previdenciário, como forma de aposentadoria. 

O produto a ser comercializado podia ser a própria casa, um cômodo ou então uma 

edificação anexa, construída antes mesmo da finalização da casa original pelo morador 

para conseguir auferir rendas de aluguel o quanto antes. (ROLNIK e BONDUKI, [1979] 

1982) 

Esse ponto poderia inclusive ser complementar à afirmação de Mautner (1991), 

que apontou a existência de uma tendência de mercantilização da autoconstrução, com 

base na observação do crescente uso de mão de obra remunerada, a aquisição 

mercantilizada de terra, materiais de construção e financiamento, bem como a introdução 

e difusão de novas técnicas e materiais. De acordo com a autora, também contribuiu para 

essa tendência a execução de uma série de programas públicos alternativos26 baseados 

na autoconstrução, como a provisão de lotes urbanizados (com infraestrutura básica) ou 

de edifícios “embriões”, que que deveriam ser expandidos pelas próprias famílias 

beneficiadas, a partir de seus próprios recursos e trabalho. Tais programas eram 

estimulados por grandes agências internacionais de fomento como o Banco Mundial e o 

Banco Interamericano de Desenvolvimento27, que defendiam uma atuação do Estado 

menos presente, relegando a solução de problemas sociais para a sociedade civil e 

entidades não-governamentais. Tais novas formas de política habitacional teriam 

emergido como resposta ao fracasso das antigas políticas de provisão em grandes 

conjuntos, muitas vezes voltados à erradicação de áreas ocupadas e favelas, que passaram 

a se tornar cada vez mais frequentes e numerosas. Esse processo de crescimento das 

favelas, ainda, teria se acentuado a partir do advento da Lei Federal 6766/1979, que 

dispôs nova regulamentação sobre o processo de parcelamento do solo e teve três efeitos:  

 
[...] crescimento de densidade de loteamentos preexistentes, início de um processo 
de substituição de estratos de baixa renda por pessoas de classe média,  e o 

 
26 Dentre eles, pode-se mencionar o PROFILURB, lançado em 1975 e substituído pelo PROMORAR 

em 1979, bem como o Programa João-de-Barro, de 1984. Uma análise mais contextualizada pode ser 
encontrada em Santo Amore (2004). 

27 Para uma discussão mais aprofundada sobre a relação entre esses órgãos internacionais, a 
autoconstrução e a política habitacional brasileira, ver Rosseto (1993). 
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crescimento de invasões de terra pelos estratos de baixa renda [favelas], algumas 
delas altamente organizadas (MAUTNER, 1991, p. 121, tradução nossa) 

 

O debate da autoconstrução foi evoluindo na literatura a partir de uma saturação, 

ou seja, de um transbordamento de seu sentido meramente construtivo, passando a 

mobilizar questões para além de sua noção mais imediata que seria a construção da casa 

empreendida pelos seus moradores sem o auxílio de técnicos como engenheiros e 

arquitetos (BONDUKI, 1998). Industrialização de baixos salários, loteamentos precários, 

periferias urbanas, autourbanização, espoliação urbana - esses são alguns dos fenômenos 

subjacentes que são “carregados” junto com o termo, que se tornou uma representação 

de um conjunto de questões intimamente relacionadas ao momento histórico em que o 

debate se referenciou - o da industrialização acelerada. Entretanto, o contexto histórico 

se altera: para além da mudança no panorama econômico, há o declínio da oferta de lotes 

em loteamentos populares, a aceleração do processo de favelização, a transformação das 

relações de trabalho, a introdução de novos materiais e técnicas construtivas bem como 

novas dinâmicas de produção do espaço nas metrópoles. É preciso, portanto, algum 

cuidado para não assumir automaticamente todas as formulações realizadas por essa 

bibliografia, sem antes adequá-las para o contexto atual. 

É importante ressaltar que a seleção de obras desta seção é  um recorte, bastante 

focado no contexto paulistano e vinculado à tradição do debate em torno do Centro 

Brasileiro de Análise e Planejamento (CEBRAP) e da Universidade de São Paulo (USP), e 

não se pretende uma compilação completa sobre todos os trabalhos dessas décadas que 

de alguma forma lidaram com o tema da autoconstrução. Deve-se reconhecer que estudar 

essa produção é, de qualquer modo, relevante para explicar o caráter estrutural desse 

fenômeno, a partir da metrópole que mais se urbanizou e se industrializou no século XX. 

Na seção seguinte, um outro conjunto de trabalhos é mobilizado para avançar na 

discussão da autoconstrução e sua atualização. 
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FORMAS DE PRODUÇÃO DO ESPAÇO CONSTRUÍDO, 
CONSTRUÇÃO CIVIL E AUTOCONSTRUÇÃO 

  

 

 

 

Outra tradição de debate sobre a produção da moradia por autoconstrução se 

desenvolveu paralelamente à identificada na seção anterior, abordando-a também sob 

outra perspectiva, ou seja, enquadrando-a em meio a um conjunto diferente de 

problemas. Trata-se de uma bibliografia latinoamericana, preocupada com as 

determinantes da dita questão da habitação e com o processo de introdução de relações 

capitalistas na construção civil, tomada enquanto setor produtivo, que também parte de 

um quadro teórico permeado por categorias e discussões caras à economia política. 

Alguns trabalhos mencionados anteriormente como o de Ferro ([1969] 2006) e Mautner 

(1991) também apresentam uma aderência a essa discussão - o primeiro por distinguir 

modos de se produzir a moradia a partir das características do processo de trabalho do 

qual resulta, o segundo por realizar uma investigação acerca dos agentes e das relações 

de produção na atividade de construção encontrada nas periferias urbanas em um 

determinado momento histórico, com determinado grau de introdução de relações 

capitalistas em seu seio. Entretanto, esta seção dará ênfase à interlocução realizada entre 

o autor nascido na Colômbia e naturalizado no México, Emilio Pradilla Cobos, e o 

colombiano Samuel Jaramillo, que culminou em uma definição mais sistematizada do que 

seriam as formas de produção-circulação do espaço construído, dentre as quais estaria a 

autoconstrução, objeto desta pesquisa. 

No texto “Notas Acerca Del ‘Problema de la Vivienda’”, publicado primeiramente 

em 1976 e depois republicado em 1987 no livro “Capital, Estado y Vivienda en America 

Latina”, Emilio Pradilla Cobos ressaltou o fato de não haver uma compreensão real sobre 

as determinantes e dinâmicas do chamado problema da habitação, apesar de haver uma 

abundância de trabalhos na América Latina, à época, descritivos da existência de uma 

carência por moradias que atingia grande parte da população. Esse seria o seu ponto de 
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partida: entender o problema habitacional como um objeto inserido historicamente no 

modo de produção capitalista e, mais especificamente, nas formações sociais capitalistas 

dependentes, o que necessariamente passaria pela análise dos agentes sociais envolvidos 

na produção habitacional e nas suas interrelações. 

Para analisar a produção de habitação em uma formação social onde o modo de 

produção capitalista era dominante, seria preciso entendê-la inserida em um contexto de 

crescente aprofundamento da divisão social do trabalho e constituição de um mercado 

mais consolidado e abrangente. Isso significa dizer que a moradia também estaria 

progressivamente se transformando em uma mercadoria, o que levantava uma série de 

questões gerais - comuns a toda e qualquer mercadoria - e também questões específicas 

relacionadas ao tipo de produto que é a moradia. A primeira delas, mais geral, seria o seu 

duplo caráter, ou seja, o fato de ter uma utilidade (valor de uso) e de poder ser comprada 

ou vendida no mercado (valor de troca). A segunda questão teria a ver com o fato de a 

moradia constituir um bem necessário à reprodução de qualquer indivíduo, família ou 

grupo não familiar. Esses dois pontos teriam uma importante decorrência contraditória: 

se é verdade que qualquer indivíduo nessa formação social necessitava de uma casa, o fato 

de a mesma se constituir como mercadoria fazia com que nem todos conseguissem acessá-

la. O comprador era necessariamente um consumidor solvente, ou seja, a condição para 

entrar nessa relação de troca seria possuir uma quantidade de dinheiro suficiente para 

adquirir o produto habitação, fazendo com que a distribuição dessa mercadoria se desse 

sem correspondência às necessidades habitacionais - um ponto central que foi 

negligenciado pela bibliografia que apontava o problema da habitação. (PRADILLA 

COBOS, [1976] 1987) 

Uma hipótese do autor, partindo desse quadro teórico marxista de análise, seria a 

de que o processo de mercantilização, como uma condição necessária do desenvolvimento 

do capitalismo, tornaria cada vez mais central a forma de produção da habitação que 

objetivava o processo de valorização de capital, e isso levaria as outras formas de 

produção da moradia ao desaparecimento. Pradilla Cobos ([1976] 1987) havia 

identificado que o processo de produção da habitação assumia em sua época três formas 

fundamentais, entendidas em uma ordem progressiva que iria desde aquela forma mais 

primitiva até aquela mais adequada ao modo de produção capitalista moderno: a 
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autoconstrução (“auto-construcción”), a produção manufatureira (“producción 

manufacturera”) e a produção industrial (“producción industrial”).  

A autoconstrução consistia em uma produção na qual não havia distinção entre 

agente produtor e agente consumidor: a mesma pessoa que moraria na casa era aquela 

que investia tempo de trabalho próprio em sua produção, ocasionalmente contando com 

trabalho gratuito de terceiros e até mesmo com pequenas quantidades de trabalho 

assalariado. Fazendo uso de materiais baratos ou então reutilizados (ou seja, com menor 

relação com a grande indústria de materiais) e instrumentos rudimentares, o produto 

resultante geralmente somava problemas de habitabilidade, como alto adensamento, com 

falta de acesso a serviços urbanos. Para Pradilla Cobos, a destinação para autoconsumo e, 

portanto, o fato de o dinheiro investido não se constituir em capital, caracterizariam a 

autoconstrução como uma forma pré-capitalista de produção, “remanescente em razão de 

condições estruturais do desenvolvimento do capitalismo dependente” ([1976] 1987, p. 

23, tradução nossa). 

Já a produção manufatureira tinha mais clara a separação entre consumidores e 

aqueles que de fato produziam a habitação, embora não fosse uma separação 

necessariamente absoluta: a moradia resultante poderia ser voltada para o autoconsumo 

de grupos de média e alta renda - que poderiam organizar o processo de trabalho tocado 

por terceiros para a produção de suas próprias casas - ou então para a comercialização no 

mercado amplo, por venda ou aluguel. De qualquer maneira, o processo de produção era 

realizado por um conjunto de trabalhadores mais ou menos diferenciados, 

supervisionados por um arquiteto ou construtor que representaria os interesses do 

proprietário, investindo recursos não só na compra de força de trabalho, mas também na 

aquisição de matéria-prima e equipamentos (agora majoritariamente adquiridos na 

indústria de materiais), controlando assim o processo produtivo, o dinheiro investido e o 

produto final. Se tratava de uma produção ainda no meio do caminho para a construção 

verdadeiramente industrial, o que significa dizer que a presença de capital fixo era escassa 

e havia uma centralidade no trabalho humano empregado no canteiro, que consistia em 

uma combinação de ofícios com alta destreza manual com trabalhadores menos 

qualificados, subordinados aos primeiros e para os quais serviam de auxiliares. Em outras 
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palavras, tratava-se de uma forma de produção com baixa composição orgânica de capital 

e menor produtividade do que a produção propriamente industrial. 

Na produção industrial, a moradia assumia definitivamente o aspecto de 

mercadoria real28 e o processo era motivado exclusivamente pela necessidade de 

valorização do capital de seus empreendedores, havendo agora completa separação entre 

os agentes da produção e os agentes consumidores:  

 
[...] os trabalhadores, agentes intermediários e financiadores trabalham para um 
mercado generalizado, não individualizado, e o objeto final é predeterminado em 
função das condições gerais deste, e não das exigências de um ‘cliente’ particular 
(PRADILLA COBOS, [1976] 1987, p. 24, tradução nossa) 

  

Nessa forma, o capital investido reunia força de trabalho assalariada, materiais e 

equipamentos, sendo que agora esses últimos teriam centralidade em relação ao trabalho 

humano puro. Tratava-se agora de uma forma com composição orgânica de capital mais 

alta, ou seja, maiores níveis de capital fixo em relação ao capital variável. A produção se 

dava com base em especificações mais rígidas e padronizadas, e a produtividade dessa 

forma seria a mais alta dentre as três. 

As três formas pelas quais a moradia podia ser produzida eram coexistentes e 

poderiam, ainda, assumir uma posição qualitativa determinante (aquela que seria o polo 

da reprodução de capital no setor e se articularia com as formas mais dinâmicas de 

produção em outros setores) ou subordinada (as demais, que estariam sujeitas aos 

movimentos da forma determinante). Já do ponto de vista quantitativo, por exemplo com 

relação ao número de habitações construídas ou à quantidade de força de trabalho 

mobilizada por uma determinada forma, poderia se atribuir a alguma das três formas 

 
28 O autor faz uma distinção entre mercadoria real e mercadoria virtual. O primeiro termo designa 

aquelas mercadorias que são produzidas por um processo de produção que desde o início se volta para a 
venda em um mercado amplo e anônimo, havendo separação total entre produtores e consumidores. Já a 
segunda designação diz respeito aos produtos que são confeccionados originalmente para o autoconsumo 
(consumo de algum dos agentes que aporta trabalho ou meios de produção no processo) mas que, por serem 
produtos de trabalho humano e por terem utilidade para outras pessoas, adquirem valor e 
consequentemente um preço no mercado, sendo passíveis de ser trocadas. Isso pode ocorrer com a 
autoconstrução (e também com a produção manufatureira para autoconsumo), uma formulação 
semelhante à realizada por Ferro ([1969] 2006) e Rolnik e Bonduki ([1979] 1982), como vimos 
anteriormente. 
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também o papel de dominante, que não seria necessariamente a mesma forma identificada 

como determinante (Esquema 1). 

 

 
Esquema 1 - Formas pelas quais a habitação poderia ser produzida, segundo Emilio Pradilla Cobos. 
Fonte: Elaboração própria a partir da leitura de Pradilla Cobos ([1976] 1987). 

 

De acordo com o autor, os anos de um passado próximo ao período em que escrevia 

tinham sido cenário de um desenvolvimento intenso da produção industrial da moradia, 

com o surgimento de grandes empresas no setor, a alta diferenciação entre os agentes em 

toda a cadeia (o que abrangia desde a indústria de materiais, passando pelo setor de 

construção e chegando à ponta do processo, nos agentes imobiliários e financeiros ligados 

à etapa de circulação das mercadorias) e a limitação da ação dos construtores de menor 

escala. Tratava-se, em outras palavras, de um processo no qual a forma de produção 

industrial desenvolvia seu caráter determinante e, cada vez mais, se aproximava do papel 

de dominante na estrutura de provisão habitacional.  

A contrapartida desse processo era a crescente dissolução das outras formas 

subordinadas de produção: a autoconstrução e a produção manufatureira, atingindo mais 

fortemente essa última (ainda que houvesse barreiras que evitassem o seu 

desaparecimento de forma incisiva). A autoconstrução ainda se reproduzia em grande 

escala, e a isso o autor atribuiu os baixos níveis salariais a que os trabalhadores 

empregados eram submetidos, à existência de um número grande de desempregados 

(decorrente do intenso processo de êxodo rural e também à alta composição orgânica do 

capital na indústria), bem como às políticas públicas que direcionavam os estratos mais 
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pobres a essa forma de produção como modo de acesso à habitação29. O argumento 

carregava muitas similaridades com o debate sobre autoconstrução na metrópole 

paulistana, que foi apresentado anteriormente. 

Também era peculiar à sua forma de análise o fato de ela ser generalizável e 

aplicável para outros setores da cadeia produtiva, por se tratar de uma análise da 

organização do trabalho que, por sua vez, tinha relação íntima com o grau de introdução 

de relações capitalistas em cada setor. Pradilla Cobos entendia, por exemplo, que o setor 

de produção de materiais de construção também apresentava uma coexistência de formas 

artesanais, manufatureiras e industriais, abrangendo desde unidades produtivas pré-

capitalistas com traços arcaicos (por exemplo na produção de alguns materiais 

cerâmicos), passando por pequenos e médios artesãos e fabricantes (por exemplo nos 

trabalhos em madeira) e chegando à grande indústria monopolista (por exemplo na 

produção de cimento). Aqui também apontava a tendência de a produção industrial 

dissolver as outras formas de produção (de menor produtividade), ainda que no momento 

elas tivessem sua viabilidade garantida pelo abundante exército industrial de reserva e, 

portanto, pelos baixos custos com mão de obra. 

Aqui é conveniente abrir um parêntese para o trabalho de Ferro ([1969] 2006), 

que embora tenha seu próprio conjunto de questões, apresenta algumas aproximações 

possíveis com a proposta de classificação de Pradilla Cobos. Ferro explorou três diferentes 

tipos de produto habitacional naquele contexto do final dos anos de 1960 e, ao fazer isso, 

expôs também as suas lógicas de produção e processos de trabalho: a “casa popular” (ou 

habitação autoconstruída), a “mansão” e a habitação para o “estreito mercado de massa”.  

A abordagem de Ferro acerca da casa popular foi descrita na seção anterior, e 

carrega similaridades com a caracterização da autoconstrução feita por Pradilla Cobos.  

 
29 O autor viria a desenvolver mais a fundo as causas da massiva produção habitacional por 

autoconstrução na América Latina em outro texto escrito em 1978 e publicado no mesmo livro, bem como 
uma série de outras questões como a inserção da autoconstrução na agenda dos programas estatais. 
Ressaltamos aqui a importância de nesse texto o autor apontar não apenas as questões que se colocavam 
do lado da demanda, por assim dizer (baixos salários, instabilidade empregatícia, etc.), mas também as que 
se colocavam do lado da oferta, ou seja, os altos preços dos produtos imobiliários, realizando uma 
verdadeira decomposição dos preços de mercado das habitações e demonstrando o porquê de serem tão 
elevados, apontando, para além dos lucros obtidos por cada agente produtivo, as rendas e juros 
proporcionadas pela propriedade da terra e dos recursos monetários e capturadas pelos proprietários 
imobiliários e pelo capital financeiro. Ver: Pradilla Cobos (1987). 
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Já a mansão seria a moradia do outro extremo social: a casa produzida sob medida 

para os seus proprietários, a burguesia industrial. Esses aplicavam capital na aquisição de 

terrenos em áreas altamente valorizadas, materiais luxuosos e instrumentos de trabalho, 

bem como na contratação de uma gama bastante variada de força de trabalho: desde 

arquitetos, engenheiros, paisagistas e decoradores (com os quais manteriam contato mais 

próximo para garantir que a produção fosse a mais personalizada possível), até serventes, 

pedreiros, carpinteiros, mestres, técnicos e vigias. Destacava-se a utilização em 

abundância de ornamentos e outros elementos demonstrativos de riqueza, que poderiam 

ser produtos tanto de “mórbido artesanato” quanto “tecnologia avançada, empenhados 

em serviços dispensáveis” (FERRO, [1969] 2006, p. 71). A produção desse tipo de moradia 

tinha uma particularidade de ser ao mesmo tempo encomendada pelos altos estratos para 

o autoconsumo, quanto uma forma de entesouramento, de formação de um patrimônio 

que poderia ser realizado em um mercado de alta renda quando quisesse o seu 

proprietário. É possível perceber um elo entre essa forma específica de se produzir a 

habitação com a parte da forma de “produção manufatureira” voltada para o 

autoconsumo de faixas de renda maiores, formulada por Pradilla Cobos. 

A produção para o estreito mercado de massas poderia, por sua vez, ser identificada 

com a parte da produção manufatureira de Pradilla Cobos que se voltava para a 

comercialização no mercado amplo, contendo também muitos traços da denominada pelo 

mesmo autor como “produção industrial”. Essa não exata coincidência se dá pelo fato de 

Ferro ter se referido a uma produção definitivamente mercantil, com objetivos claros de 

valorização de capital e produtos destinados a um mercado amplo e anônimo, mas que 

não havia desenvolvido ainda uma organização propriamente industrial, entendendo que 

a divisão de trabalho e a baixa composição orgânica de capital nessa forma de produção 

denotavam traços tipicamente manufatureiros, se configurando assim mais precisamente 

como uma manufatura serial. Como elementos que reforçaram a presença dessa forma 

são citadas a criação do BNH (que ainda estava em seus primeiros anos de atuação), que 

viria a auxiliar na criação de um mercado para a classe média, e a presença de um enorme 

exército industrial de reserva que garantia que a mão de obra, “combustível básico da 

manufatura”, estivesse sempre disponível e a baixos preços, mantendo baixos também os 

custos de produção (FERRO, [1969] 2006, p. 87). O atraso técnico dessa forma de 
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produção seria então uma decorrência justamente da segurança proporcionada pela 

abundância de mão de obra barata, evitando no setor a contradição que seria imposta pelo 

aumento relativo do capital fixo: a queda da taxa de lucro na atividade de construção. 

Ferro apontava no Brasil uma situação distinta da avaliação feita por Pradilla-

Cobos para a América Latina (de que a produção industrial no setor da construção estaria 

se tornando determinante e dominante), uma vez que argumentava que era interessante, 

para os rumos do desenvolvimento do capital no país a longo prazo, a manutenção da 

construção civil como um setor manufatureiro, retrógrado tecnicamente e altamente 

absorvedor de mão de obra. Ainda assim, assumia que se tratava de uma tensão de forças, 

havendo interesses no aumento dos ganhos a curto prazo pelo caminho da 

industrialização da construção: 

 
[...] para o industrial isolado que, no imediato, deseja uma ‘lua de mel’, a 
industrialização do setor é uma perspectiva tentadora, apesar de contrariar seus 
interesses de classe. Já se pode apontar os primeiros investimentos. Seguramente, 
a forma de produção arcaica será contestada por capitalistas cuja fome próxima 
de mais-valia afasta a cautela a longo termo. (FERRO, [1969] 2006, p. 101) 

 

Essas diferenças e semelhanças interessam pelo fato de ambos os autores estarem 

tratando, em formações sociais e épocas similares, da montagem de um quadro geral de 

formas pelas quais a moradia podia ser produzida, a partir de reflexões sobre a dinâmica 

decorrente do estágio de desenvolvimento das relações capitalistas no setor. Encerrando 

o parêntese, volta-se agora para o desenvolvimento das categorias de análise empregadas 

por Samuel Jaramillo, que partiu da linha de reflexão esboçada por Emilio Pradilla Cobos 

em seu já mencionado texto (JARAMILLO, 1982, p. 173). O autor buscou analisar as formas 

de produção do espaço construído e da habitação na realidade de Bogotá, mas acabou por 

criar noções que seriam válidas para outras formações sociais semelhantes.  

As formas de produção foram definidas pelo autor como “sistemas que relacionam 

os homens entre si, e a estes os meios de produção para produzir um bem ou uma série 

de bens” (JARAMILLO, 1982, p. 175)30. O termo mais específico para denominar as 

 
30 A definição de forma de produção é uma elaboração feita pelo autor a partir do conceito de 

relação de produção utilizado por Charles Bettelheim como um sistema de posições atribuídas entre agentes 
da produção e meios de produção, evidenciando o lugar ocupado pelos produtores imediatos e 
eventualmente pelos não-produtores. Ver: Bettelheim (1970). 
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unidades de seu esquema era o de formas de produção-circulação do espaço construído, o 

que tinha a ver com a inclusão das esferas de circulação e consumo como importantes 

também para a definição de uma forma (por exemplo, a destinação para venda ou para 

autoprovisão), para além da análise do processo de produção que havia sido enfatizado 

por Pradilla Cobos, de acordo com o autor.  

Apesar de haver uma centralidade no caso da produção da moradia - mesmo pelo 

diálogo direto estabelecido com o texto de Pradilla Cobos ([1976] 1987), relacionado à 

questão da habitação – Jaramillo (1982) expandiu o escopo de análise ao se referir ao 

espaço construído. Cada uma das formas é determinada por uma série de posições-chave 

no processo de produção-circulação e pelos agentes que ocupam cada uma delas. Estas 

posições são: o trabalho direto (“trabajo directo”); o controle técnico da produção 

(“control técnico de la producción”); o controle econômico direto da produção (“control 

económico directo de la producción”) - a qual estaria também atrelado o motor da produção 

(“motor de la producción”); e o controle econômico indireto da produção (“control 

económico indirecto de la producción”). É importante explicitar do que se trata cada uma 

dessas posições. 

Quem ocupa a posição de trabalho direto é aquele que mobiliza sua capacidade 

humana de trabalho na transformação da natureza (em seu sentido amplo, o que inclui 

matéria-prima, objetos, etc), utilizando para tanto instrumentos e equipamentos. Está 

subordinado ao controle técnico da produção. 

Aquele que ocupa a posição do controle técnico possui o poder de colocar em 

movimento os meios de produção (insumos e instrumentos/equipamentos) e a força de 

trabalho, coordenando os trabalhadores e os elementos empregados na produção, o ritmo 

e os horários de trabalho, o encadeamento das tarefas. Por sua vez, se subordina ao 

controle econômico direto da produção. 

Essa posição, a de controle econômico direto, é ocupada por aquele que detém 

propriedade sobre os meios de produção e sobre o tempo de uso da força de trabalho31, e 

que determina os aspectos mais gerais da produção: o que será produzido, a quantidade 

 
31 Lembrando que o trabalho assalariado difere da escravidão nesse ponto: a propriedade não 

incide sobre o trabalhador, que continua proprietário de sua força de trabalho (sua capacidade de trabalho), 
mas sim sobre o seu uso por um determinado intervalo de tempo. 
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e qualidade da produção, quais os recursos que serão investidos, etc. O agente que ocupa 

essa posição dá origem ao processo produtivo e possui um objetivo em mente para se 

lançar na produção, que acaba por determinar o próprio objetivo do processo produtivo. 

É o que Jaramillo (1982, p. 176, tradução nossa) denomina como motor da produção: “o 

elemento que comanda as decisões e práticas do agente que detém o controle econômico 

direto” e que acaba por determinar os rumos e feições da produção (por exemplo: a 

provisão de um valor de uso seria um motor da produção, distinto, por sua vez, da 

acumulação de capital, também um possível motor). 

O controle econômico indireto é uma posição mais difusa, que pode ser ocupada por 

um conjunto muito grande de agentes simultaneamente. Os que a ocupam são aqueles que 

têm a capacidade de influenciar nos mecanismos de uma forma de produção mesmo 

estando externos à esfera mais imediata do processo produtivo. Isso se dá pelo fato de 

esses agentes criarem condições gerais que impõem limites à atuação do agente na 

posição de controle econômico direto da produção e, consequentemente, ao processo de 

produção. 

Assim, essas categorias analíticas, somadas à forma de circulação que os produtos 

assumiriam, seriam capazes de diferenciar uma forma de produção da outra, a partir da 

combinação dos agentes e elementos que as ocupariam. A partir desse esforço de 

abstração, Jaramillo (1982) acabou por identificar quatro formas básicas de produção-

circulação (ver Quadro 1). Seriam elas: a produção por encomenda ("por encargo”), a 

produção promocional privada ("construcción promocional privada”), a autoconstrução 

("autoconstrucción”) e a produção estatal capitalista desvalorizada ("capitalista 

desvalorizada por parte del Estado”). Uma apresentação esquemática e breve descrição de 

cada uma das formas deve ser feita, deixando a autoconstrução por último, para abordá-

la com maiores detalhes. 
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Quadro 1 - Formas de produção-circulação do espaço construído segundo Samuel Jaramillo. 
Fonte: Adaptado de Jaramillo (1982). 

 

A produção por encomenda é caracterizada como uma forma de produção na qual 

o detentor do controle econômico direto - o agente originador - contrata uma pequena 

empresa ou até mesmo um prestador de serviços para se encarregar do controle técnico 

da produção, que por sua vez arregimenta mão de obra assalariada para ocupar a função 

de trabalho direto na produção. Também é definidora dessa forma de produção-

circulação o fato de o motor da produção ser a provisão de um valor de uso a ser 

consumido pelo próprio agente originador - não se trata, portanto, de uma produção 

orientada para a acumulação de capital, embora se assuma que possa ocorrer a venda da 

moradia posteriormente, e que também haja a apropriação de trabalho excedente por 

alguns de seus agentes. Como geralmente o agente originador da produção tem à sua 
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disposição apenas uma poupança ou uma pequena quantidade de capital patrimonial, não 

consegue acessar técnicas que exijam uma escala mínima para serem rentáveis; dessa 

forma, a produção acaba por ter “um perfil manufatureiro com técnicas relativamente 

atrasadas” (JARAMILLO, 1982, p. 178, tradução nossa). 

Já a produção promocional privada se destaca por sua qualidade de capitalista 

desenvolvida, ou seja, é direcionada para um mercado amplo e anônimo, e o seu motor da 

produção consiste na acumulação de capital. O agente econômico direto é um capitalista 

que pode deter também o controle técnico da produção ou então contratar terceiros para 

realizar esse papel - “extensões do capital propriamente dito” (JARAMILLO, 1982, p. 186, 

tradução nossa) -, enquanto o trabalho direto é realizado por trabalhadores assalariados: 

a captura do trabalho excedente é essencial nessa forma de produção. À época em que o 

autor escrevia,  três padrões mais comuns de manifestação dessa forma podiam ser 

observados em seu recorte de análise: (1) quando o agente no controle econômico direto 

era originalmente um pequeno construtor atuando na produção por encomenda que, com 

uma determinada massa de capital, conseguiu ampliar sua atuação e atuar na construção 

de produtos para uma clientela ampla; (2) quando o agente originador era um loteador 

de terras que, também com uma determinada massa de capital, ampliou sua esfera de 

atuação para a produção das edificações sobre a terra que controla; (3) quando capitais 

oriundos de outro ramo industrial ou financeiro decidiram investir no ramo da 

construção, comprando terras, contratando empresas construtoras independentes e se 

encarregando da circulação dos produtos. Este último caso era o que geralmente 

apresentava maiores tendências de mecanização (e consequentemente, industrialização), 

enquanto aqueles dois primeiros estariam mais atrelados a uma forma manufatureira de 

produção, ainda que esforços de racionalização do trabalho também pudessem ser 

observados. 

A produção estatal por sua vez é denominada pelo autor como capitalista 

desvalorizada pelo fato de que, ainda que o trabalho direto seja realizado nela por 

trabalhadores assalariados (havendo, portanto, acumulação de capital), a centralidade da 

produção não se dá em torno da acumulação, mas sim da provisão de um valor de uso. 

Talvez seja a forma mais complexa analisada pelo autor pelo fato de adquirir múltiplas 

configurações: pode se orientar tanto para a provisão de um valor de uso a ser utilizado 
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pelo próprio aparato estatal (produção de edificações institucionais e burocráticas), 

quanto para a produção de valores de uso para camadas da população, como é o caso da 

produção habitacional, que, ainda, pode ser orientada tanto para estratos solventes quanto 

não solventes, a partir de uma série de mecanismos de circulação e subsídio. O Estado, 

enquanto agente detentor do controle econômico direto, pode ele mesmo gerenciar a 

produção, ocupando o papel de controle técnico, ou então pode delegar essa tarefa para 

empresas capitalistas, que deverão retirar algum lucro pela participação na produção. 

Assim, o motor da produção pode assumir, para além da necessidade de produzir valores 

de uso para garantir a reprodução da força de trabalho e das relações sociais de forma 

geral, a faceta de auxiliar na acumulação das empresas do setor da construção e, inclusive, 

influenciar nas técnicas utilizadas pelas mesmas - podendo a produção estatal se 

constituir enquanto “um laboratório de experimentação com técnicas industrializadas” 

(JARAMILLO, 1982, p. 204, tradução nossa). 

Por fim, a autoconstrução, para este autor, é caracterizada pelo fato de o 

consumidor final ser o detentor do controle econômico direto e estar presente tanto na 

posição de trabalho direto quanto na de controle técnico da produção. Consiste então na 

produção da moradia a partir da combinação da força de trabalho de seus futuros 

moradores com meios elementares de produção. O que move o agente econômico direto 

nessa produção é a necessidade de provisão de um valor de uso, que será consumido por 

ele mesmo. Essa forma é definida por Jaramillo (1982) como pré-capitalista; apesar disso, 

o autor ressalta que há uma série de ligações que essa forma estabelece com a formação 

social em que se insere (com sólido enraizamento de relações capitalistas). Assim como 

Pradilla Cobos, Samuel Jaramillo a entende enquanto um resultado do empobrecimento 

agudo de grandes faixas da população, devido ao alto grau de exploração da força de 

trabalho pela indústria e aos níveis de desemprego.  

Há três condições que devem ser atendidas para que a autoconstrução seja 

viabilizada: (1) a disponibilidade de força de trabalho não vendida para ser orientada para 

a produção da casa - o que não ocorre apenas na situação de desemprego, mas também 

nos trabalhos em períodos intermitentes ou na utilização de horários de folga da jornada 

de trabalho; (2) a existência de uma determinada poupança (e consequentemente um 

determinado nível de renda) para viabilizar a compra de materiais de construção e 
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eventualmente de terreno; (3) relativa independência das localizações centrais e certo 

nível de renda que permita seu deslocamento, uma vez que é nas periferias geográficas 

que o preço da terra é mais baixo (onde, portanto, a autoconstrução seria mais viável). 

(JARAMILLO, 1982) 

Jaramillo (1982) também observa que o processo de produção pode ser muito 

longo e, portanto, pode ser combinado com o próprio uso do produto semiacabado. Isso 

torna ainda mais importante a existência de uma poupança inicial, que permita o avanço 

rápido da construção em um primeiro momento, pelo menos até o produto se encontrar 

minimamente habitável. É interessante notar que a forma de acesso à terra não é elencada 

como uma determinante da autoconstrução ou de qualquer forma de produção-circulação 

do espaço construído. Especificamente com relação a essa forma, essa teorização é 

importante por permitir o entendimento de que a autoconstrução pode ocorrer não 

apenas em loteamentos precários comprados a prestações, mas também em terras 

ocupadas, que configuram, por exemplo, as favelas.  

Apesar de utilizar a expressão “pré-capitalista” para se referir à autoconstrução, e 

de indicar um papel privilegiado na forma de produção promocional privada, o esquema 

de Jaramillo não aponta um sentido de progressão temporal tão linear como faz mais 

explicitamente Pradilla Cobos (1987). O arranjo formado pela ocorrência simultânea das 

formas de produção-circulação do espaço construído é capaz de informar em um dado 

momento tanto o quadro geral da produção do espaço urbano (e da habitação), como os 

do ramo da construção civil e da própria formação social em questão - uma vez que é capaz 

de demonstrar tanto o nível de generalização das relações tipicamente capitalistas no 

setor, quanto a existência de formas baseadas em relações diversas. Em seu esquema há 

abertura para a compreensão de uma relação mais complexa entre as diversas formas de 

produção, a partir de suas justaposições e interrelações (ver Esquema 2).32 

 
32 O que não quer dizer que outros trabalhos não estivessem também atentos para essa relação 

entre as formas. O trabalho abordado de Pradilla Cobos ([1976] 1987) também tem essa preocupação, como 
por exemplo quando explicita o fato de os agentes envolvidos na adequação de terrenos (loteadores) 
atuarem de tal maneira que o preço da terra se torna inacessível para uma parte da população, que, então, 
se verá compelida a processos de “autoadequação” da terra (p. 36, tradução nossa) que mantêm uma relação 
estreita com a produção da moradia por meio da autoconstrução. 
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Esquema 2 - Formas de produção-circulação do espaço construído, segundo Samuel Jaramillo. 
Fonte: Elaboração própria a partir da leitura de Jaramillo (1982). 

 

Um exemplo dessas interrelações pode ser encontrado entre a autoconstrução e a 

produção promocional privada. Embora a autoconstrução seja caracterizada pela 

autoprovisão, Jaramillo (1982) também aponta que ela pode ter uma função de 

valorização de uma força de trabalho que, de outra maneira, se encontraria ociosa ou não-

vendida. Assim, a locação de cômodos ou partes de edificações autoconstruídas (havendo 

simultaneidade do uso próprio com o uso de terceiros), ou até mesmo a venda das 

moradias, podem ser formas de obtenção de um retorno monetário por esse trabalho 

investido (para além dos recursos materiais), o que pode complementar a renda do agente 

autoconstrutor e até mesmo assumir um papel previdenciário. Outras interlocuções são 

apontadas, como a existência de uma modalidade entre a autoconstrução e a produção 

por encomenda que não utiliza trabalho assalariado na posição de trabalho direto, mas 
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sim uma espécie de trabalho artesanal, pago por empreitada; ou então o fato de raramente 

haver emprego exclusivo de mão de obra própria na autoconstrução, havendo muitas 

vezes a contratação de trabalhadores para realizar algumas tarefas especializadas. Para 

abarcar essas interlocuções, o autor utiliza os termos de formas de produção “desviadas” 

ou “modificadas” e formas “intermediárias”, havendo inclusive a “combinação de formas” 

em muitos processos produtivos (JARAMILLO, 1982, p. 210, tradução nossa).33 

 

*** 

 

A discussão levantada por esses autores posiciona a autoconstrução em um 

conjunto distinto de questões, apesar das inúmeras semelhanças e conclusões alcançadas 

pelos dois grupos abordados. Enquanto o grupo explorado na seção anterior posicionava 

a autoconstrução em relação ao processo de industrialização em geral - e ao processo de 

urbanização que dele decorre -, no segundo a autoconstrução é colocada em um universo 

mais específico do setor da construção enquanto ramo produtivo, no interior do qual há 

um processo de introdução de relações capitalistas e mercantilização (embora a 

industrialização também seja uma questão fundamental nesse panorama). Ainda no caso 

deste último, o arranjo do setor da construção e da produção imobiliária se manifestaria 

em um dado momento pela justaposição das diversas formas de produção-circulação, que 

informaria a maneira pela qual a própria totalidade do espaço urbano seria produzido.  

É evidente que o conhecimento de ambas as literaturas é essencial para a 

compreensão do que seja a autoconstrução nos dias de hoje em São Paulo, uma das 

maiores e mais dinâmicas metrópoles da América Latina. Esta pesquisa está ancorada em 

ambas as tradições de debate e em suas principais questões e conclusões, mas também na 

compreensão do panorama que se coloca no âmbito da produção imobiliária e urbana 

atual e nas alterações que a autoconstrução pode assumir nos dias de hoje. É nesse sentido 

que a seção seguinte busca reconstruir o olhar para o objeto em questão, antes do 

mergulho nos resultados da pesquisa de campo.  

 
33 O autor deixa claro em seu trabalho que o esquema das formas de produção-circulação é uma 

abstração com fins analíticos. Assim, não há necessariamente correspondências exatas entre as formas em 
seu estado puro, abstrato, e suas manifestações concretas. 
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CONSTRUINDO UM OLHAR PARA A REALIDADE DA 
AUTOCONSTRUÇÃO NA METRÓPOLE PAULISTANA 
ATUAL 

 

 

 

 

Para se pensar a autoconstrução no século XXI, é preciso se ter em mente algumas 

mudanças de contexto. A autoconstrução como abordada entre os anos 1960 e 1980 em 

São Paulo se inseria no paradigma da industrialização acelerada: mais especificamente, a 

autoconstrução era uma das expressões do processo de urbanização alavancado pelo 

desenvolvimento industrial no Brasil e na América Latina - a forma que os empregados 

pela indústria, pelos serviços a ela associados, bem como aqueles que compunham o 

extenso exército industrial de reserva, encontravam para se instalar nos polos urbanos 

que eram palco da industrialização. Isso se dava em loteamentos voltados para baixa 

renda em áreas pouco infraestruturadas, por se tratar de localizações que permitiam aos 

autoconstrutores o pagamento de menores preços pelo acesso à terra, formando assim a 

vasta periferia metropolitana. 

Entretanto, tal cenário não se mantém nas últimas décadas do século - o próprio 

desenvolvimento industrial sofreu alterações em sua dinâmica nas décadas de 1980 e 

1990. No plano nacional, a indústria perdeu dinamismo e deixa de liderar o crescimento 

do PIB - como fazia no período anterior -, perdendo seu posto para a agropecuária 

(SUZIGAN, 2000b, p. 9). Essas décadas são cenário de uma redução nos incentivos estatais 

à atividade industrial e ao desenvolvimento tecnológico, trazendo uma instabilidade que 

levou muitas empresas “a optarem pelo mercado financeiro como locus de acumulação” 

(SUZIGAN, 2000b, p. 18). Para além disso, entretanto, também deve-se observar que há 

tendências de redução de empregos em setores da indústria devido aos processos de 

modernização da produção, que também significam ganhos de produtividade a partir, por 
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exemplo, de novos métodos de organização do trabalho e da terceirização de atividades 

(PASTERNAK e BÓGUS, 2001). 34 

Na metrópole35 de São Paulo, pode-se falar em um processo de desconcentração 

produtiva: as plantas fabris das indústrias se deslocaram para outras partes do estado ou 

até mesmo outras regiões, mantendo entretanto suas sedes administrativas na região 

metropolitana, em eixos empresariais-comerciais onde ainda se concentram 

investimentos públicos e privados e também florescem novas atividades econômicas no 

setor de serviços. Concomitantemente, assiste-se a uma vinculação entre o capital 

financeiro e a produção do imobiliário, com investimento principalmente nas áreas mais 

valorizadas da cidade (de maior preço do solo), onde maiores ganhos podem ser obtidos, 

causando impactos na produção do espaço urbano e de suas infraestruturas de um modo 

geral. (PASTERNAK e BÓGUS, 2001; CARLOS, 2009; RUFINO e PEREIRA, 2011) 

 
Atualmente, o movimento de passagem da hegemonia do capital industrial para o 
capital financeiro não quer dizer, evidentemente, que a metrópole se 
desindustrializa, pois o que constatamos é que o processo de desconcentração do 
setor produtivo das empresas se faz com uma centralização das sedes das 
empresas em São Paulo. O que há de novo nesse processo é o fato de que o setor 
financeiro vai se realizar por meio do espaço, isto é, produzindo o espaço, uma vez 
que o capital tende a migrar de um setor ao outro da economia, e quando isso 
ocorre, uma nova infraestrutura se torna necessária como condição e meio para 
que tal processo se realize. (CARLOS, 2009, p. 305) 

 

 
34 Independentemente das condicionantes, a redução da participação da indústria relativa aos 

empregos formais do país pode ser facilmente constatada pelas estatísticas realizadas ao longo dos anos: 
em 1986, 27.1% dos empregos formais no Brasil se localizavam na indústria de transformação; em 1996 o 
número diminuiu para 20.7%; 18.8% em 2006; até chegar em 15.7% em 2015. No estado de São Paulo, a 
queda foi ainda mais abrupta: o percentual de 39% em 1986 caiu para 18.3% em 2015. (FEDERAÇÃO DAS 
INDÚSTRIAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2017). 

35Aqui cabe ressaltar o termo “metrópole”, que é usado nesta pesquisa de acordo com definição de 
Bartholomeu (2019) em texto onde aborda o conceito de metropolização mobilizado por Sandra Lencioni, 
que, por sua vez, o faz em um diálogo com a obra de Henri Lefebvre. Trata-se de forma urbana de grande 
extensão e população, com grande variedade de atividades econômicas (com destaque para o terciário 
avançado e os serviços financeiros), que consiste também em local privilegiado de inovação (contando com 
instituições de ensino, profissionalização e pesquisa em ciência e tecnologia), com inúmeras redes e fluxos 
domésticos ou internacionais, (materiais ou imateriais como pessoas, cargas, mercadorias, informações). 
Assim, nas metrópoles há uma concentração de serviços necessários à administração e gestão do capital, 
destacando-se também como característica do processo de metropolização a produção do espaço cada vez 
mais realizada como forma de reprodução de capital do setor imobiliário. 
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Essas alterações vão reverberar também na formação das periferias da metrópole. 

De acordo com Rufino e Pereira (2011), a partir de meados dos anos 1980 há uma 

acentuação do processo de valorização da terra que afeta a periferia, que se dá tanto por 

reflexo direto das melhorias que foram progressivamente sendo realizadas nesses 

bairros, quanto por efeito da intensificação da produção para mercado de um modo geral, 

que passa a se desconcentrar das áreas centrais e a avançar para a totalidade do espaço 

metropolitano, inclusive para regiões onde predominavam formas não mercantis de 

produção do espaço36. Essa atuação mais intensa da produção imobiliária para mercado 

se acentua nos anos 1990 com a mencionada articulação entre os setores financeiro e 

imobiliário, da qual resultou uma ampliação da disponibilidade de capital para a produção 

do espaço com fins mercantis. Assim, 

 
No contexto de crise dos anos 1980, o esgotamento do padrão periférico de 
urbanização explica-se pelas limitações da forma de produção doméstica em face 
do aumento dos preços da terra e das deficientes condições de poupança da 
população para a produção da casa. [...] A solução encontrada por essa população 
passou a ser o adensamento, através de ocupações normalmente irregulares de 
áreas já consolidadas, onde se incluíam os centros tradicionais que, pelo 
deslocamento dos investimentos para negócios mais rentáveis, encontravam-se 
como espaços relativamente empobrecidos. (RUFINO e PEREIRA, 2011, p. 8-9) 

 

O processo de adensamento das áreas já ocupadas foi um importante fenômeno 

ocorrido a partir desse momento. Ainda, com a redução expressiva da oferta de 

loteamentos populares regulares acarretada a partir da promulgação da lei 6766/1979, 

uma grande parte das áreas originalmente não ocupadas e que passaram a servir de 

residência para a população empobrecida, afetada pelo encarecimento do preço do solo 

urbano e da habitação, foi formada a partir de ocupações de terra - organizadas ou não, 

com agentes loteadores ou não -, em situação de maior precariedade no sentido da 

 
36 Aqui, interessa lembrar da formulação de Mautner ([1999] 2010) de que as periferias se 

produzem a partir de três camadas sucessivas. A primeira consiste na transformação da terra em 
propriedade, no parcelamento da terra e sua aquisição por moradores que, com trabalho próprio não 
remunerado e trabalho contratado, constroem as suas casas. A segunda camada corresponde ao trabalho 
de execução das infraestruturas, gerenciado pelo poder público em resposta às reivindicações dos 
moradores desses bairros. Com a infraestrutura executada, abre-se caminho para a terceira camada, que é 
a chegada do capital: uma crescente mercantilização da terra e a chegada de novos empreendimentos 
muitas vezes alteram a paisagem e os seus moradores originais, que, expulsos, voltam a iniciar a primeira 
camada em outras regiões. 
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propriedade da moradia, muitas vezes em terrenos sobrantes, de pouco interesse de 

mercado, destinados à áreas livres ou inseridos em áreas de proteção ambiental. Assim, 

as favelas, que outrora eram entendidas como fenômenos mais atrelados às áreas mais 

centrais e próximas à oferta de emprego, passam por um processo que é tanto de 

crescimento em número e tamanho, como também de periferização37. Alguns dados 

ilustram o rápido crescimento das favelas: se na década de 1990 e 2000 as taxas de 

crescimento domiciliar na Região Metropolitana de São Paulo foram de 2,11% e 1,83% 

respectivamente, as taxas de crescimento de domicílios favelados foi de 6,18% e 3,74% 

nos mesmos períodos. Em 1991, os domicílios favelados correspondiam a 5,72% dos 

domicílios totais da RMSP; em 2000, 8,14%; e em 2010, 9,79% (PASTERNAK e 

D'OTTAVIANO, 2016, p. 88). 

Essa nova configuração, na qual as ocupações organizadas, o crescimento das 

favelas e o adensamento dos assentamentos preexistentes em geral ganham importância 

relativa na produção do espaço urbano de São Paulo, traz consigo uma série de questões 

que impactam nos processos de construção em sua escala mais imediata, a do canteiro de 

obras. Uma grande parte da bibliografia brasileira sobre autoconstrução tinha como 

referência aquelas construções realizadas em loteamentos populares, aos quais o acesso 

estava condicionado a um pagamento de parcelas compatíveis com as faixas de 

rendimento do público-alvo, ocorrendo a construção da casa aos poucos, junto com a 

aquisição dos materiais. A própria configuração do lote, bem como sua condição 

topográfica, tinha impactos sobre o aspecto da produção, gerando por exemplo algumas 

estratégias-padrão de posicionamento da casa e de seu sentido de expansão, como 

perceberam Sampaio e Lemos (1993).  

Nas atuais favelas adensadas, para fins de comparação, a não padronização 

morfológica dos terrenos e a menor quantidade de espaço disponível conduzem 

necessariamente a processos de produção verticalizada das edificações, ou que pelo 

menos levem em conta a expansão vertical como possibilidade futura (o que tem impactos 

por exemplo na concepção e execução das fundações, estrutura e cobertura da casa desde 

 
37 “Se, de um lado, há indícios que a autoconstrução não está aumentando em lotes próprios, ela 

aumenta fortemente em lotes invadidos. As favelas urbanas estão se periferizando, e o crescimento da 
cidade nos anos 90, embora pequeno, ocorre fundamentalmente na periferia.” (PASTERNAK e BÓGUS, 2001, 
p. 5) 
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o seu andar térreo). De acordo com os dados do IBGE 2010 tabulados por Pasternak e 

D’Ottaviano (2016, p. 89), 62,29% dos domicílios em favelas (ou melhor, em aglomerados 

subnormais, segundo classificação do IBGE) na RMSP têm mais de um pavimento, 

percentual que sobe para 69,52% na capital paulista. Para que esse processo de 

verticalização das residências possa ocorrer, deve haver processos de introdução e 

difusão de técnicas e materiais que permitam isso concretamente. Isso remonta até 

pesquisas mais antigas, como a de Maricato ([1979] 1982), que já havia apontado o que 

era novidade nos anos 1970 - a introdução das lajes pré-fabricadas de concreto - mas 

também envolve uma série de outros elementos, como por exemplo a difusão mais recente 

da venda de armaduras pré-montadas nas lojas de materiais de construção, que foi 

percebida em campo e será comentada no Capítulo 2 deste trabalho. Isso altera as 

moradias não apenas espacialmente, mas também os seus processos de produção e as 

relações entre os agentes neles envolvidos. 

Uma outra consequência do adensamento dos assentamentos já existentes é o fato 

de que neles a produção habitacional se torna cada vez menos relacionada à produção de 

novas edificações, tomadas enquanto construções isoladas erigidas em um terreno vazio. 

Nesse sentido, torna-se importante adotar um entendimento mais abrangente das formas 

de produção-circulação do espaço construído e da habitação: devem se referir a todos os 

processos de trabalho implicados na produção contínua do produto edificação-moradia, 

não necessariamente precisando se manifestar a partir da construção de novas 

edificações, ou até mesmo de novas unidades domiciliares. Em outras palavras: os 

processos de produção de novos domicílios a partir da construção de novos pavimentos 

em edificações já existentes, ou até mesmo processos de expansão e reforma de unidades 

habitacionais pelos seus atuais moradores visando uma melhor adequação de seus 

espaços (não havendo nesse caso constituição de novo domicílio)38 devem ser entendidos 

também como processos de produção habitacional, passíveis portanto de serem 

enquadrados dentro das formas de produção-circulação, como definidas por Jaramillo 

(1982).  

 
38 Isso pode ocorrer, por exemplo, com a necessidade da construção de novos cômodos quando há 

crescimento do número de integrantes da família moradora, ou quando os moradores decidem expandir a 
casa para melhorar o seu nível de conforto. 
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Pensar na abrangência desse conceito também leva à reflexão sobre as questões 

que rodeiam o termo “autoconstrução” e causam alguma indefinição ou dificuldade de 

utilização do mesmo nos dias de hoje (por exemplo trazendo de forma inadequada 

características de outro momento histórico). Afinal, esclarecer aqui o que se entende pelo 

termo informa também mais precisamente sobre o objeto desta pesquisa, a forma de 

organização da pesquisa de campo e a de análise dos dados. 

Uma definição que Bonduki (1998) realiza da autoconstrução interessa por ser 

mais genérica e conseguir dar conta da diversidade que pode existir dentro dessa forma, 

extrapolando os limites mais datados de sua manifestação mais frequente no Brasil até os 

anos 1970, em loteamentos:  

 
A caraterística básica [...] é serem edificadas sob gerência direta de seu 
proprietário e morador: este adquire ou ocupa o terreno; traça, sem apoio técnico, 
um esquema de construção; viabiliza a obtenção dos materiais; agencia a mão de 
obra, gratuita e/ou remunerada informalmente; e em seguida ergue a casa 
(BONDUKI, 1998, p. 281) 

 

Nesse sentido, também é importante a contribuição que Tibo, Linhares e Morado 

Nascimento (2018) realizam, ao entender que o termo autoconstrução abarca uma 

diversidade de práticas, sendo assim um campo essencialmente heterogêneo. Para 

compreender essa diversidade, são propostas linhas de análise que podem se relacionar 

segundo uma miríade de combinações: essas diferentes configurações determinariam 

tipos diversos de autoconstrução (Esquema 3). 
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Esquema 3 - Tipos de autoconstrução a partir de linhas de análise, segundo Tibo, Linhares e Morado 
Nascimento. 
Fonte: Tibo, Linhares e Morado Nascimento (2018, p. 8). 
 

Assim, sobre a heterogeneidade da autoconstrução e as práticas discursivas que 

designam arranjos diversos de autoconstrução, configurando tipos diferentes entre si, 

Tibo (2020) afirma: 
 
[...] ao conceito de autoconstrução, ao longo do tempo, foram incorporados 
significados, e engrossadas as possibilidades de entendimento do que seja a sua 
definição. O conceito é usado de forma elástica em diferentes contextos, e 
possibilita diferentes práticas e discursos mobilizados em diferentes perspectivas 
– o que quer dizer que existem diversas práticas discursivas dentro da mesma 
espessura do conceito. Práticas discursivas é um conceito de Foucault que diz 
sobre a junção entre discursos e práticas; nesse sentido, discursos também são 
práticas que se desdobram a partir de relações sociais, e, por isso, são acionadas a 
partir de sua rede de relações no tempo. (TIBO, 2020, p. 26) 

      

     Vale explorar cada uma dessas linhas variáveis. O território diz respeito às 

condições de acesso à terra e o contexto espacial onde se insere o processo 

autoconstrutivo, mencionadas anteriormente (podendo a produção ocorrer por exemplo 

em um loteamento, em vilas e favelas ou então em ações organizadas de ocupação em 

meio urbano). O tempo da construção pode dizer respeito à urgência, duração e ritmo do 

processo, se atrelando à disponibilidade ou não de recursos para a produção em sua 
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extensão. A renda do autoconstrutor também é uma variável: essa pode oscilar entre um 

processo de autoconstrução e outro, o que impacta diretamente na “tomada de decisão 

sobre os materiais, as técnicas construtivas e a mão de obra” (TIBO, LINHARES e MORADO 

NASCIMENTO, 2018, p. 10). A variância da autonomia no processo de construção também 

é apontada e se relaciona com o discurso de cada tipo de autoconstrução e o grau de 

cerceamento exercido por regras, convenções e significações sociais. Os agentes 

envolvidos também podem ser diversos, para além do agente central que é o morador 

autoconstrutor, abrangendo profissionais da construção civil, depósitos de materiais, 

parentes e amigos, agentes técnicos (como arquitetos e engenheiros), empresas privadas 

ou o Estado - o arranjo é determinado a partir da combinação das presenças e ausências 

desses agentes. Por fim, uma linha que se relaciona com identidades e noções de 

pertencimento socioespacial que possibilitam e conduzem a produção a determinadas 

práticas construtivas é denominada sob a variável cultura. 

Esse destrinchamento permite alguns exercícios de imaginação sobre casos muito 

distintos, todos dentro da denominação “autoconstrução”, que podem ocorrer na 

realidade. Pode-se imaginar um processo de edificação de uma moradia por 

autoconstrução ocorrida em lote periférico comprado a prestações, por uma família de 

baixa renda chefiada por um trabalhador da construção civil que tem larga experiência 

com algumas técnicas construtivas e possui equipamentos e ferramentas, e que, portanto, 

não precisa contratar nenhuma mão de obra adicional, adquirindo apenas os materiais 

em uma loja de material de construção próxima ao seu lote.  

Esse processo é bastante distinto de um processo de autoconstrução realizado em 

uma favela, sobre uma laje cedida de uma edificação preexistente, por uma família 

também de baixa renda mas que não tem nenhuma experiência com construção civil e 

portanto contrata um pedreiro local (que possui seus próprios instrumentos de trabalho) 

mediante o pagamento de diárias para realizar as tarefas mais centrais da construção, 

participando os membros da família como auxiliares de obra em seus horários de folga.  

Ainda, esses dois processos seriam radicalmente distintos de um terceiro processo 

hipotético: uma reforma realizada por um casal de arquitetos de classe média em sua 

residência unifamiliar localizada em um loteamento regularizado, que traçam um projeto 

para definir as alterações pretendidas e contratam um pedreiro para realizar a demolição 
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das paredes antigas e o assentamento das novas, mas que, por terem curiosidade de se 

envolver mais diretamente e para diminuir os custos com mão de obra, decidem 

participar da etapa de execução das alvenarias preparando a argamassa de assentamento 

(ocupando o lugar de ajudantes), posteriormente dispensando os serviços do pedreiro e 

tentando finalizar o revestimento das alvenarias por conta própria. Configurariam, assim, 

três tipos distintos de produção sob o guarda-chuva da autoconstrução. 

Essas variáveis, ou linhas de análise, importam e devem ser todas levadas em conta 

ao se analisar processos de autoconstrução. Entretanto, isso implica em definir a 

autoconstrução a partir de categorias mais essenciais da produção do espaço construído, 

que concedam ao termo uma abrangência simultaneamente mais ampla e precisa. Não 

parece adequado limitar a autoconstrução como uma forma de produção exclusivamente 

tocada por estratos de renda de 0 a 3 salários mínimos, por exemplo, ou uma forma que 

ocorre necessariamente com uso exclusivo de mão de obra própria - ao se fazer  isso, 

excluem-se uma série de produções que carregam similaridades em seus aspectos mais 

básicos. É preciso, portanto, uma definição mais essencial do que seja a autoconstrução, 

que se preocupe com as estruturas primordiais que constituem uma forma de produção-

circulação.  

Isso nos traz de volta para as categorias de análise propostas por Jaramillo (1982), 

que enfatizam como estruturas as posições assumidas pelos agentes da produção e as suas 

interrelações. Também é importante relembrar, como mencionamos no fim do capítulo 

anterior, que o autor assume a existência de interlocuções intensas entre as formas de 

produção, que acabam por nublar e deslocar as suas já porosas fronteiras, possibilitando 

novas interpretações sobre o fenômeno da autoconstrução e, também, sobre as outras 

formas de produção-circulação.  

A partir das experiências exploratórias e definitivas em campo (que serão 

abordadas com mais detalhes no capítulo seguinte), percebe-se, por exemplo, que há uma 

forte porosidade particularmente entre a autoconstrução e a produção por encomenda, 

uma vez que é muito comum a contratação de profissionais para assumir tarefas na obra 

no lugar dos moradores - às vezes por falta de tempo, por disponibilidade financeira ou 

por falta de conhecimento dos procedimentos técnicos necessários para erigir a 

edificação. Esse procedimento já era percebido desde as primeiras pesquisas de Sampaio 
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e Lemos (1993), que já apontavam para a presença de profissionais contratados na 

autoconstrução. Nem por isso descaracterizava-se o protagonismo ou coprotagonismo 

por parte de seus moradores. Essas nuances vão ficar mais evidentes a partir da exposição 

dos dados coletados na pesquisa de campo, ficando aqui apenas o indicativo de que, na 

produção real do espaço, as fronteiras entre as formas de produção-circulação podem ser 

nebulosas e, ainda, dinâmicas. 

Partindo então da base colocada por Jaramillo (1982) e dessas considerações mais 

gerais, e lembrando também que anteriormente foi colocado que a produção-circulação 

do espaço construído não precisa consistir na criação de uma nova edificação, mas pode 

também se manifestar em processos diversos de reforma ou expansão (horizontal ou 

vertical) de edificações preexistentes39, entende-se que a seguinte definição abarca a 

pluralidade existente na autoconstrução. Trata-se de forma de produção-circulação da 

habitação orientada primariamente para a provisão da moradia enquanto um valor de uso 

destinado para autoconsumo (motor da produção) - embora resulte em um bem que pode 

ser comercializado futuramente -, na qual o controle econômico direto da produção é 

exercido pelo usuário final da habitação (o morador ou futuro morador). O controle 

técnico da produção também é exercido pelo morador quando não há agenciamento de 

mão de obra externa; quando há, essa posição pode ser partilhada, disputada, ou até 

mesmo transferida ao construtor autônomo envolvido, geralmente um pedreiro com 

conhecimentos diversos de outras áreas da construção. No trabalho direto no canteiro, 

pode haver a participação de mão de obra de terceiros (contratada ou não remunerada), 

mas há necessariamente a participação dos moradores (não remunerada) em alguma 

atividade40. Partindo da sistematização realizada por Farah (1996), esse trabalho direto 

 
39 Essa compreensão é especialmente importante para se estudar a autoconstrução, uma vez que 

nela os processos podem se estender ao longo de anos, configurando canteiros de obra perenes e que se 
mobilizam e se desmobilizam diversas vezes, mesmo durante o momento em que o autoconstrutor já esteja 
ali morando. 

40 Diferentemente do que ocorre na produção por encomenda - e acreditamos que isso seja crucial 
para a distinção entre as duas formas -, quando há contratação de mão de obra na autoconstrução (seja para 
o controle técnico ou para o trabalho direto), não é o contratado que se encarrega de adquirir e reunir todos 
os meios de produção (matéria-prima, ferramentas e força de trabalho) e colocar o processo produtivo em 
andamento. Nessa forma de produção, a autoconstrução, a responsabilidade pela aquisição e acionamento 
de uma parte específica dos meios de produção (a matéria-prima, ou seja, os materiais de construção, e a 
capacidade própria de trabalho), sempre repousa diretamente nas mãos do morador ou futuro morador. 
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pode se dar no canteiro de obras de três maneiras: atividades de preparação de materiais 

ou componentes (como a dosagem e mistura de concreto e argamassas ou a execução de 

fôrmas); execução dos elementos que compõem a edificação propriamente dita 

(fundações, estruturas, paredes, coberturas, instalações hidráulicas, etc.); e finalmente em 

atividades de apoio à produção (por exemplo o transporte de materiais no interior da 

obra). Para além dessas atividades mais evidentemente delimitadas pelo espaço físico do 

canteiro, ainda se considera que as atividades de planejamento/projeto da edificação e 

obra, bem como de organização da logística do canteiro (contratando fornecedores, 

gerenciando compras, transportando material do exterior do canteiro para o seu interior) 

podem também ser entendidas como trabalho direto na produção. 

Ainda, existe uma discussão em aberto quanto ao termo a ser utilizado para 

designar esta forma de produção. Pereira (1988), por exemplo, utiliza a denominação 

produção doméstica para o fenômeno que Jaramillo (1982) denomina como 

autoconstrução. É um termo que extrapola o campo do urbano: Singer (1998) define-a de 

maneira geral como um dos diversos modos de produção internos à formação social 

capitalista, caracterizando-a como qualquer atividade produtiva realizada no seio da 

família para o seu consumo, ou seja, orientada para o autoconsumo.  

Já o termo autoprodução é empregado por Silke Kapp e por outros pesquisadores 

integrantes do grupo de pesquisa Morar de Outras Maneiras41 como substituto do termo 

autoconstrução, com a justificativa de que este último faz uma alusão quase caricatural à 

imagem de um trabalhador que, a sós ou com sua família apenas, se encarrega da execução 

completa da casa, obscurecendo assim a participação da mão de obra remunerada de 

terceiros42. Isso consiste de fato em um problema, mas, na verdade, os três termos citados 

(autoconstrução, autoprodução e produção doméstica) podem sofrer dele. De um lado, a 

caracterização da produção como “doméstica” pode gerar a ideia de uma produção 

delimitada pelo núcleo familiar, sem o envolvimento de terceiros. De outro lado, a 

 
41 Grupo sediado na Escola de Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais (MOM/EA-

UFMG). 

42 Conforme fala em evento de lançamento do livro "Arquitetura como resistência, autoprodução 
da moradia popular no Maranhão", disponível em: <youtube.com/watch?v=Nc1R7O9dTjs>. Acesso em 
Jun/2021 
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substituição do termo “construção” pelo termo “produção” não resolve a ambiguidade de 

sentido, uma vez que ambos carregam significados muito similares, de modo que é o 

prefixo “auto” o responsável pela alusão à imagem acima comentada. 

Assim sendo, decidiu-se por manter o uso do termo autoconstrução pelo fato de ele 

ser mais difundido e também para reafirmar a intenção deste trabalho de dialogar com a 

bibliografia clássica do tema, reconhecendo que o termo foi cunhado desde o princípio 

assumindo a existência de mão de obra externa, como já mencionado. 

Feita essa definição da autoconstrução em linhas mais gerais, que objetiva agregar 

uma miríade de processos de produção da habitação por suas características mais 

essenciais, importa agora adicionar uma outra camada analítica, que também impacta na 

dinâmica da produção do espaço e da habitação, que diz respeito à regulação estatal. Esta 

questão esteve direta ou indiretamente presente em grande parte da bibliografia que 

tratou nas décadas passadas da autoconstrução. A produção não-regulada da habitação43 

consiste em toda aquela produção da moradia que se dá às margens da regulação pública 

em duas esferas centrais à qualquer atividade de produção do espaço construído: a da 

regulação urbanístico-fundiária e edilícia e a da regulação do trabalho. Com relação à 

primeira esfera, seu processo de produção e circulação escapa às determinações das 

legislações que regulamentam as formas da propriedade e seu reconhecimento, a 

transformação e o uso da terra urbana, bem como a materialidade e o uso das edificações 

em si; isso também acaba por impactar o produto em sua forma final, uma vez que ele 

acaba por não atender às características edilícias e urbanísticas legalmente exigidas. Já no 

caso da segunda esfera, essencialmente relacionada ao momento da produção, trata-se da 

utilização de força de trabalho agenciada de maneira irregular de acordo com as 

legislações trabalhistas, ou seja, uma mão de obra precarizada, alijada de direitos 

legalmente reconhecidos no que diz respeito às suas condições de trabalho, contratação e 

remuneração (podendo até mesmo ser não remunerada). Também pode-se incluir aqui a 

produção de edificações com a ausência de profissionais legalmente reconhecidos que 

possam se responsabilizar tecnicamente pela construção, como arquitetos e urbanistas e 

engenheiros civis. 

 
43 A conceituação da produção não-regulada foi originalmente sugerida pelo orientador Caio Santo 

Amore durante uma das reuniões de orientação e discussão em conjunto com suas duas outras orientandas 
de mestrado, Ana Maria Haddad e Flávia Massimetti. 
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Os processos de autoconstrução compreendidos nesta pesquisa, aqueles ocorridos 

em assentamentos populares, se dão mais precisamente na intersecção entre a 

autoconstrução e o campo da produção não-regulada. No âmbito da autoconstrução 

tomada enquanto produção real no recorte da metrópole de São Paulo atual (e não 

enquanto forma abstrata de produção), a não-regulação se manifesta com predominância 

massiva, praticamente se fazendo presente em toda a extensão desta forma de produção-

circulação, ainda que podendo se dar em graus variáveis. É possível entender um sentido 

de continuidade com a autoconstrução estudada em período anterior, no sentido da 

inação do Estado na garantia das condições de reprodução dos estratos mais 

empobrecidos da população urbana e, ressalte-se, também das condições de produção do 

espaço construído, cujos processos devem ser entendidos também enquanto processos 

de trabalho. 

Dois cuidados devem ser tomados. O primeiro é o fato de que a não regulação não 

se dá de maneira homogênea: ela pode conter gradações, havendo uma diferença entre 

uma produção que escapa totalmente da regulação pública nos termos que acima 

colocamos, e uma outra que escapa apenas parcialmente, de maneira mais atenuada – 

poder-se-ia pensar visualmente, para facilitar a compreensão, em um mapa de calor 

(Esquema 4). O segundo cuidado é o entendimento de que a não regulação é uma 

característica que pode ocorrer transversalmente a todas as formas de produção-

circulação da habitação, não sendo, portanto, uma exclusividade da forma por 

autoconstrução. Mão de obra irregularmente contratada ou até mesmo não remunerada 

pode ser usada para a produção de um bem para consumo imediato do agente originador 

da produção (autoconsumo), mas também pode estar implicada em um processo de 

produção de mercadorias, visando uma valorização de capital investido - situações 

radicalmente distintas44. Da mesma forma, inconformidades do ponto de vista edilício e 

 
44 De acordo com dados do Ministério do Trabalho e Emprego de 2017, a construção civil era o 

terceiro setor com maior presença de trabalho análogo ao trabalho escravo. Para ilustrar como a não-
regulação pode estar presente na produção para mercado por incorporadoras: em 2013, ficou famoso o caso 
da incorporadora e construtora MRV, que foi condenada por manter 63 trabalhadores em condições 
análogas à de trabalho escravo em uma obra de condomínio residencial no município de Americana (SP). 
Ver: <fpabramo.org.br/2017/11/07/construcao-civil-ja-e-o-terceiro-setor-que-mais-emprega-escravos/> 
e <g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2013/08/construtora-mrv-e-condenada-r-4-milhoes-por-
trabalho-escravo-em-obra.html>. Acesso em Dez/2021. 
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urbanístico podem ocorrer em ambos os casos, o que também é verdade para a produção 

por encomenda ou até mesmo para a produção estatal. Se não é prudente reduzir a 

discussão das formas de produção-circulação a uma dicotomia entre legal e ilegal, menos 

sensato ainda seria traçar uma equivalência da produção para mercado tocada por 

incorporadoras com a legalidade (e formalidade), e da autoconstrução com a ilegalidade 

(e informalidade), por exemplo.  

 

 
Esquema 4 - Formas de produção-circulação e a produção não regulada do espaço construído e da 
moradia. 
Fonte: Elaboração própria a partir de Jaramillo (1982) e Santo Amore e Cabral (2021). 
 

 Ainda assim, há interesse em se reconhecer a questão da presença-ausência do 

Estado enquanto agente regulador da produção na construção, uma vez que isso tem 



 
78 

 

sérios impactos nas condições de trabalho proporcionadas aos trabalhadores envolvidos, 

nas estratégias de produção, no tipo de espaço urbano conformado pelo conjunto dos 

canteiros de obras não-regulados, bem como na questão do reconhecimento da 

propriedade imobiliária. Resumindo: se é certo que a noção de regulação pública da 

produção não basta em si mesma para explicar as lógicas pelas quais operam as formas 

de produção-circulação do espaço construído e da habitação, ela representa uma 

importante camada de análise que pode nelas se manifestar, o que é particularmente 

importante no caso da autoconstrução.  

Como dito anteriormente, apesar da autoconstrução aparecer como a forma mais 

envolvida no universo da produção não regulada, essa incidência não é binária, mas sim 

desigual e gradativa. Para ilustrar melhor essa colocação, pode ser útil um exercício de 

imaginação: um processo de autoconstrução envolvendo basicamente mão de obra 

irregularmente contratada em uma favela, em porção de solo ocupada morfologicamente 

distante do padrão estabelecido pela divisão em lotes, apresenta uma sobreposição maior 

de características de não regulação do que uma produção por autoconstrução que é 

similar no aspecto da mão de obra, mas ocorre em um lote comprado e cuja transação é 

documentada através de um contrato de compra e venda, com maior (mas não total) 

adequação aos parâmetros urbanísticos vigentes no território - ainda que ambos os 

processos se situem no interior da intersecção entre a autoconstrução e a produção não 

regulada. 

A medida dessa não regulação na produção do espaço nos dias de hoje, 

especialmente no que diz respeito ao trabalho empregado nos processos produtivos, tem 

uma relação íntima com as novas tendências de precarização no mundo do trabalho. No 

caso da autoconstrução especificamente, esse trabalho precarizado aparece na 

composição do trabalho no canteiro de obras de duas maneiras: a primeira é na forma do 

trabalho não remunerado mobilizado pelos moradores ou futuros moradores, bem como 

por amigos, vizinhos e familiares que são eventualmente mobilizados; a segunda é na 

forma do trabalho informalmente remunerado dos profissionais da construção civil que 

podem ser contratados para a execução de serviços, e que geralmente são moradores dos 

mesmos assentamentos, atuando ali como profissionais autônomos (geralmente se 

encarregando de diversos ofícios para além do de pedreiro, executando tarefas ligadas à 
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carpintaria e instalações elétricas ou hidráulicas,  por exemplo). A precarização do 

trabalho também constitui um pano de fundo que envolve todos os agentes locais 

envolvidos na produção por autoconstrução não regulada: tanto moradores quanto 

profissionais contratados partilham situações parecidas de condições de vida, o que 

abrange a situação de moradia (como dito anteriormente, geralmente moram no mesmo 

assentamento) e de trabalho, estando submetidos à “viração” e a uma coletânea de 

“bicos”45 para a constituição de suas rendas e a reprodução de suas vidas. 

  

 
45 Bico é um termo popular utilizado para se referir a trabalhos informais remunerados, precários 

no sentido de sua sujeição a descontinuidades a qualquer momento e também geralmente pontuais ou de 
curta duração. Acreditamos que esta definição seja suficiente para o emprego do termo ao longo do texto 
sem incorrer em dubiedades de sentido, de modo que não utilizaremos aspas em suas próximas utilizações. 
O mesmo vale para o termo mais amplo viração, que indica uma forma de estruturação da vida na esfera da 
reprodução e do trabalho bastante relacionada à ideia de bicos, e que será definido mais precisamente no 
Capítulo 3 deste trabalho. 
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capítulo 2 

PRODUÇÃO POR 
AUTOCONSTRUÇÃO EM DOIS 

ASSENTAMENTOS POPULARES. 
São Paulo, Anos 2010 

 

 

 

 

UNIVERSO DE PESQUISA EMPÍRICA: trajetória, 
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Neste segundo capítulo, serão apresentados e discutidos processos de 

autoconstrução em assentamentos populares46 nos anos 2010, no contexto metropolitano 

de São Paulo, evidenciando seus agentes, suas etapas, seus conflitos, seus detalhes. Tal 

tarefa será realizada centralmente na próxima seção, onde está organizado esse mosaico 

de informações a partir de linhas mestras, almejando fazer uma exposição que seja tanto 

representativa do fenômeno quanto didática. Entretanto, antes de partir para essa 

exposição organizada, construída a partir dos dados primários e secundários, vale 

ressaltar como foram coletados e porque têm o potencial de representação da realidade 

da autoconstrução em si. A seleção do campo e a coleta de dados ocorreu de acordo com 

as possibilidades concretas de trabalho de campo e com determinados critérios 

 
46  Entendemos aqui “assentamentos populares” enquanto termo genérico para favelas, ocupações 

e loteamentos habitados por estratos sociais precarizados, onde a insegurança da posse da terra é patente, 
caracterizados ainda pela presença incompleta de infraestrutura e serviços urbanos (podendo se encontrar 
em estágio de implantação progressiva, mas ainda com carência relativa). 
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norteadores - estes fortemente determinados pelo pesquisador e, aquelas, não tão 

controláveis. Se por um lado tais dados iluminam escalas mais gerais da autoconstrução 

para além da sua ocorrência imediata - quer dizer, as características daquele processo de 

construção em particular, ou daquele agente construtor em particular -, seu caráter 

específico também demanda um certo cuidado. 

Assim, são aqui apresentadas as condições de construção do universo da pesquisa 

empírica e também, ainda que de maneira preliminar, as próprias “unidades” que o 

compõem: algumas experiências, os agentes entrevistados, os processos de 

autoconstrução estudados. Os dados coletados, bem como a sua organização, não são 

tomados como resultados generalizáveis, como descrição unívoca da realidade. Mas são 

evidências, devidamente contextualizadas para dois assentamentos populares na cidade 

de São Paulo na atualidade, que podem ser objetivamente costuradas, cotejadas com a 

literatura. 

Este mestrado traça de muitas maneiras uma continuidade com o Trabalho Final 

de Graduação na FAUUSP, finalizado em 2017 e intitulado “Autoconstrução da Habitação 

Urbana: um estudo de caso em Paraisópolis”. Naquela oportunidade, também sob 

orientação do Prof. Dr. Caio Santo Amore, coletei dados sobre a autoconstrução em uma 

das maiores favelas do Brasil por meio de observação de processos em andamento, do 

mapeamento de depósitos de construção identificados durante caminhadas sistemáticas 

nas ruas do assentamento e de algumas entrevistas semiestruturadas realizadas com 

moradores/autoconstrutores e lojistas. 

Já em 2019, no primeiro semestre do curso de mestrado, tive a oportunidade de 

participar do Curso de Prática Profissionalizante em Assessoria e Assistência Técnica em 

Habitação de Interesse Social (CPPATHIS)47 na condição de monitor pedagógico. A 

presença ativa na Ocupação Jardim da União em quase todos os finais de semana entre 

Fevereiro e Junho, que envolveu observação, diálogo com moradores, atuação conjunta 

com problemas concretos ligados às questões habitacionais e de produção imediata 

daquele território, proporcionou um contato direto com o objeto desta dissertação de 

 
47 Falaremos mais sobre o curso adiante neste trabalho. 
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maneira muito intensa, se constituindo como uma etapa exploratória de campo, uma 

experiência bastante importante para os rumos da pesquisa. 

O acúmulo das duas experiências deu contornos mais palpáveis à formulação de 

que o processo de autoconstrução mantém relações estreitas com o território onde 

ocorre, sendo esse uma importante variável a ser levada em conta. Em outras palavras, a 

reflexão propiciada pela presença ativa em ambos os territórios reforçou a ideia de que o 

fenômeno, se por um lado manifestava nuances relacionadas a um ou outro assentamento, 

por outro lado, se apresentava também com muitas similaridades, tinha uma coerência 

interna na sua manifestação em ambos os territórios. A autoconstrução da moradia em 

assentamentos populares poderia ser claramente percebida como um objeto tema de 

investigação.  

Fato não menos importante para a escolha desses assentamentos em específico diz 

respeito à inserção e abertura obtidas com os mesmos devido ao contato recente 

enquanto pesquisador e/ou arquiteto e urbanista, permitindo maior acesso aos agentes e 

processos. Essa proximidade, que já seria importante em qualquer situação, se mostrou 

decisiva com as restrições impostas pela pandemia de COVID-19 e com o isolamento social 

a que o mundo todo foi submetido em 2020, que serão pontos mencionados mais adiante. 

Para além da definição do recorte de abrangência espacial para as investigações, há 

também uma série de escolhas e fatos que moldaram de forma definitiva a pesquisa 

empírica e seus métodos.  

Uma das consequências da autoconstrução se inserir como uma forma de 

produção habitacional praticamente imersa no universo da produção não-regulada, nos 

termos definidos no capítulo anterior, é a inexistência de bases de dados de natureza 

quantitativa, oficiais ou não, que deem conta de registrar a quantidade e as características 

dessa produção em termos estatísticos. A isso se soma ainda a própria dificuldade de 

definição do que se entende por autoconstrução, como discutido anteriormente. De 

qualquer modo, o interesse específico no canteiro de obras dessa prática levava à 

observação direta, em escala aproximada, e tornaram as entrevistas semiestruturadas 

com os diversos agentes o método de pesquisa mais adequado para se perceber as 

relações envolvidas na produção habitacional autoconstruída. Os acúmulos do trabalho 

prévio na favela de Paraisópolis e experiências exploratórias no território do Jardim da 
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União, as orientações e discussões da banca de qualificação foram confirmando essa 

adequação.  

Agora, uma breve consideração deve ser feita com relação às possibilidades 

concretas de trabalho de campo previamente citadas e a pandemia de COVID-19 que se 

instalou no ano de 2020. Levando em conta as recomendações de isolamento social para 

a mitigação da propagação da doença, decidiu-se que não havia condições para a ida à 

campo no ano de 2020, quando seriam conduzidas as entrevistas. Por um lado, o ambiente 

e o clima da entrevista presencial trazem pontos muito interessantes para a produção dos 

dados: o modo como cada pessoa entrevistada responde às questões do roteiro, a 

percepção das nuances no tom, a ordem como as questões são feitas, a pertinência da 

questão para o momento da entrevista ou ainda a introdução de novas questões de forma 

espontânea. Por outro lado, entretanto, a solução encontrada para a interação com esses 

agentes em contexto de distanciamento social trouxe alguns ganhos, pois os diálogos 

puderam se estender por mais longo prazo por meio de chamadas de áudio e vídeo, 

mensagens, também textuais ou sonoras, bem como da troca de mídia como fotos e vídeos 

via aplicativo de celular, que foram os meios encontrados para conseguir acessar a 

realidade dos entrevistados e suas experiências relacionadas ao processo de 

autoconstrução. 

A título de exemplo, a compreensão espacial ou observação dos processos 

construtivos sem intermediação foram dificultadas. A proposta original de registrar e 

elaborar esquemas sobre cada canteiro, sobre a distribuição das funções de 

armazenamento de material, produção de etapas intermediárias (preparação de 

argamassas e concretos, ajustes em armaduras, produção de fôrmas), execução dos 

serviços, técnicas e “macetes” construtivos, condições de segurança e higiene do trabalho, 

entre outras, tornaram-se impossíveis com os métodos de pesquisa adotados. A 

apreensão do processo de construção da casa ocorreu de forma indireta,  por meio das 

memórias, formulações e impressões subjetivas de seus moradores ou futuros 

moradores. 

Ainda com relação às dificuldades em se realizar o trabalho presencial: a maior 

parte das imagens referentes à Ocupação Jardim da União das imagens são oriundas do 

acervo coletivo criado no âmbito do CPPATHIS ou gentilmente cedidas pelos moradores 
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entrevistados. Já no caso de Paraisópolis, foram utilizadas algumas fotografias realizadas 

no ano de 2017 e, na retomada dos contatos para avaliar a evolução das casas, novas 

imagens foram cedidas pelos entrevistados. Evidentemente, os registros visuais desta 

pesquisa ficariam prejudicados sem a colaboração direta e indireta dessas pessoas. 

Como mencionado, o campo desta pesquisa é composto por dois assentamentos 

distintos, mas complementares entre si - Jardim da União e Paraisópolis. Embora um 

relato mais detalhado do processo de ocupação e das características de ambos seja 

realizado nas subseções seguintes, é importante já estabelecer aqui alguns pontos 

fundamentais sobre a sua escolha, e que estruturaram toda a abordagem da pesquisa. 

A Ocupação Jardim da União é um assentamento popular recente, formado nos 

anos 2010, de configuração ainda predominantemente horizontal (embora já se possa 

observar inícios de verticalização) e com muitas construções em compensado de madeira, 

já havendo, entretanto, processos de substituição desse material pela alvenaria e pelo 

concreto armado. Assim, sua centralidade para esta pesquisa reside principalmente no 

fato de que, em seu interior, grande parte dos processos de construção são “pioneiros”. 

Busca-se, com esse termo, indicar todo e qualquer processo inicial de autoconstrução da 

moradia, ou seja, o primeiro ciclo de obra em torno da produção da casa em terreno ou 

lote previamente desocupado48. 

Já a favela de Paraisópolis remonta a meados do século XX, e apresenta uma 

dinâmica radicalmente distinta daquela encontrada no Jardim da União e em outras 

ocupações recentes. É um assentamento consolidado, já com outro grau de infraestrutura 

e extremamente denso, o que se relaciona com o fato de que grande parte dos processos 

de construção que ocorrem em seu interior são de expansão vertical ou de reforma de 

edificações preexistentes. Estes processos não apenas resultam em construções 

fisicamente distintas daquelas encontradas em uma ocupação como o Jardim da União, 

mas também carregam em si algumas peculiaridades não encontradas nos processos 

pioneiros, que por sua vez também carregam traços particulares no que diz respeito aos 

agentes encontrados, relações traçadas e encadeamento de atividades. 

 
48 Assim, sempre que utilizarmos o termo construção ou autoconstrução pioneira neste trabalho, 

será em referência a essa definição. 
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Ainda, há uma série de outras distinções entre os dois territórios que impactam no 

cenário da autoconstrução em cada assentamento e que se relacionam, de um lado, com a 

autoconstrução pioneira e, de outro, com a autoconstrução de expansão ou reforma. Para 

antecipar alguns exemplos: no Jardim da União, percebe-se uma rede interna de varejo de 

materiais de construção quase inexistente, enquanto em Paraisópolis há um grande 

número de lojas que integram uma complexa rede e alimentam os processos de 

construção na favela. Também pode-se falar em uma diferença significativa no nível de 

mercantilização dos processos de construção em um e outro assentamento, de modo que 

no segundo a dinâmica de compra, venda e aluguel de residências e, por conseguinte, a 

mescla entre autoprovisão e lógicas de mercado na produção da moradia é muito mais 

intensa. 

De qualquer maneira, a distinção que existe entre a autoconstrução pioneira e a 

autoconstrução de expansão ou reforma não deve implicar em análises independentes. 

Também não se pretende realizar aqui uma análise comparativa, que apresente a 

autoconstrução em um ou outro assentamento como fenômenos distintos. A escolha pelos 

dois assentamentos, assim, é devida ao fato de ambos informarem duas facetas 

complementares de um mesmo fenômeno, qual seja a autoconstrução da habitação em 

assentamentos populares. Trata-se de um campo único e heterogêneo, o que se reflete na 

própria estrutura da dissertação, com um único capítulo destinado a tratar desse processo 

observado em mais detalhes. 

Os roteiros para as entrevistas também levaram em conta as variações colocadas 

pelo contexto de cada assentamento, para além do tipo de agente a ser entrevistado. 

Foram elaborados roteiros específicos para cada tipo de agente identificado 

preliminarmente de acordo com sua posição na produção: morador, profissional 

construtor autônomo, varejista e/ou produtor de materiais local. Em relação à seleção de 

casos e ao acesso aos agentes que seriam entrevistados, buscou-se contatar moradores e 

profissionais já conhecidos na ocasião das mencionadas experiências nos territórios, 

pessoas que estivessem participando da construção de suas casas ou que o tivessem feito 

em passado recente; profissionais locais da construção civil que morassem e atuassem na 

comunidade, inclusive participando de processos enquadráveis como autoconstrução; 

varejistas de lojas de material de construção que tivessem grande inserção nos 
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assentamentos; eventuais produtores locais de materiais. Nas conversas com os 

primeiros entrevistados, para além dos tópicos ligados ao objeto de pesquisa, também 

foram solicitados os contatos de outras pessoas que se encaixassem nas definições acima 

colocadas. Isso facilitou a viabilização das demais entrevistas, numa aproximação ao 

método conhecido como “bola de neve”. 

Três pessoas entrevistadas na época do TFG foram reentrevistadas, o que foi 

interessante não apenas pela questão da abertura, mas também pelo fato de ter 

possibilitado uma leitura do processo de construção em prazo mais longo - algo que é 

fundamental para a compreensão da autoconstrução. Um desses entrevistados, por 

exemplo, era um morador cuja casa havia sofrido algumas alterações no meio-tempo 

entre as duas pesquisas. 

Sobre as questões dos roteiros, havia um grupo em comum a quase todos os 

entrevistados, principalmente àqueles que tinham a condição de moradores 

autoconstrutores ou de profissionais locais da construção civil, que dizia respeito às suas 

trajetórias de moradia e de trabalho, bem como uma compreensão de aspectos 

socioeconômicos básicos, como renda, identificação étnica, idade e composição familiar. 

Para além desse núcleo comum de questões, cada entrevista tinha questões mais 

particulares, a depender de qual era a inserção do entrevistado no contexto da 

autoconstrução.  

No caso dos moradores ou futuros moradores que participavam de alguma 

maneira dos processos de construção da casa, havia uma centralidade no processo de 

construção, com questões que abrangiam o relato dos processos construtivos executados 

de forma cronológica (evidenciando seu ritmo, a dinâmica dos processos e relações entre 

os agentes); as intenções que se tinham e o que se vislumbrava para a edificação no futuro; 

a mão de obra envolvida e as condições de participação da mesma; os materiais, técnicas 

e equipamentos que se estavam utilizando na obra; quem eram os fornecedores de 

material e como se davam as interações com eles; como e onde se estocava o material; 

como se dava o pagamento dos custos com a obra; dentre outras questões. É importante 

ressaltar que algumas questões poderiam variar a depender do fato de o processo de 

construção se encontrar ativo ou não, e também de se tratar de um processo de 

construção pioneira ou então de reforma/expansão. 
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Quando os entrevistados eram profissionais da construção civil locais, moradores 

e prestadores de serviço nas comunidades onde habitam, o foco das questões diferiu. Com 

relação à sua trajetória de trabalho, o aspecto do envolvimento com o mercado da 

construção civil e a sua formação técnica na área foram mais centrais. Já no contexto dos 

serviços que prestam no assentamento onde moram - Paraisópolis ou Jardim da União - 

buscou-se entender quais as formas de contratação, valores e também quais os acordos 

de cooperação com os moradores quando estes também atuavam nas obras; as relações 

que mantinham com moradores e fornecedores de materiais (lojistas); visão sobre as 

questões relacionadas à segurança nas obras. Também foi possível explorar com esses 

agentes de uma forma mais detalhada os aspectos construtivos que se refletem na forma 

de produção por autoconstrução, como por exemplo técnicas utilizadas e grau de 

utilização de materiais pré-montados e manufaturados fora do canteiro. 

Já as interações com os varejistas - representantes de lojas bastante conhecidas 

nas regiões, mencionadas por moradores que lá compraram seus materiais - foram no 

sentido de entender a sua estrutura organizativa e, principalmente, a natureza da 

interação que mantêm com os moradores autoconstrutores e com os profissionais locais, 

no sentido de orientação técnica, possibilidades de pagamento e entrega, que influenciam 

diretamente no delineamento da disponibilização de recursos financeiros e da 

organização das obras autoconstruídas e seus canteiros. Preços de materiais e a oferta de 

materiais industrializados ou pré-montados e sua eventual fabricação também foram 

abordados. Ainda nesse sentido, entrevistou-se também um agente que se configurava 

enquanto pequeno comerciante e produtor de materiais de construção (blocos de 

concreto), bastante envolvido também com a luta política do assentamento em questão, 

com o qual se buscou compreender a natureza dessa produção e venda de materiais, bem 

como os seus aspectos técnicos e também de fornecimento, que também tinham relação 

com os tipos de canteiro de obras para os quais fornecia. 

É interessante ressaltar que os dados obtidos em uma entrevista com um agente 

específico iluminam muito mais do que apenas a sua participação no processo: a 

entrevista com um morador autoconstrutor também informa sobre como operam os 

varejistas que lhes fornecem materiais, sobre os profissionais locais da construção que 

eventualmente são contratados, e assim por diante. Também é relevante observar que 
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muitos dos relatos se referiam a impactos da pandemia de COVID-19 nos processos de 

construção. 

Embora o cerne deste capítulo esteja baseado nessas interações e entrevistas 

realizadas com dez agentes, é evidente que a miríade de dados dispersos e coletados ao 

longo das experiências em campo, eventualmente de forma menos sistemática, não é 

descartada, mas acaba integrada como dados de pesquisa. Assim, muitos dados obtidos 

ao longo do Trabalho Final de Graduação em Paraisópolis ressurgem em pontos da 

dissertação e o mesmo vale para os conhecimentos sobre o fenômeno obtidos nas 

conversas mais informais com os moradores e profissionais da ocupação Jardim da União 

durante e também após a realização do curso CPPATHIS.49  

Será exposta abaixo uma breve caracterização dos 10 agentes que foram 

entrevistados a partir dos roteiros mencionados para fins de contextualização, e, em 

seguida, o presente trabalho se debruçará no detalhamento dos territórios estudados: 

 

Jussara (moradora autoconstrutora, Jardim da União): mulher de 37 anos, 

afro-indígena, integrante do PSTU e do movimento Luta Popular, a partir dos quais se 

engajou politicamente com a Ocupação Jardim da União desde 2015. Embora desde o 

começo de sua militância na ocupação tivesse recebido a proposta de ir morar lá, apenas 

a aceitou em 2018, quando perdeu seu emprego em uma indústria da área metalúrgica e 

não conseguiu mais pagar o aluguel de onde morava, também na Zona Sul. Morou na casa 

de amigos até conseguir começar a construção de sua casa, em 2019, ano em que também 

teve que interromper o processo por falta de recursos. Em 2020 retomou a obra, motivada 

pela pandemia de COVID-19 e pela necessidade de morar sozinha. Inicialmente querendo 

deixar o processo de construção nas mãos de pedreiros contratados, se viu cada vez mais 

envolvida no processo de construção, não apenas com mão de obra direta em processos, 

 
49 Para que a origem dos dados fique clara ao longo do texto, adotaremos a seguinte convenção: 

quando nos referirmos aos dados coletados por meio dessas 10 entrevistas sistematizadas, iremos nos 
referir pelos nomes dos agentes entrevistados - nomes evidentemente falsos, para garantir o anonimato 
pactuado no momento das interações -; quando fizermos referência direta a algum dado oriundo de 
entrevista ou interação ocorrida no âmbito do Trabalho Final de Graduação ou das incursões exploratórias 
no Jardim da União, iremos ou fazer referência bibliográfica ao trabalho publicado onde o dado esteja 
presente, ou então não atribuir nomes próprios para as pessoas referidas (por exemplo, um construtor 
autônomo do Jardim da União contatado sob essas condições será referenciado literalmente como “um 
construtor autônomo do Jardim da União”). 
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mas também na tomada de decisões da obra e na organização do espaço do canteiro. Ao 

todo, trabalhou com quatro profissionais contratados e seus eventuais ajudantes. Tendo 

inicialmente planejado uma casa de 32m², conseguiu tornar minimamente habitável em 

2020 um cômodo de alvenaria de 2m X 3m para onde se mudou, muito embora a obra 

ainda não estivesse finalizada.  

 

Alan (morador autoconstrutor, Jardim da União): 18 anos, autoidentificado 

como negro ou pardo, estava presente no dia da ocupação do terreno do Jardim da União 

em 2013, para onde se mudou com sua mãe e seus irmãos em 2015, em barraco de 

madeira. Na Ocupação conheceu sua atual esposa, com a qual teve gêmeas recentemente. 

A espera da chegada de suas filhas foi o que motivou Alan e sua esposa a iniciarem, em 

2020, a construção de uma casa de alvenaria onde poderiam morar juntos, 

compartilhando um lote com o irmão dela. Não contrataram mão de obra; construíram 

juntos às noites e madrugadas, uma vez que Alan trabalhava durante o dia. Como Alan já 

havia trabalhado com construção durante sua infância e adolescência e inclusive 

trabalhava como poceiro em uma empresa no início das obras, assumiu a maior parte das 

tarefas de execução; sua esposa o acompanhava e realizava tarefas como ajudante, 

trazendo blocos, transportando baldes de concreto para Alan quando este estava no 

andaime, ou preparando café para que ambos aguentassem a jornada extra de trabalho. 

No momento da entrevista suas filhas já haviam nascido e a família já se encontrava 

morando na construção, que consiste em cozinha, banheiro e um quarto. 

 

     Antônio (construtor autônomo local, Jardim da União):  Antônio tem 49 

anos e trabalha desde adolescente com construção civil, tendo iniciado em Carbonita, na 

cidade onde nasceu em Minas Gerais, “terra de Aleijadinho”. Mora na Ocupação com sua 

esposa e sua neta em uma casa construída por ele mesmo, onde também mantém um 

pequeno comércio (bar e mercearia). Ativo na organização política da Ocupação como 

membro da Associação de Moradores, também trabalha como pedreiro em uma empresa 

que presta serviços para a SABESP. Também exerce alguns bicos em construção civil 

dentro e fora da Ocupação. Acredita já ter construído cerca de 15 casas no Jardim da União, 

sendo que em 8 delas cobrou pelo serviço (seja mediante o pagamento de um preço 
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fechado pelo serviço, seja por pagamento de diárias) - entretanto, o número de casas que 

ajudou de alguma maneira a construir sem cobrar é muito maior. Também afirma que seu 

escopo de trabalho é “desde a fundação [...] até o final”, não se restringindo a atuar apenas 

com determinadas partes da obra. Diz não gostar de ser chamado de “construtor”, pois 

acredita que o nome faz alusão a aqueles agentes que gerenciam uma construção sem dela 

participar com trabalho manual próprio; ao invés, prefere ser chamado de “executor de 

obra”50. 

 

Kauê (produtor e comerciante de blocos, Jardim da União): 50 anos, nasceu 

em Pernambuco e veio para São Paulo nos anos 1990 em busca de emprego. Ficou 

sabendo da existência do Jardim da União poucos meses depois do processo de ocupação 

ocorrido em 2013; começou a entender a causa dos moradores e se engajou com eles, 

tendo comprado um barraco de uma ocupante original. Apesar de morar ainda na casa de 

sua irmã, Kauê passa a maior parte do tempo no Jardim da União, buscando fortalecer e 

estruturar a Ocupação. Kauê tocou um projeto de produção de blocos de concreto, tendo 

confeccionado o maquinário necessário com recursos próprios, a partir de materiais 

novos e também adquiridos em ferro-velho (tinha conhecimentos na área pois trabalhava 

como torneiro mecânico), e tinha originalmente a ideia de que a máquina fosse de uso 

comunitário, de modo que os ocupantes pudessem utilizá-la para fazer o próprio material 

de construção, gastando apenas com os insumos. Não tendo havido muito engajamento, 

começou a utilizar a máquina para a construção de sua casa - logo pessoas interessadas 

começaram a pedir encomendas de blocos para suas próprias construções, e Kauê 

começou a produzir sob encomenda, ainda tentando manter preços mais baixos do que os 

dos varejos locais. Se dedicou cada vez mais à essa produção (principalmente após ficar 

desempregado), mas se viu obrigado a interromper as atividades por conta de problemas 

de saúde. 

 

 
50 Cogitamos utilizar o termo ao longo da dissertação para nos referir aos agentes tais como 

Antônio, mas percebemos que há também um uso corrente desse termo para designar exatamente o tipo de 
agente que Antônio considerava ser denominado como “construtor”. Assim, optamos por usar o segundo 
termo pelo fato de o mesmo ser de mais imediata compreensão, além de, literalmente, designar aquele que 
constrói. 
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José (comerciante na Loja LJDU, próximo ao Jardim da União): Sócio da loja e 

filho do fundador, José comentou que o estabelecimento começou como um negócio de 

produção de lajes pré-moldadas, em 1989. Em 1996 ampliaram o negócio para um varejo 

de materiais de construção, mantendo ainda a produção de elementos estruturais como 

lajes pré-moldadas e armaduras pré-montadas para fundações, vigas e pilares. Ainda na 

mesma localização, contam agora com cerca de 60 funcionários contratados com carteira 

assinada, espaço de vendas de mais de 500m² e um pátio com mais de 10 mil m² de área. 

A loja acompanhou o processo de ocupação da região, tendo José afirmado que quando 

começaram suas atividades, a região tinha muitas chácaras, poucas construções e uma 

situação geral “bem precária”. Vendem desde materiais básicos até acabamentos e peças 

sanitárias, e recebem muitos clientes do Jardim da União, que se localiza dentro de um 

raio de 1km da loja, não havendo cobrança de frete para a Ocupação. 

 

Felipe (morador autoconstrutor, Paraisópolis): Branco, 22 anos, não se lembra 

de ter morado em outra casa que não a atual, às margens do córrego do Antonico, 

localizada em um terreno onde seu avô e parentes autoconstruíram as suas casas a partir 

do início dos anos 1990. Trata-se de um conjunto de casas sobre as quais mantêm um 

acordo de apenas deixar pessoas da família morarem. Em 2016 teve início um processo 

de reforma e expansão vertical da casa onde mora com sua mãe e seu padrasto, buscando 

tornar a casa mais espaçosa e agradável. Esse último é trabalhador da construção civil já 

há muitos anos e foi responsável por realizar os serviços mais complexos da obra. Felipe 

fazia as vezes de ajudante e também realizava os acabamentos; amigos e parentes eram 

chamados de forma não remunerada para a realização de tarefas mais pesadas como a 

concretagem das lajes. As etapas mais densas de construção se deram até o ano de 2017, 

quando tive contato com o morador pela primeira vez. Novamente entrevistado em 2020, 

haviam realizado mais alguns serviços leves na casa, que agora consiste em térreo com 

suíte com closet e cozinha integrada à sala, primeiro andar com suíte e laje de cobertura 

com lavabo e espaço de churrasqueira. 

 

Valdir (morador autoconstrutor, Paraisópolis): Autoidentificado como pardo, 

com 35 anos, é tio de Felipe e morava em uma das casas do conjunto até se casar, quando 
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então foi morar de aluguel em outra casa em Paraisópolis. Quando sua esposa ficou 

grávida do primeiro filho, em 2012, decidiram voltar para o conjunto e construir sobre a 

laje de cobertura da casa mais antiga dos familiares para pararem de pagar aluguel. 

Também o fizeram por conta de um boato sobre a demarcação da região para remoção 

por conta de obras relacionadas à Copa do Mundo de 2014, o que, na leitura deles, 

significaria um lugar na fila de atendimento habitacional definitivo em programas 

públicos. A construção se deu às pressas, utilizando apenas alvenaria cerâmica amarrada 

(sem estrutura de concreto) e com mão de obra mista (remunerada contratada somada 

ao trabalho gratuito de Valdir e parentes). A construção que era para ser provisória 

acabou se tornando permanente e, com o segundo filho a caminho, o casal decidiu 

reformar a casa em 2017, readequando o uso dos cômodos e melhorando as suas 

condições de conforto. Nesse segundo processo, agora de reforma, contrataram o 

padrasto de Felipe para estar à frente dos processos, tendo Valdir atuado como seu 

ajudante. A antiga lavanderia foi transformada em um quarto para o filho mais velho de 

Valdir, o pé-direito da casa foi aumentado e cintas de amarração foram executadas para 

tentar resolver o problema de trincas que ocorriam nas  paredes. Também executaram 

uma laje sobre o banheiro para a colocação de caixa d’água. 

 

Carlos (morador autoconstrutor, Paraisópolis): Carlos é cunhado de Valdir, 

mas mora em outro local em Paraisópolis. Mora em uma construção já bastante 

verticalizada, onde processos de autoconstrução (voltados para a autoprovisão) 

passaram a se mesclar com objetivos de extração de renda mediante cobrança de aluguel, 

com o qual busca garantir uma aposentadoria no futuro. A história da construção é 

complexa: Carlos morava no térreo e decidiu construir um primeiro andar, para o qual se 

mudou, transformando o térreo em uma garagem (que atualmente não é mais sua). Em 

seguida, se envolveu na construção de um segundo andar, para o qual também se mudou 

após o fim do processo, alugando o primeiro andar para outra família. No momento em 

que foi entrevistado, no fim de 2020, estava construindo o terceiro andar para repetir a 

operação: se mudar para a última laje e alugar a antiga residência. As condições e grau de 

verticalização de sua edificação implicaram em utilização de  equipamentos e materiais 
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distinta dos outros casos estudados, fazendo uso de guincho elétrico e mão de obra 

contratada para auxiliar no carregamento dos materiais. 

 

Eduardo (construtor autônomo local, Paraisópolis): Nascido na cidade de 

Poções, na Bahia, Eduardo veio para São Paulo ainda com menos de 18 anos para trabalhar 

para uma construtora, no canteiro de um conjunto de edifícios localizado na avenida 

Giovanni Gronchi (próximo a Paraisópolis, mas situado no lado oposto da avenida), onde 

ficou morando no alojamento da obra. Em 1976 comprou um barraco em Paraisópolis e 

para lá se mudou. Hoje com 61 anos, diz ter participado da construção de mais de 400 

casas dentro da favela e ter experiência com muitas áreas da construção para além de sua 

atuação como pedreiro, sabendo também trabalhar com armação, carpintaria, elétrica, 

hidráulica, pintura, dentre outros. Ressaltou o papel que a prática profissional teve na sua 

formação, de modo que foi nos próprios canteiros onde trabalhou que aprendeu com 

outros trabalhadores. Presta serviços de construção como autônomo dentro de 

Paraisópolis (mas também fora), trabalhando tanto com obras com preços fechados como 

por meio de pagamentos por diárias. Diz que muitos dos que trabalharam como seus 

ajudantes, ao longo dos anos, hoje estão pegando serviços como pedreiros autônomos. 

 

Pedro (comerciante na Loja LPAR, dentro de Paraisópolis): Fundada há 18 

anos como um empreendimento familiar, a loja de Pedro conta com duas unidades dentro 

de Paraisópolis, além de um centro de distribuição, um pátio que além de ponto de 

recebimento, estocagem e saída de materiais, serve como local de produção de lajes, 

treliças e armaduras pré-montadas para pilares e vigas, contando com uma equipe 

específica para isso dentre os seus 28 funcionários, contratados com carteira assinada 

(eram 38 antes da pandemia). Apesar de estar sediada em Paraisópolis e receber muitos 

clientes locais, a loja também realiza entregas para toda a Grande São Paulo - não havendo 

cobrança de frete, entretanto, apenas para Paraisópolis. Também vendem todo tipo de 

material, do básico ao acabamento e, assim como na LJDU, dão muita orientação técnica 

aos clientes que chegam na loja, uma vez que muitas vezes não são da área de construção 

e não sabem executar determinados processos, ou mesmo escolher o material mais 

adequado para cumprir uma função em particular. 
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Estruturação dos Territórios 

 

 

Um processo de autoconstrução de uma moradia sempre se insere em algum 

momento da formação do território onde se encontra, seja esse momento mais próximo à 

origem do assentamento, como é o caso dos canteiros estudados na Ocupação Jardim da 

União, seja ele mais distante, em estágios mais avançados de consolidação, como é o caso 

dos processos observados na Favela de Paraisópolis. A fase de formação e estruturação 

do território traz questões importantes, essencialmente coletivas, e que têm impactos nos 

canteiros particulares das casas. Podem estar relacionadas às formas de organização 

social dos habitantes daquele território, suas relações e acordos (explícitos ou implícitos) 

de convívio e ocupação, bem como às condições espaciais do terreno onde ocorre a 

construção e de seu entorno. 

É importante ressaltar, entretanto, que os processos de construção da habitação e 

o processo de estruturação do bairro têm uma natureza circular, retroalimentadora. Por 

um lado, as condições sociais e espaciais preexistentes em um determinado território têm 

impacto sobre como irão se desenrolar os canteiros individuais de cada construção ali 

realizada. Por outro lado, esses últimos, tomados agora enquanto conjunto, constituem a 

própria produção do espaço que confere materialidade ao bairro, delineando assim a sua 

morfologia, lançando as bases físicas sobre as quais a vida no dia-a-dia ocorrerá e 

engendrando determinados tipos de relação entre os agentes locais envolvidos nas 

construções.  

Assim, busca-se aqui traçar um breve panorama histórico focando na 

caracterização destes territórios em tempos mais recentes, principalmente nas suas 

conformações que dialogam mais diretamente com as atividades internas de construção. 

Alguns mapas ajudam a dar uma primeira noção sobre as características de cada 

assentamento e sua inserção na cidade em termos geográficos e socioeconômicos. 

Paraisópolis se encontra em uma região consolidada da cidade, repleta de infraestrutura 

e equipamentos públicos, com comércios e serviços absolutamente estruturados, muito 

embora tenha sido considerada como uma periferia, por estar “do lado de lá” de um dos 

rios mais importantes da metrópole; a ocupação de seu entorno remonta principalmente 
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às décadas de 1950 e 1960. O Jardim da União, por sua vez, se encontra nos limites da 

atual mancha urbana, dentro da área de proteção aos mananciais, no que pode-se chamar 

de extremo da Zona Sul de São Paulo, e a ocupação de seu entorno, por sua vez, remonta 

principalmente às décadas de 1970, 1980 e 1990. É notável, nesse último período, a 

ocupação fragmentada mas abundante dos distritos menos urbanizados próximos às 

represas (Mapas 5 e 6). 

O mapeamento da renda média domiciliar em cada setor censitário do município 

também dá uma boa caracterização da inserção desses assentamentos (Mapa 7). 

Paraisópolis é visivelmente um enclave de baixa renda em meio a uma área “nobre”, ou 

ocupada por famílias de mais alta renda: os setores censitários que a compõem 

apresentam renda média de 1,5 a 3 salários mínimos (e de 3 a 5 SM em alguns trechos 

menores), contrastando com os rendimentos de 5 a 10 SM e mais de 10 SM relacionados 

aos demais setores do distrito de Vila Andrade e Morumbi. O mesmo não ocorre com o 

Jardim da União: se insere em uma região mais homogeneamente de baixa renda, em sua 

grande maioria composta por faixas de renda de 1,5 a 3 SM e 3 a 5 SM, com algumas 

pequenas áreas onde a renda média é inferior a 1,5 SM. 

 
Mapa 5 - Localização dos assentamentos Jardim da União e Paraisópolis. 
Fonte: Elaboração própria a partir de bases cartográficas disponibilizadas pelo CEM, Google Earth (2021) e Prefeitura 
de São Paulo (GeoSampa). 
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Mapa 6 - Histórico de expansão da área urbanizada em São Paulo. 
Fonte: Mapa principal elaborado pela Secretaria Municipal do Planejamento do município de São Paulo (2002/2003) e 
editado pelo autor. 
 

 
Mapa 7 - Concentração espacial das faixas de renda em São Paulo. 
Fonte: Elaboração própria a partir de bases cartográficas disponibilizadas pelo CEM, IBGE e Prefeitura de São Paulo 
(GeoSampa), com emprego de dados oriundos do Censo Demográfico 2010. 
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Ocupação Jardim da União 

 

 
Figura 3 - Ocupação Jardim da União em 2021. 
Fonte: Elaboração própria, 2021. 

 

O distrito do Grajaú, onde se localiza a Ocupação Jardim da União (Figura 3), é um 

distrito eminentemente de baixa renda, que contava em 2010 com 84,86% de seus 

domicílios dentro da faixa de rendimento de 0 a 5 salários mínimos51. Apesar de se 

encontrar em franco crescimento desde a década de 1960 (tendo sua população 

multiplicada em quase 5 vezes entre 1960 e 1970, saltando de 8.989 habitantes para 

47.709), o maior crescimento populacional em termos absolutos veio a se dar na década 

 
51 Os dados são do Censo 2010 e incluem os domicílios sem rendimento. Disponível em: 

<prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/urbanismo/infocidade/htmls/13_domicilios_por_faixa_
de_rendimento_em_sa_2010_233.html>. Acesso em Jul/2021. 
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de 1990, quando houve o acréscimo de 139.682 novos habitantes no distrito (um salto de 

193.754 habitantes em 1991 para 333.436 em 2000).52  

De acordo com o entrevistado José, quando seu pai inaugurou a LJDU em 1989, a 

paisagem dos bairros nos arredores de sua loja, localizada em uma via arterial, a menos 

de 1km de onde hoje está o Ocupação Jardim da União, consistia em “chácara[s], era [...] 

um negócio bem, bem precário, mesmo” (JOSÉ, informação verbal, 2020)53 com poucas 

construções. A história do crescimento desse estabelecimento informa sobre a história do 

entorno mais imediato do Jardim da União, uma vez que o depósito de material de 

construção inicialmente tinha como atividade exclusiva a produção de lajes pré-moldadas 

e, em 1996, expandiu seus negócios para a comercialização mais ampla de materiais em 

geral - algo que viabiliza o processo de ocupação das áreas de proteção aos mananciais. 

O Jardim da União nasceu em 2013 como continuidade de um processo social que 

envolveu o surgimento e remoção de uma outra ocupação localizada nas proximidades: a 

Ocupação do Itajaí também tinha se instalado em área de proteção aos mananciais na Zona 

Sul de São Paulo, em meados do mesmo ano. Cerca de três mil pessoas tinham ocupado 

um terreno de propriedade da Prefeitura do município com barracos de lona e espaços 

coletivos (barracão de madeira e cozinha coletiva) construídos às pressas em regime de 

mutirão. Sofriam reintegração de posse semanalmente, após as quais voltavam a ocupar 

o terreno. Foi já nesse período que os ocupantes buscaram o apoio da Rede Extremo Sul, 

um movimento criado em 201054 com o intuito de fortalecer as organizações populares 

da região. Depois de cerca de três ou quatro  meses de resistência, a ocupação Itajaí sofreu 

 
52 Os dados, também oriundos do Censo, estão disponíveis em: 

<prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/urbanismo/infocidade/htmls/7_populacao_recenseada_
1950_10491.html>. Acesso em Jul/2021. 

53 Os trechos das entrevistas realizadas no âmbito desta pesquisa que surgem aqui como citação 
direta serão referenciados da seguinte maneira, buscando preservar o anonimato dos entrevistados: 
“[PSEUDÔNIMO DO ENTREVISTADO], informação verbal, [ano de realização da entrevista]”. As citações 
indiretas são mais comuns e também buscamos, na medida do possível, informar a origem das informações 
a partir da utilização dos pseudônimos.  

54 O movimento Rede Extremo Sul foi extinto em 2014, no mesmo ano da ruptura deste com a 
associação de moradores, em função de discordâncias sobre o modo como o movimento vinha negociando 
com a CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano), proprietária da área. De acordo com 
a entrevistada Jussara, em Maio de 2015 a Ocupação se aliou ao movimento Luta Popular, do qual a 
moradora faz parte.  Para conhecer essa história em mais detalhes, ver Viana (2020, p. 159-161).  
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uma violenta reintegração de posse no dia 16 de Setembro de 2013 e a ocupação foi 

desfeita. Os ex-ocupantes , entretanto, permaneceram articulados na Rede Extremo Sul e 

com as lideranças locais. (VIANA, 2020) 

Na madrugada, entre os dias 11 e 12 de Outubro, os antigos moradores do Itajaí 

ocuparam o terreno de propriedade da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e 

Urbano do Estado de São Paulo (CDHU), localizado próximo ao terminal Varginha, no 

distrito do Grajaú, dando origem à Ocupação Jardim da União. Delimitado ao Norte pelo 

Loteamento Irregular São Judas Tadeu, à Leste por um terreno da CPTM relacionado à 

expansão da linha 9 Esmeralda e à Sudeste por um clube de campo desativado, o terreno 

de aproximadamente 84.750m² era originalmente destinado, de acordo com o alegado 

pela Companhia, para a implantação de um conjunto habitacional. Não houve abertura 

imediata de processo de reintegração de posse e, após o primeiro mês de ocupação, os 

barracos de lona passaram a ser substituídos por barracos de material reutilizado e 

compensados de madeira. Os moradores estavam bastante mobilizados e realizavam, 

para além de mutirões mensais, assembleias de organização e atos para pressionar o 

poder público. Entre os atos, um ocorreu na sede da CDHU, como resposta à entrega de 

uma ordem de reintegração de posse que, no fim das contas, descobriu-se ter sido 

destinada para uma outra ocupação vizinha. (MASSA, et al., 2017; VIANA, 2020) 

Entretanto, o perigo de remoção pairava sobre a ocupação. Como resultado das 

reivindicações dos ocupantes pela permanência no terreno, teve início um processo de 

negociação entre poder público e Associação de Moradores que viria a se estender pelos 

anos seguintes. Esse processo foi repleto de idas e vindas: em determinado momento, foi 

proposto que os moradores, organizados em torno da Associação de Moradores Jardim da 

União, buscassem maneiras de se habilitar no Ministério das Cidades para viabilizar o 

atendimento pelo programa “Minha Casa Minha Vida - Entidades” ou que as famílias 

fossem incorporadas à demanda de alguma Entidade já habilitada, que por sua vez estaria 

em um longo processo de viabilização de empreendimento habitacional em outro terreno. 

Esse atendimento seria uma condição para a desocupação do terreno, mas esse acordo 

nunca avançou por parte do poder público. Assim, os moradores voltaram a reivindicar a 

sua permanência no terreno, pautando a regularização fundiária do Jardim da União na 

modalidade “legitimação fundiária”, no âmbito da Lei 13.465/2017, que consolidou as 
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diretrizes estabelecidas pela Medida Provisória 759/2016. Foi nesse contexto que a 

Associação de Moradores buscou o apoio da Assessoria Técnica Peabiru Trabalhos 

Comunitários e Ambientais, em 2017. (MASSA, et al., 2017; VIANA, 2020)  

Esse novo agente, a Peabiru TCA, se debruçou em um complexo trabalho conjunto 

com os moradores, que participaram tanto da etapa de levantamento quanto de 

elaboração das propostas. Foi realizado um diagnóstico social e urbanístico unindo leitura 

do entorno, levantamento espacial e de uso do solo dentro da Ocupação e coleta de dados 

socioeconômicos de seus ocupantes. Para atender à diretriz de redistribuição física das 

edificações do Jardim da União, chegaram a duas propostas: uma primeira que mantinha 

a espacialidade da Ocupação e uma segunda que apresentava mudanças mais acentuadas, 

com a criação de lotes de 90m² para cada uma das cerca de 530 famílias que se 

encontravam no terreno, bem como um redesenho do traçado das ruas que não criava 

vielas e estruturava uma divisão da Ocupação em quadras mais regulares e bem 

delineadas. Em assembleia, foi aprovada a segunda proposta, que tinha um parcelamento 

do solo mais regular. (MASSA, et al., 2017) 

Foi desse processo que resultou então o Plano Popular Urbanístico Jardim da 

União, cujo objetivo era o de “qualificar a urbanização da área e servir de instrumento de 

negociação” no processo de regularização do assentamento (SANTO AMORE, PEREIRA e 

HORIGOSHI, 2018). Com urgência, poucos recursos e o plano em mãos, os moradores se 

debruçaram sobre um verdadeiro processo de autoprovisão na escala do bairro, a que se 

poderia atribuir o nome de autourbanização, intervindo no território a partir de recursos 

e trabalho próprios.55 Uma das moradoras ativa na organização local, Suelen Nascimento, 

comentou ao documentário “O Direito de Estar - Ocupação Jardim da União”56 sobre esse 

processo, destacando o caso da demarcação das ruas e lotes que foi realizada por um 

 
55 Um processo já relatado na virada das décadas de 1970 e 1980 por Maricato ([1979] 1982), 

conforme abordamos no capítulo anterior: “a autoconstrução não se limita à construção da casa” (p. 79). 

56 O documentário foi desenvolvido no âmbito do Curso de Prática Profissionalizante em Assessoria 
e Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social (CPPATHIS), mais especificamente pela então 
chamada “Frente de Dados”, realizado por Alice Mahlmeister, Ana Paula Lopes, Bianca Pereira, Gabriela 
Chimello, Jaaziel Ferreira, Marcela Monteiro, Natália Tamanaka e Sandra Rufino, e orientado por Andrei 
Massa, Caio Santo Amore, Karina Leitão, Larissa Viana e Rose Moraes Pan, contando com depoimentos e 
contribuições de diversos moradores. Divulgado em 2020, o documentário está disponível em: 
<youtube.com/watch?v=Mm89ugv2nJI>. Acesso em Abr./2021 
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morador que havia há pouco concluído um curso de topografia e acabou por montar uma 

equipe que foi responsável pela locação e delimitação das ruas, quadras e lotes previstas 

pelo Plano. Este trabalho serviu de base para a organização do remanejamento dos 

barracos e destinação dos lotes para as famílias da Ocupação, tarefa também realizada 

pelos próprios moradores articulados entre si. 

Para ilustrar um pouco mais esse processo de autoprodução e autoprovisão dos 

espaços e utilidades coletivas do Jardim da União, que não ocorreu apenas na abertura 

das ruas do Plano Popular, vale a pena detalhar o relato de Kauê, que se envolveu 

posteriormente na execução de postes de concreto para a Ocupação. De acordo com o 

entrevistado, os postes da ocupação eram todos de eucalipto, e muitos se encontravam 

em más condições. Após um breve levantamento de preços e a constatação de que a 

compra de postes metálicos para a Ocupação seria muito onerosa, Kauê buscou uma 

alternativa mais barata: se informou na internet sobre como fazer postes pré-moldados 

em concreto, e pôs o projeto em prática. A Associação se encarregava de organizar a 

arrecadação junto aos moradores, já que um poste serviria a quatro casas, e os 

responsáveis deveriam contribuir com R$150 cada para custear os postes e a fiação. Kauê 

por sua vez se encarregava da produção propriamente dita, utilizando fôrmas de madeira 

para a concretagem, que eram uma alternativa mais barata e mais adequada do que a 

utilização de fôrmas metálicas. O projeto avançou e chegaram a instalar 100 postes 

(haviam calculado que seriam necessários 300), mas começaram a surgir problemas com 

a arrecadação da contribuição e ficava inviável a compra dos insumos necessários para a 

produção Esses problemas, somados aos avanços na negociação para regularização do 

abastecimento de energia pela concessionária do serviço, fizeram com que o projeto fosse 

interrompido. 

Para além dos espaços comunitários, Viana (2020) ressalta também a ocorrência 

de mutirões a nível familiar (ou seja, parentes e vizinhos próximos) no desmanche e 

construção de novas moradias nos lotes definidos, havendo inclusive a reutilização do 

material das antigas casas em alguns casos - operação possível de ser feita em domicílios 

construídos em madeira. 

Na verdade, ao longo da vivência na ocupação, ficou claro que não construir em 

alvenaria não era apenas um entendimento tácito entre os ocupantes, mas sim uma 
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orientação explícita por parte da Associação de Moradores, já que a permanência no 

terreno ainda era incerta e essa seria uma despesa grande diante do risco de desocupação. 

O entrevistado Alan comentou que foi só cerca de 1 ano antes de iniciar a obra de sua casa, 

em meados de 2019, que se “liberou” a construção em alvenaria. Esse ponto em específico 

é interessante por ser uma manifestação bastante forte da relação que existe entre a 

organização coletiva desse território e os processos individuais de construção das casas 

que lá ocorreram e ocorrem até hoje. 

De qualquer forma, nos anos de 2017 e 2018, o processo de configuração do 

território se deu de maneira bastante intensa, concretizando paulatinamente o 

parcelamento do solo definido pelo Plano Popular. Este foi um fato bastante impactante 

nos processos de autoconstrução das moradias que se seguiram, uma vez que a partir 

daquele momento, deveriam ocorrer dentro dos lotes de 90 m² que seriam destinados 

para cada família. 

No fim de 2018 a CDHU reativou a ação de reintegração de posse e, no início de 

2019, se iniciou o Curso de Prática Profissionalizante em Assessoria e Assistência Técnica 

em Habitação de Interesse Social (CPPATHIS), que buscou colaborar com as necessidades 

dos moradores frente a esse contexto (DAMASCENO, et al., 2019). Idealizado pela Peabiru 

TCA em parceria com o Laboratório de Habitação e Assentamentos Humanos da 

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (LabHab/FAU-

USP)57, o curso de extensão universitária se estendeu ao longo do primeiro semestre de 

2019 e também se somou à gama de agentes envolvidos na história da Ocupação. 

Nesse período de trabalho conjunto entre CPPATHIS e Associação de Moradores o 

processo de reintegração de posse foi suspenso novamente e os moradores continuaram 

 
57 O CPPATHIS foi coordenado pelos professores Karina Oliveira Leitão, Caio Santo Amore e Maria 

Lúcia Refinetti, envolvendo 24 cursistas arquitetos e urbanistas recém-formados, 11 monitores de 
graduação e pós-graduação em programas de Arquitetura e Urbanismo (categoria na qual me incluí), 8 
especialistas (pós-graduandos e profissionais com experiência em assessoria técnica), 4 docentes da FAU-
USP e mais diversos outros pesquisadores  e profissionais que participaram tanto da formação teórica 
quanto da atuação prática na ocupação, contando também com a participação ativa de muitos moradores 
do Jardim da União, profissionais locais e membros da associação de moradores. A esse grande número de 
envolvidos se agregou também uma camada de diversidade regional e de saberes que fez com que tal 
experiência de extensão se tornasse ainda mais enriquecedora. As atividades tinham uma periodicidade 
semanal: geralmente com aulas teóricas e debates na FAU-USP às sextas-feiras e atividades junto aos 
moradores no território do Jardim da União aos sábados e também, ocasionalmente, aos domingos ou 
outros dias de semana. 



 
103 

 

buscando articulações com órgãos públicos e concessionárias de serviços para conseguir 

garantir a chegada de serviços urbanos básicos na ocupação. Em 2020 as obras de 

saneamento já estavam sendo realizadas pela SABESP no Jardim da União. O fornecimento 

de energia elétrica foi regularizado, com postes oficiais. Assim, ainda que o conflito em 

torno da posse e propriedade do terreno ainda não se encontre resolvido, permanecendo 

de forma latente, a chegada fragmentada de alguns serviços urbanos tem proporcionado 

uma sensação de maior consolidação da Ocupação. 

Todas as etapas da estruturação da Ocupação Jardim da União, de seu surgimento 

inicial até o momento presente, podem ser percebidas claramente a partir de imagens de 

satélite, que mostram não apenas o adensamento da ocupação, mas também o processo 

organizado de produção e reorganização do espaço (Figura 4).  
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Figura 4 - Terreno da Ocupação Jardim da União entre 2013 e 2021. Notar que a primeira imagem 
precede em alguns meses a origem da ocupação; notar também o rearranjo das vias e quadras a partir de 
2017 e 2018, quando do início da execução do Plano Popular. 
Fonte: Imagens de satélite retiradas do Google Earth e editadas pelo autor. As fotos são de Mai/2013, Jan/2014, 
Abr/2015, Ago/2017, Abr/2018, Abr/2019 e Abr/2021 (da esquerda para a direita e de cima para baixo).  
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É pertinente fazer nesse momento referência à fala de um dos moradores da 

ocupação, Jurandi Silva, relatada em Santo Amore et al. (2021) e no documentário já 

mencionado, que faz uma analogia etária do processo de consolidação de uma ocupação. 

Em sua concepção, há três estágios pelos quais uma ocupação de terra passa: a fase 

criança, quando são feitos os barracos de lona no momento inicial da ocupação; a fase 

adolescente, que é quando há a passagem para os barracos de madeira e que é a mais 

problemática no seu ponto de vista; e, por fim, a fase adulta, quando a ocupação se 

encontra mais consolidada, havendo a passagem para as casas de alvenaria. No Jardim da 

união, a fase criança está nos primeiros meses da ocupação, a fase da adolescência ocorre 

na elaboração e execução do Plano Popular Urbanístico pelos próprios moradores, a partir 

do qual se iniciou a transição para a fase adulta, que continuou ocorrendo nos anos 

seguintes até os anos de 2020 e 2021, quando foram conduzidas as entrevistas desta 

pesquisa. 

A despeito desta metáfora, a literatura recente indica se tratar de uma ocupação  

jovem58. A definição de Caio Santo Amore abarca o Jardim da União:  ocupada há menos 

de dez anos, com acesso precário à infraestrutura, alta presença de casas construídas com 

materiais não permanentes e em situação de conflito fundiário com o proprietário da terra 

(podendo ser público ou privado), do que decorre uma insegurança na posse e a existência 

de maior risco de remoção. 

Ao se analisar a composição social dos moradores dessa Ocupação, também pode-

se perceber uma combinação de precariedades com relação à renda, trabalho e acesso à 

terra urbanizada que são uma característica também constituinte de outras ocupações 

recentes em geral, na metrópole paulistana mas também em outras regiões. É notável a 

relação com a afirmação de Carlos (2009), que destaca que: 

 
Parte dessa parcela da população que mal tem dinheiro para comer vai se localizar 
exatamente nos lugares onde a propriedade privada da terra não vigora, 
ocupando áreas do Estado; portanto, áreas públicas, muitas delas localizadas em 
áreas de proteção de mananciais, produzindo o que alguns pesquisadores 

 
58 O termo “ocupações jovens” é utilizado em pesquisa do Laboratório de Justiça Territorial e 

Ambiental da UFABC (Labjuta) e do Tabman College da Universidade de Michigan. A definição de Santo 
Amore foi utilizada em documentos diversos, em projetos de pesquisa, e compartilhada conosco. 
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denominam “cidade informal”, e outros, ainda, “cidade ilegal”. Assim, ocupam-se 
áreas de mata original, de florestas, ou as áreas de morros. Em São Paulo, a mancha 
urbana que se expande no sentido leste-oeste marca as barreiras naturais – Serra 
da Cantareira ao norte, lagos e represas ao sul –, que aos poucos vão cedendo lugar 
à construção de habitações precárias. [...] Portanto, as metrópoles de São Paulo e 
do Rio de Janeiro revelam uma justaposição entre uma morfologia social e uma 
morfologia espacial que manifesta a relação entre a renda ou salário do 
trabalhador e de sua família e o preço do metro quadrado do solo urbano na 
metrópole. (CARLOS, 2009, p. 313) 

 

A consolidação do Jardim da União também se manifesta em nas moradias. A 

maioria das  construções na Ocupação ainda é térrea, estando em andamento ainda um 

processo de substituição da madeira para a alvenaria. Pode-se observar que após a 

execução do plano e a conquista de maiores garantias de permanência no terreno, a 

Ocupação, agora regularmente parcelada, assiste a um certo arrefecimento de processos 

de construção de espaços coletivos, na medida inversa dos processos de construção das 

moradias em si, que se encontram à todo vapor. Paralelamente ao aumento do uso da 

alvenaria, observa-se também o início da  verticalização das casas, com a execução de lajes 

e construção de novos pavimentos. 

Há uma espécie de retroalimentação entre, de um lado, a construção com materiais 

mais dispendiosos, permanentes e de menor capacidade de reutilização, e de outro, uma 

maior segurança relativa na permanência no assentamento. A orientação da Associação e 

a percepção dos próprios moradores de que há menor risco em se construir com alvenaria 

e concreto armado no momento presente está relacionada com o maior grau de 

consolidação urbanística da Ocupação.  A suspensão recorrente da reintegração de posse 

pela CDHU, as ainda tímidas negociações com a prefeitura e a implantação de 

infraestrutura de água e esgoto, energia elétrica e iluminação pública e, mais 

recentemente, a pavimentação e drenagem das vias abertas pelos próprios moradores 

têm impacto na decisão dos moradores sobre suas casas, com resultados físicos evidentes: 

a progressiva substituição da madeira e telhas pelos blocos e lajes. É o que Tiago Lourenço 

entende como um caráter político da autoconstrução em ocupações: 

 
A moradia de alvenaria é um indicativo da premente necessidade dos ocupantes. 
Aos olhos dos agentes públicos que determinam a reintegração de posse, este é 
um fator que pode pautar a sua decisão, favorecendo para a permanência no local. 
(LOURENÇO, 2015, p. 213) 
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O autor segue seu raciocínio ressaltando o maior custo, tanto financeiro quanto em 

termos de desgaste político, que há na demolição de casas de alvenaria em comparação 

com o desmanche de barracos de madeira ou lona, mais frequentes no início da formação 

do assentamento. 59 

Com relação aos serviços ligados à construção civil, se por um lado a própria 

composição social do Jardim da União demonstra o papel expressivo desse tipo de 

atividade, com grande presença de moradores profissionais da construção civil - 

empregados ou não - que muitas vezes tiram o seu sustento da prestação de serviços 

dentro do assentamento e no entorno imediato, também deve-se ressaltar o fato de o 

Jardim da União ainda não apresentar uma rede muito complexa de comércio varejista e 

serviços ligados à construção civil. Esse ponto será retomado mais adiante. 

Um outro aspecto do Jardim da União, também relacionado a uma decisão coletiva 

que reverbera em todos os processos construtivos, diz respeito a um acordo estabelecido 

entre os ocupantes de que os lotes a eles destinados são para uso próprio, ou seja, devem 

ser usados como espaço de moradia para eles e suas famílias. Isso significa que não é 

permitida a venda ou locação de edificações no assentamento, de modo que as moradias 

que lá são construídas são para autoprovisão, ou seja, produção para o próprio consumo. 

Há evidentemente espaços compartilhados na moradia para obtenção de renda, como 

salões de cabeleireiro ou bares, mas este contexto é bastante distinto de uma favela 

consolidada e já com uma organização coletiva difusa, como veremos a seguir no caso de 

Paraisópolis. 

 

  

 
59 Uma leitura no âmbito da Ocupação Jardim da União dialogando com essa chave interpretativa 

indicada por Lourenço (2015) se encontra presente em Santo Amore et al. (2021). 



 
108 

 

Favela de Paraisópolis 

 

 
Figura 5 - Favela de Paraisópolis em 2017. 
Fonte: Cabral (2017). 

 

Densa, consolidada, verticalizada, com dinâmica imobiliária pulsante e pelo menos 

meio século de existência, a favela de Paraisópolis pode ser pensada como adulta (ou até 

mesmo como um desenvolvimento posterior), mas certamente escapa à juventude, se 

quisermos manter o léxico da classificação etária como forma de representação do 

território (Figura 5). A favela de Paraisópolis é na verdade a maior das três que formam 

um complexo de favelas homônimo, que abrange também os assentamentos Jardim 

Colombo e Porto Seguro. O assentamento em questão é um enclave inserido 

principalmente no distrito de Vila Andrade na Zona Sul de São Paulo, mas que, se tomada 

como base a totalidade do complexo, também se mescla aos distritos de Vila Sônia e 

Morumbi, integrantes da Zona Oeste da capital. 
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Pode-se traçar a origem do processo de formação desse território até a década de 

1920, quando a União Mútua Companhia Construtora e Crédito Popular S.A. realizou o 

parcelamento de uma parte da antiga Fazenda do Morumbi, prevendo um loteamento 

composto de 2.200 lotes dispostos em quadras de 100m x 200m que, por sua vez, seriam 

estruturadas a partir de uma malha viária ortogonal de ruas de 10m de largura. A 

infraestrutura planejada para o loteamento, entretanto, nunca foi completamente 

executada, e uma boa parte dos proprietários originais nunca chegou a tomar posse de 

seus lotes ou pagar os tributos devidos. A área permaneceu praticamente abandonada até 

os anos 1950, quando começou a ser ocupada por famílias japonesas que tomaram sua 

posse e estabeleceram ali pequenas chácaras, de modo que nos anos 1960 as ainda pouco 

numerosas casas se instalavam em meio a criações de gado bovino e roças (Figura 6). 

(PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, 2009; CASTILHO, 2013) 

 

 
Figura 6 - Área de Paraisópolis em aerofotografia realizada em 1954 (Consórcio VASP-Cruzeiro do 
Sul). 
Fonte: Geosampa, Prefeitura de São Paulo. Disponível em <geosampa.prefeitura.sp.gov.br>. Acesso em Ago/2021.  
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Nessa época, o entorno do assentamento - uma área na borda da mancha urbana 

da época - começava a passar por um processo de intensa valorização com a abertura da 

avenida Giovanni Gronchi, a implantação do cemitério Gethsêmani, a transferência da 

sede do Governo do Estado de SP para o Palácio dos Bandeirantes e a construção do 

Estádio Cícero Pompeu de Toledo (o “Estádio do Morumbi”) e dos empreendimentos que 

formavam o bairro do Morumbi (CASTILHO, 2013). Paralelamente, a gleba que estava 

parcialmente loteada passava a ser cada vez mais ocupada, a despeito da ausência de 

infraestruturas internas (água, luz, esgoto, pavimentação). O surgimento e adensamento 

progressivo da favela, aliás, não é descolado dos  empreendimentos que surgiam no 

entorno, uma vez que há relatos do estabelecimento ali de trabalhadores que 

participaram da construção do Estádio do Morumbi, projetado pelo célebre arquiteto 

Vilanova Artigas. (KATZ, 2008; SILVA, MAZIVIERO e FEDELI, 2016) 

A história do profissional construtor Eduardo, entrevistado no âmbito desta 

pesquisa, ilustra alguns momentos dessa formação do território. Migrante da Bahia, do 

município de Poções, veio para São Paulo com menos de dezoito anos, em 1975, para 

trabalhar como ajudante de obras em um conjunto de edifícios da construtora Gomes de 

Almeida Fernandes (atual Gafisa), do outro lado da avenida Giovanni Gronchi. Morava no 

alojamento do canteiro de obras e jogava futebol em um campo no assentamento hoje 

conhecido como Paraisópolis, mantendo relações com o território. Em 1976 comprou lá 

um barraco e se mudou definitivamente para o assentamento, onde reside até os dias de 

hoje. 

Eduardo foi um dos muitos que se mudaram para Paraisópolis nessa época: em 

1970, de acordo com dados do IBGE, a favela contava com 1634 domicílios; já em 1984, a 

mesma fonte registrava mais de 3 mil domicílios na região, o que totalizava cerca de 15 

mil habitantes (KATZ, 2008). Esse período foi de fato cenário de um grande aumento das 

favelas e da população favelada no Brasil e em São Paulo, lembrando do fato de a Lei 

Federal 6766/1979 ter tido como efeito a diminuição do lançamento de novos 

loteamentos populares, potencializando o processo de ocupações de terra e o 

adensamento das favelas já existentes (MAUTNER, 1991). 

Em meio ao imbróglio jurídico e disputa pelas terras, a partir da constatação pelos 

proprietários originais de que seus terrenos se encontravam ocupados (BALTRUSIS, 
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2000), foram fundadas nos anos 1980 a Associação de Moradores de Paraisópolis e a 

União dos Moradores de Paraisópolis, sendo a primeira uma organização encabeçada 

pelos proprietários dos lotes originais e, a segunda, a representação dos moradores de 

fato da favela. O processo reivindicatório dos moradores de fato acabou por prevalecer e 

a infraestrutura da favela começou a ser melhorada, com água, posteamento e       

eletricidade no assentamento nessa década - anos em que houve o processo de 

eletrificação de muitas outras favelas na capital paulista (KATZ, 2008; PASTERNAK, 

2006). Vale ressaltar que, no fim dos anos 1970, as lutas por água e luz estavam no centro 

das reivindicações de natureza urbana. 

Esse processo de consolidação da favela se seguiu nos anos 1990 com a chegada 

das redes de drenagem, esgoto e pavimentação de algumas ruas e se deu paralelamente a 

um novo grande afluxo de moradores nos anos 1990, decorrente das numerosas 

remoções ocorridas para a abertura da avenida Águas Espraiadas (atual avenida Roberto 

Marinho)60. Esse novo pulso de crescimento da favela levou à ocupação mais intensa das 

chamadas regiões do Grotão e do Grotinho, áreas com topografia mais íngreme (KATZ, 

2008; SILVA, MAZIVIERO e FEDELI, 2016). 

Nessa década e na virada do milênio, período em que a favela começou a adquirir 

uma nova escala de habitantes, houve dois outros processos relacionados. O primeiro 

deles diz respeito à verticalização da favela: Eduardo, que tem uma experiência de 

prestação de serviços de construção dentro do assentamento desde quando se mudou 

para lá, diz ter percebido que foi nesse período em que começaram a surgir menos 

oportunidades de trabalho de construção de casas em terreno vazio e começaram a 

aumentar os processos de reforma para resolver problemas construtivos antigos e para 

expansão do número de lajes das edificações existentes, serviços que muitas vezes 

envolviam também a execução de reforços nas estruturas do térreo e nas fundações. Esse 

processo se mantém até os dias de hoje; como Pedro, o entrevistado que mora em 

Paraisópolis e é dono da LPAR, comentou, "Paraisópolis hoje é um ambiente que só tem 

terreno pra cima, né? [...] pra cima, o céu é o limite" (PEDRO, informação verbal, 2020). 

 
60 De acordo com Fix (2004), no processo de abertura dessa avenida mais de 50 mil habitantes 

foram removidos em poucos meses, sendo que a grande maioria dessas pessoas foi morar em outras favelas. 
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O segundo processo iniciado nesse período foi a estruturação de uma rede interna 

de comércios e serviços ligados à construção civil, com a abertura das primeiras lojas de 

material de construção dentro da favela. Uma dessas lojas - a primeira delas, de acordo 

com Eduardo - foi a LPAR do lojista Pedro, que foi fundada no começo dos anos 2000 e 

que hoje é uma das mais famosas da região, contando com dois terminais de vendas e um 

centro de distribuição, todos localizados dentro da área do assentamento.  

Os anos 2000 foram marcados por uma mudança no processo de urbanização de 

Paraisópolis: em 2002 foi demarcada como Zona Especial de Interesse Social 1 (ZEIS-1) 

pelo Plano Diretor Municipal de São Paulo, tendo ficado a elaboração e implantação do 

Plano de Urbanização do Complexo de Paraisópolis sob a responsabilidade da Secretaria 

de Habitação e Desenvolvimento Urbano (SEHAB). Com um hiato nas políticas de 

urbanização de favelas no município entre os anos de 2005 e 2006 , foi a partir desse 

último ano que uma série de intervenções públicas deram continuidade ao processo de 

consolidação do assentamento, com  grande investimento público em ações de grande 

escala, que compreenderam os setores definidos por microbacias hidrográficas: Centro-

Brejo, Antonico, Grotão, Grotinho, além dos assentamentos de Jardim Colombo e Porto 

Seguro. (CASTILHO, 2013; SILVA, MAZIVIERO e FEDELI, 2016) 

Dentre as intervenções realizadas a partir de 2006, pode-se destacar: 

pavimentação, colocação de guias e sarjetas e implementação de redes de drenagem, 

esgoto e adutora de água em diversas ruas da favela; construção de conjuntos 

habitacionais para provisão e diversos equipamentos públicos como posto de saúde, 

creche e praças, tendo havido inclusive a inauguração de um Centro Educacional 

Unificado (CEU) - um grande equipamento público que reúne funções ligadas à cultura, 

educação, esporte e lazer -; canalização do córrego do Brejo com abertura da avenida 

Hebe Camargo, que é perimetral à área do assentamento. A canalização dos córregos do 

Antonico e Jardim Colombo, que estava prevista no projeto, não foi sequer iniciada. Todas 

essas intervenções, bastante modificadoras da infraestrutura local (Figura 7), tiveram 

impacto nas condições locais de vida mas também na dinâmica econômica da favela.  
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Figura 7 - Paraisópolis entre 2004 e 2021. 
Fonte: Ortofoto disponibilizada pela Prefeitura de São Paulo (primeira imagem) e imagens de satélite retiradas do 
Google Earth (demais imagens) e editadas pelo autor. As fotos são de 2004, Dez/2008, Jul/2011, Nov/2014 e Fev/2021 
(da esquerda para a direita e de cima para baixo).  
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Hoje, Paraisópolis tem a escala de uma cidade: são aproximadamente 18 mil 

domicílios no complexo61. Nesses anos mais recentes, grandes redes varejistas de 

utilidades domésticas e de móveis e também agências de bancos privados se instalaram 

na favela, para além dos inúmeros serviços e comércios encabeçados pelos próprios 

moradores. No que tange mais diretamente ao objeto de pesquisa deste trabalho, a 

pavimentação e demais melhorias no viário, por exemplo, foram intervenções que 

facilitaram a circulação de veículos e caminhões e portanto com a capacidade de 

realização de transporte de cargas e entregas de materiais na região. Para além da 

proliferação de lojas de material de construção locais geridas por moradores da favela, 

bastante heterogêneas no que diz respeito à escala de operações, também houve em 2013 

a chegada de um terminal de vendas de uma grande rede varejista. Em 2017, essa rede 

contava com outras 9 lojas espalhadas pela Região Metropolitana de São Paulo. Somado a 

isso, ainda há uma miríade de outros pequenos estabelecimentos pulverizados pelo 

assentamento que prestam serviços ligados à construção, como oficinas de serralheria e 

carpintaria (CABRAL, 2017). 

Talvez, uma das palavras que representa a favela de Paraisópolis em muitos níveis 

é heterogeneidade: há uma estrutura muito diversa de serviços, uma composição social e 

de renda com grande amplitude, inúmeras entidades e organizações comunitárias que 

mantêm uma relação difusa com a população local, para além de seu território, que 

apresenta distinções acentuadas de uma microrregião para outra. Nessa complexa favela, 

não é apenas a autoconstrução que produz o espaço, mas um arranjo bastante complexo 

de formas de produção do espaço, de organização social e relações de poder. Isso tudo 

leva ao fato de haver em Paraisópolis um pulsante “mercado informal de solo”, como 

definido por Abramo (2009, p. 9).  

De acordo com levantamentos realizados por um grupo de pesquisadores no 

âmbito da pesquisa intitulada “Mercados Informais de Solo Urbano nas Cidades 

Brasileiras e Acesso dos Pobres ao Solo”, primeiramente nos anos de 2005 e 2006 

(HADDAD e BARBON, 2009) e com uma atualização de levantamentos e análise em 2016 

 
61 Dado acessado na plataforma GeoSampa, em Dez/2021. Disponível em 

<geosampa.prefeitura.sp.gov.br>. 

http://www.geosampa.prefeitura.sp.gov.br/
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(MEYER, et al., 2017), foi constatado que o processo de consolidação e as transformações 

mais recentes ocorridas na favela de Paraisópolis levaram a um uso mais intensivo do solo 

e a uma acentuada mercantilização. Muitos processos de construção passaram a ser 

orientados para a comercialização ou locação para clientes anônimos, havendo inclusive 

a presença de agentes como corretores imobiliários, por vezes até mesmo registrados no 

conselho profissional da categoria. Os autores registraram a presença de um processo de 

crescimento da atividade de incorporação imobiliária: casas térreas e com cobertura em 

telha (sem laje) passaram cada vez mais a serem procuradas por empreendedores para 

serem substituídas por edificações mais verticalizadas. (MEYER, et al., 2017) 

Interessante notar que o setor público como provedor de serviços e agente 

regulador se faz presente e ausente, em uma relação contraditória. De acordo com os 

autores, 

 
Enormes investimentos públicos que integraram a favela a seu entorno mais 
afluente, acrescidos por uma localização urbana sem igual para qualquer outra 
grande favela paulistana, fizeram de Paraisópolis um terreno profícuo para que 
processos tipicamente presentes na cidade formal adentrassem seu território; 
modificando profundamente seu mercado imobiliário residencial, e, por 
conseguinte, a forma de acesso dos mais pobres a uma habitação. Emergem com 
destaque, agora, as figuras do corretor imobiliário e do incorporador na favela; 
cujas presenças, ao mesmo tempo em que denotam uma maior formalização do 
espaço, são diretamente decorrentes da falta de regulação da ocupação dessa área. 
(MEYER, et al., 2017, p. 13) 

 

Em comparação com a Ocupação Jardim da União, que é “jovem” e teve uma origem 

ligada a um movimento de luta por moradia, em uma favela como Paraisópolis a presença 

e atuação da associação de moradores tem um papel menos determinante nos  canteiros 

individuais da autoconstrução. Nenhum entrevistado fez menção a qualquer controle 

dessa natureza. Em uma favela consolidada essa relação com as organizações 

comunitárias ou agentes de controle externo já se encontra bem mais difusa e é mais 

complexa. Vale mencionar também o aumento de importância social e territorial que o 

crime organizado adquire, com impactos no processo mais geral de produção do espaço. 

Cavalcanti (2009) propõe pensar o complexo processo que se denomina como de 

consolidação de uma favela,  tal qual o caso de Paraisópolis:  
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De um lado, a substituição de programas de remoção por projetos e programas de 
urbanização, o que possibilitou um boom de construção civil nas favelas ao longo 
das últimas décadas e no incremento do mercado imobiliário das mesmas, e a 
conseqüente mercantilização de seus espaços. De outro lado, a apropriação do 
espaço da favela pelo tráfico de drogas, por meio da imposição de novos usos e 
rotinas sociais que produzem e reforçam as fronteiras sociais e simbólicas entre a 
favela e o dito “asfalto”. (CAVALCANTI, 2009, p. 71) 

 

Também é importante ressaltar que, muito embora a dinâmica da favela de 

Paraisópolis tenha de fato passado por mudanças profundas, alcançando uma outra 

natureza de produção do território colocada pela produção de habitação pela forma de 

mercado em seu interior, ainda continuam ocorrendo processos de autoconstrução no 

assentamento. Se esses processos não assumem em geral a clássica forma de produção de 

primeira casa sobre solo “novo”, se complexificam morfologicamente e socialmente, tanto 

a partir da forma que assumem como processos de expansão vertical ou reforma e 

readequação de espaços preexistentes, bem como na mescla cada vez maior de uma lógica 

de extração de renda imobiliária à lógica da autoprovisão e do autoconsumo.  
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PROCESSO DE PRODUÇÃO E CANTEIRO DA 
MORADIA AUTOCONSTRUÍDA  

 

 

 

 

Em um empreendimento formal para mercado na metrópole paulistana atual, é 

possível se identificar uma estrutura típica, um encadeamento de atividades e relações 

entre agentes que o caracteriza. O agente originador (ALAS, 2013, p. 57) do processo, ou 

seja, aquele que dá início à produção, definindo também o seu sentido - o seu motor -, é a 

empresa incorporadora. Esta define o produto imobiliário e organiza a sua produção, 

articulando os diversos agentes necessários para a sua realização. Prospecta terrenos e, a 

partir de estudos de viabilidade, adquire de um proprietário fundiário uma porção do solo 

urbano com características que sejam adequadas aos seus objetivos de valorização de 

capital. Contrata empresas responsáveis pelos projetos do empreendimento em todas as 

suas disciplinas (arquitetura, estruturas, instalações prediais). Uma empresa construtora 

torna-se responsável pela execução do projeto e por tratar da gestão do canteiro de obras, 

lidando com fornecedores de materiais e com a mão de obra diretamente envolvida nos 

processos construtivos. Essa empresa pode também subcontratar empresas menores, 

responsáveis por infinitas parcelas mais específicas da obra. Uma empresa imobiliária 

contratada assume a responsabilidade pela circulação do produto, atuando como 

intermediária entre empresa incorporadora e cliente e, geralmente, há também o 

envolvimento de um agente financeiro, que pode ser um banco público ou privado, que 

disponibiliza recursos financeiros sob a forma de crédito tanto no sentido da produção 

(financiamento à produção) quanto para o consumo (financiamento à pessoa física).  

A gama de agentes básica apresentada acima ainda pode ser ampliada caso 

olhemos mais de perto a esfera da construção em si. De acordo com José Baravelli (2017), 

o empreendimento de construção tem como essência o agenciamento de força de trabalho 
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que, em geral, se apresenta de forma fracionada62.. O autor identifica pelo menos oito 

núcleos de qualificações envolvidas no empreendimento de construção: (1) arquitetos e 

engenheiros envolvidos com o projeto e consultoria; (2) topógrafos e tecnólogos que 

prestam serviços de levantamento planialtimétrico e ensaios de controle tecnológico; (3) 

supervisores e inspetores representando departamentos diversos da empresa 

responsável pelo empreendimento de construção (suprimentos, contratos, segurança do 

trabalho); (4)  engenheiro-residente, estagiários, mestres de obras, almoxarifes e técnicos 

de compras, que compõem o núcleo de comando e administração do canteiro; (5) 

terceirizados prestadores de serviços de apoio (vigilância, cozinha); (6) mecânicos, 

montadores e operadores das máquinas e equipamentos utilizados em obra; (7) 

profissionais instaladores contratados pelos fornecedores de sistemas prediais e seus 

ajudantes; (8) oficiais, meio-oficiais e ajudantes para cada macro-serviço do canteiro 

(fundação, estrutura e vedações, concretagem, esquadrias, pintura), geralmente 

empregados por subempreiteiras especializadas. O autor complementa: 

 
Desta massa variada de força de trabalho, se observa que o empreendimento de 
construção civil não é apenas uma fábrica efêmera, mas sim uma reunião 
intermitente de vários núcleos de trabalhadores, muitos deles mobilizados em 
tempos e espaços diferentes em relação ao tempo e espaço dos serviços de 
edificação realizados no canteiro de obras. (BARAVELLI, 2017, p. 167) 

 

Essa caracterização dos empreendimentos de construção civil que constituem a 

produção habitacional de mercado regulada mostra que se trata de uma produção que 

não é elementar, envolvendo uma trama de agentes e uma divisão do trabalho bastante 

intrincada e complexa. Mesmo com essa complexidade, é possível esquematizar essa 

produção, pensando-a a partir do destrinchamento da sua organização em etapas 

ordenadas e dos agentes envolvidos em cada uma delas. Essa esquematização contribui 

para a compreensão da dinâmica da produção, das suas relações e conflitos, ainda que 

 
62 Embora o trabalho do autor trate da organização da produção habitacional realizada por 

empresas construtoras no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida, tal afirmação se dá de maneira mais 
geral, sendo passível de ser expandida para a produção para mercado realizada por essas mesmas 
empresas. Ainda, é preciso notar que a produção realizada no âmbito do programa MCMV, apesar de contar 
com altos níveis de subsídio ao consumo no caso da produção para as faixas de renda mais baixas, não se 
trata de produção estatal no sentido estrito, colocado por Samuel Jaramillo (1982), havendo uma 
interlocução mais complexa entre produção para mercado e agentes públicos no modelo estabelecido pelo 
Programa. 
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possam haver teórica e empiricamente mesclas e sobreposições entre agentes e entre 

funções, o que não deixa de ser também um dado que evidencia a materialidade dessa 

produção. Por exemplo, as três esferas de atividade mencionadas - construção, 

comercialização e financiamento - podem todas ser realizadas pela empresa 

incorporadora, que centraliza os papéis mais específicos de incorporação e construção em 

uma mesma organização, algo que é comum em São Paulo. 

No caso da produção habitacional por autoconstrução, muitas vezes se deixa de 

perceber a variedade de agentes envolvidos e as suas interrelações. É algo que se 

relaciona inclusive com a já mencionada confusão terminológica, na qual, 

equivocadamente, se considera que a autoconstrução consiste na produção da casa tocada 

única e exclusivamente pelo seu morador ou futuro morador. Se é verdade que o produto 

edificação-habitação é bastante complexo e envolve, portanto, uma gama diversa de 

ofícios em seu processo de produção, isso vale para a sua produção em cada uma das 

diversas formas de produção, incluindo a autoconstrução. É raro se encontrar na 

metrópole atual processos de autoconstrução da moradia tocados única e exclusivamente 

pelo morador: geralmente há um arranjo mais complexo de agentes. Algo que já era 

percebido quando da consolidação desse campo de estudos, nos anos 1970. Para além da 

complexidade na estrutura de agentes e relações tecidas entre os mesmos, o processo de 

autoconstrução apresenta uma forma de organização distinta, que não coincide com 

aquela que foi observado anteriormente, na produção para mercado regulada. 

Assim, buscando contribuir para romper com esse obscurecimento, organiza-se o 

processo de produção por autoconstrução a partir de suas atividades e momentos 

principais. Tal decomposição do processo de produção tem como objetivo facilitar a 

exposição dos agentes que se engajam na produção da moradia e de como se dá cada uma 

das atividades que compõem o processo, bem como permitir paralelos com as formas de 

produção da habitação mais estudadas academicamente. É importante estabelecer elos 

que permitam pensar a autoconstrução de uma maneira abrangente, demonstrando como 

ela é passível de ser analisada também como processo produtivo do setor da construção, 

ou seja, produção imobiliária, que não se dissocia de outras formas de produção, apesar 

de delas se distinguir. Conta-se com as  contribuições e interlocução com uma literatura 
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crítica63 que se debruçou, em contextos históricos e sociais variados, sobre o 

entendimento da estrutura das formas de produção da habitação, sua constituição e a 

identificação de seus agentes, relações sociais e de produção. 

Assim, propõem-se esferas de análise do fenômeno da autoconstrução, a partir dos 

seus canteiros de obra. A saber: (1) Originação da Produção e Planejamento Inicial; (2) 

Fornecimento de Materiais; (3) Execução; e (4) Disponibilização de Recursos Financeiros. A 

exposição de cada uma delas está baseada na organização dos dados que compõem o 

universo empírico desta pesquisa, formando uma espécie de  mosaico, no qual linhas 

mestras de análise criaram espaços onde tentou-se acomodar de forma coerente e coesa 

os fragmentos dos múltiplos casos estudados.  

As esferas serão exploradas com mais detalhes nas subseções que se seguem, mas 

interessa aqui descrever de maneira bastante resumida sobre o que cada uma delas 

abrange. A primeira esfera, Originação da Produção e Planejamento Inicial, diz respeito ao 

primeiro momento do empreendimento da autoconstrução e as decisões que o permeiam, 

que vão desde os motivos e condicionantes da produção, passando pelos planejamentos e 

idealizações da casa pelos moradores e outros agentes e que abrange, de fato, questões de 

projeto. A segunda esfera, Fornecimento de Materiais, discorre sobre a viabilização de 

materiais e a logística de abastecimento dos canteiros da autoconstrução, com foco no 

agente varejista e nas relações travadas entre ele e os demais. A terceira esfera, Execução, 

diz respeito aos processos construtivos desenvolvidos no espaço delimitado pelo canteiro 

de obras e que resultam no produto moradia, onde também são analisadas as relações 

entre os agentes envolvidos na produção e a organização do trabalho. Por fim, a quarta e 

última esfera proposta, Disponibilização de Recursos Financeiros, se caracteriza pela sua 

transversalidade a todas as outras esferas, uma vez que abrange as formas de custeio dos 

materiais e mão de obra do processo de produção pelo agente originador, que detém o 

controle econômico do processo de produção. 

Uma exposição sobre o processo de produção por autoconstrução a partir deste 

esquema tem evidentemente seus limites: tais esferas possuem fronteiras tênues, porosas 

 
63 Salientamos aqui as seguintes obras: Ferro ([1969] 2006); Pradilla Cobos ([1976] 1987); Ferro 

([1976] 2006); Ball ([1981] 1992); Jaramillo (1982); Harvey (1976); Mautner (1991); Farah (1996); 
Baravelli (2017). 
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entre si e, muitas vezes, se entrelaçam intensamente ao longo do processo produtivo. Por 

exemplo: o processo de projeto, ou seja, de planejamento dos espaços da moradia visando 

torná-la adequada às necessidades de seus usuários, ocorre de maneira clara no início da 

produção (relacionado com as motivações dos autoconstrutores e com as próprias 

condições de ocupação do terreno), mas também se mescla com as esferas de execução e 

de disponibilização de recursos, uma vez que as ideias para o arranjo espacial podem ir 

se alterando conforme a ocorrência de imprevistos de obra ou de flutuações nas condições 

financeiras do morador autoconstrutor. Ainda assim, este caminho contribui para um 

entendimento mais sistematizado do objeto de estudo desta pesquisa. Os pontos de 

diálogo entre as esferas de análise aqui propostas, bem como eventuais ressalvas, 

aparecerão ao longo do texto, na medida da necessidade.  
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Originação da Produção e Planejamento Inicial 

 

 

A primeira esfera de análise tem foco no agente originador do empreendimento, 

aquele que se encontra na posição de controle econômico direto da produção nos termos 

de Jaramillo (1982), com poder de definir o que será produzido, qual a sua finalidade, suas 

características e qualidades, além de determinar como se dará a alocação de recursos para 

tanto. É importante lembrar que o mesmo autor define como uma particularidade do 

agente que ocupa essa posição na produção a noção de “motor da produção” (p. 176): o 

elemento que move esse agente, que constitui o objetivo da produção e determina as 

decisões e práticas mediante as quais buscará atingi-lo. No caso da autoconstrução, esse 

agente é o morador autoconstrutor (quando se trata de uma reforma ou expansão) ou 

futuro morador autoconstrutor (quando se trata de uma construção pioneira), e o que o 

move essencialmente é a autoprovisão, ou seja, a busca pela posse de um bem material de 

que se tem necessidade, que cumpre as funções de abrigo às intempéries e delimitação da 

vida privada, de espaço de descanso, lazer e realização das diversas atividades necessárias 

à reprodução da vida, para além de inclusive poder servir como espaço de trabalho.  

Para exemplificar este último ponto: quando entrevistado, Eduardo comentou que 

em Paraisópolis há uma situação bastante frequente que é o uso do térreo/garagem como 

espaços de comércio para compor a renda familiar. Assim, é comum que o espaço de 

moradia se encontre em andares acima do térreo e os carros geralmente fiquem 

estacionados nas ruas. Muitas vezes, o próprio espaço doméstico é utilizado para fins de 

trabalho: é o caso de Jussara, que, no momento em que conversamos, utilizava o pequeno 

espaço de sua residência para a confecção de máscaras, gorros e propés, produção que 

configurava a sua principal fonte de renda à época.  

Dito isso, algumas observações podem ser importantes para ajudar a caracterizar 

o contexto dessa necessidade habitacional, que encontra resposta na autoconstrução. 

Uma delas diz respeito ao fato de não se tratar necessariamente de pessoas que 

anteriormente se encontravam sem teto, mas sim, espoliadas de uma maneira mais ampla, 

para as quais o acesso à habitação tem um custo muitas vezes difícil de ser encaixado no 

bolso. Uma das situações mais comuns encontradas tanto nas entrevistas, quanto nas 
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interações variadas com moradores dos assentamentos, foi o enquadramento da 

autoconstrução como uma alternativa concreta à oneração da renda com o aluguel, de 

modo que isso motivou a aquisição ou ocupação dos terrenos onde construíram. Isso fica 

bastante evidente na trajetória de moradia daqueles que recorrem à autoconstrução, que 

também mostra uma grande frequência de deslocamentos e mudanças de local de 

residência, mais um sintoma da dificuldade que o acesso à moradia representa para os 

que decidem64 autoconstruir. Como Jussara explicou, “é aquela coisa, né, quando você 

paga aluguel, o sonho de qualquer trabalhador aí é ter uma casinha pra, tipo, poder 

encostar” (JUSSARA, informação verbal, 2020). 

Jussara morou a vida toda de aluguel - quando morava com sua mãe na Zona Leste, 

quando se casou e também depois, quando passou a morar sozinha, já no Grajaú. De 2010 

a 2016 passou por três casas de aluguel e, quando perdeu seu emprego, em 2016, a 

situação se acirrou. Em 2018, atrasou três meses de aluguel (no valor de R$ 500,00 

mensais) e se viu obrigada a ir para o Jardim da União. Também Alan sempre morou em 

casas de aluguel, geralmente em favelas: nascido na Zona Sul, já morou em Paraisópolis, 

Taboão da Serra, Capão Redondo, Vargem Grande Paulista e até mesmo, 

temporariamente, no interior de São Paulo. Foi para sair do aluguel caro que pagava no 

Novo Horizonte (também localizado na Zona Sul) que ele, sua mãe e seus irmãos chegaram 

na Ocupação. De acordo com José, o lojista da LJDU, essa é uma condição comum na região 

(que inclui mas extrapola os limites do Jardim da União). As pessoas buscam muito 

construir para fugir do aluguel, e essa condição justificaria o aumento que observou nas 

suas vendas de materiais básicos de construção durante a pandemia.  

Também em Paraisópolis isso se evidencia, inclusive, trazendo uma nova camada 

para a questão, que é o fato de haver no interior da favela mesmo um intenso mercado de 

locação. Valdir morava de aluguel em outra rua no interior de Paraisópolis e, quando ele 

 
64 Aqui, é preciso tomar cuidado com uma questão semântica que nos levou a distinguir o uso dos 

termos decidir e escolher: entendemos que o primeiro se relaciona com a ideia de uma deliberação, uma 
resolução que está no início de qualquer tomada concreta de ação por parte de um agente. Já a ideia de 
escolha em geral parece conotar uma predileção entre alternativas igualmente alcançáveis, a decisão por 
algo que se considera ideal dentre um leque de alternativas possíveis. Assim, se é verdade que há um 
momento em que o agente autoconstrutor decide por autoconstruir, ou seja, resolve orientar os seus 
esforços e recursos para esse processo, isso não necessariamente significa que ele tenha escolhido essa 
forma de acesso à moradia como preferível a outras possibilidades concretas. 
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e sua esposa começaram a se preparar para a chegada de seu primeiro filho, em 2012, o 

preço do aluguel onde moravam havia acabado de aumentar. Foram aconselhados pela 

mãe de Felipe (irmã de Valdir) a construir uma nova residência sobre a laje de uma das 

casas do conjunto da família - um procedimento bastante comum na favela de 

Paraisópolis.  

É importante perceber que a condição preexistente de espoliação severa dos que 

autoconstroem determina também em muitos sentidos a forma de apropriação do terreno 

onde construirão. Afinal de contas, a aquisição da terra mediante pagamento também 

constituiria um grande peso nas despesas da família.  

No caso da Ocupação Jardim da União, onde há uma regulação mais ativa da 

Associação de Moradores em torno da distribuição dos lotes entre os 

ocupantes/militantes, o acesso sem contrapartidas monetárias é mais comum, havendo 

grande relação com o engajamento comunitário. É o caso de Jussara que, por ter se 

envolvido ativamente desde 2015 com a Ocupação, tinha uma porção de terra garantida 

pelos companheiros desde então, antes mesmo da realização do Plano Popular e da 

demarcação dos lotes; em 2018, Jussara aceitou a proposta e recebeu seu lote, ainda que 

tenha ido morar na casa de amigos num primeiro momento, enquanto reunia recursos e 

planejava a construção no lote.  

Alan e sua família também garantiram seu espaço na Ocupação a partir do 

envolvimento nas ações da associação e do movimento popular, tendo participado do 

momento de entrada no terreno da CDHU em 2013 e ido aos finais de semana capinar a 

terra, escavar, limpar, apesar de só terem se mudado de fato para a Ocupação em 2015. 

Quando se tornou adulto e sua esposa ficou grávida das gêmeas, decidiram se mudar para 

o lote de seu cunhado, onde construíram na porção frontal (a casa do cunhado se encontra 

nos fundos). 

De qualquer modo, na medida em que a ocupação se consolida, na medida em que 

cada família vai se sentindo mais segura em relação à posse, é difícil que se tenha controle 

sobre todos os processos individuais de compra e venda de lotes, de barracos ou de 

“vagas”. Kauê, por exemplo, contou que quando seu cunhado ficou sabendo da Jardim da 

União, poucos meses após a ocupação do terreno, um “atravessador oportunista” (KAUÊ, 

informação verbal, 2020) queria lhe vender sua porção de terra por 5 mil reais - um tipo 
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de oferta relativamente recorrente no estágio inicial da Ocupação, de acordo com Kauê. 

Desconfiado, ele foi conversar com os moradores e descobriu que aquilo não estava 

correto, que a ideia da ocupação era justamente que as pessoas não precisassem pagar 

para morar. A negociação com esse atravessador foi cancelada e Kauê comprou por 500 

reais o barraco de uma mulher que não queria mais morar ali, um preço que segundo ele 

foi apenas para compensar o material gasto pela moradora, como placas de compensado 

de madeira e telhas. Desde então, Kauê se tornou um agente ativo na Ocupação e na 

Associação de Moradores, e pela sua participação também teve direito a um lote após a 

execução do Plano Popular. 

Em uma favela consolidada e com um mercado dinâmico como Paraisópolis, a 

aquisição da terra ou de sua projeção vertical é bem mais frequentemente realizada 

mediante pagamento se comparada com o caso do Jardim da União, mesmo que lá inexista 

o seu parcelamento em lotes padronizados. O terreno às margens do Córrego do Antonico, 

onde hoje se encontram as casas de Felipe e de diversos outros familiares, foi comprado 

pelo seu avô na virada das décadas de 1980 e 1990. Foi nesse momento que a primeira 

casa foi construída. Mesmo a casa de Valdir, construída sobre uma laje cedida pela irmã, 

está na projeção desse mesmo terreno originalmente comprado e transformado em 

patrimônio da família.  

Também Carlos e sua família que, a princípio, foram acolhidos pelos parentes já 

moradores de Paraisópolis, quando vieram da Bahia há 15 anos, compraram o terreno 

onde hoje já está sendo construído o terceiro pavimento da edificação. 

Esse momento inicial do processo de autoconstrução da casa merece uma 

discussão específica, pelo fato de ser um momento determinante no processo de 

autoconstrução (embora não seja o único), o que se dá de duas maneiras.  

Primeiro, porque as motivações que levam os agentes a decidirem pela 

autoconstrução da moradia, em se tratando de produção orientada para o autoconsumo, 

estão intimamente ligadas com a definição das suas necessidades espaciais e da 

materialidade que poderia atendê-las. Trata-se efetivamente da elaboração de um 

programa de necessidades65 e um planejamento para o seu atendimento, ainda que possa 

 
65 De acordo com Albernaz e Lima (1998, p. 519), uma das definições de programa de necessidades 

ou programa arquitetônico consiste em: “Classificação, em termos genéricos ou minuciosa, do conjunto de 
necessidades funcionais correspondentes à utilização do espaço interno e à sua divisão em ambientes, 
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ocorrer de maneira tácita. A composição familiar e a preocupação com sua acomodação 

de forma confortável é uma questão chave na autoconstrução, os primeiros 

planejamentos acerca da construção da casa se dão em torno disso.  

Segundo, porque a situação espacial do terreno a que têm acesso, suas dimensões 

e entorno imediato, tem implicações fortes na morfologia da moradia e, igualmente, no 

canteiro da qual ela resulta, definindo até mesmo a natureza das obras. Em uma favela 

como Paraisópolis, de acordo com diversos dos entrevistados, não há praticamente mais 

solo livre para se construir, tornando-se predominantes as reformas e as expansões por 

verticalização a partir dos anos 1990 e 2000, quadro bastante distinto do encontrado na 

Ocupação Jardim da União. Os exemplos estudados demonstram de algumas maneiras 

essas questões. 

Alan reafirmou mais de uma vez que as suas gêmeas, que nasceram durante a 

ocorrência da obra, tinham sido a motivação central de todo o processo. Ele decidiu 

construir uma casa de alvenaria porque no frio a casa seria mais quente e aconchegante 

para elas. A casa, implantada num espaço exíguo de um lote de 90m² compartilhado, 

contava com cozinha, um banheiro e um quarto (Figura 8), ficou pequena, mas Alan já 

tinha planejado uma construção que pudesse ser verticalizada para ser mais adequada às 

necessidades de suas filhas quando ficassem mais velhas. Como é bem comum escutar de 

moradores e construtores, as fundações já foram executadas com isso em vista. Não 

desenhou em papel, demarcou a casa diretamente no terreno. 

 

 
recintos ou compartimentos, requerida para que um edifício tenha um determinado uso. É fundamental sua 
definição antes de iniciar o PROJETO ARQUITETÔNICO. É também chamado programa de necessidades ou 
simplesmente programa” [destaque dos autores]. Apesar da separação colocada por estes autores entre a 
elaboração do programa de necessidades e o projeto arquitetônico, não raramente aquela é classificada 
como sendo a primeira atividade do processo de projeto, entendido de maneira mais ampla. 
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Figura 8 - Cômodo em construção da casa de Alan, no Jardim da União. 
Fonte: Imagem cedida pelo entrevistado, 2020. 

 

Já Jussara pesquisava e pensava a princípio em fazer uso de técnicas construtivas 

alternativas, como construir em contêiner, utilizando a técnica de wood-frame ou então 

blocos ecológicos. Entretanto, desistiu das ideias e decidiu usar as técnicas mais 

convencionais, para conseguir se mudar mais rapidamente. Projetou uma casa com 32m², 

que consistia em um banheiro de 2m X 3m – que também viria a cumprir a função de um 

cômodo provisório inicial, onde hoje mora (Figura 9) – e um grande cômodo em L, 

abraçando o banheiro e agrupando assim as funções de quarto e cozinha66. O início do 

processo de Jussara foi distinto do de Alan, pois a moradora chegou a utilizar o desenho 

como ferramenta de planejamento de sua casa, realizados por ela ou por construtores com 

quem entrou em contato (Figura 10). Ela já havia planejado desde o início uma edificação 

que pudesse ser verticalizada (e aqui há similaridade com o caso de Alan), tendo a ideia 

de utilizar a mesma planta em mais outras duas unidades para cima, que poderiam ser 

utilizadas por suas sobrinhas quando fossem mais velhas e estivessem precisando de um 

lugar para morar. Jussara também tinha planos de trazer seu pai para morar junto 

 
66 Essa discussão da sobreposição de funções já estava presente na pesquisa de Sampaio e Lemos. 

No livro "Cozinhas, etc", de Lemos (1978), o autor afirma que "naquela ocasião pudemos então estudar casas 
em estado embrionário, às vezes constituídas de um só cômodo, onde havia total superposição de funções" 
(p.179). 
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consigo, pois ele precisaria de cuidados de outrem. Além disso, a moradora planejou 

recuar a sua edificação da divisa com o lote vizinho, o que foi representado também em 

seu desenho: tomou essa decisão tanto para que sua casa pudesse ser mais arejada quanto 

para se antecipar a qualquer possível falha que pudesse ter ocorrido na demarcação das 

divisas dos lotes, prevendo ainda para esse corredor um uso de lavanderia.  

 

 
Figura 9 - Cômodo inicial da casa de Jussara. 
Fonte: Imagem cedida pela entrevistada, 2020.  

  

 
Figura 10 - Desenhos de concepção da casa de Jussara, no Jardim da União. 
Fonte: Imagens cedidas pela entrevistada, 2020.  
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O processo mais recente ocorrido na casa de Felipe (Figura 11), uma expansão da 

casa original, teve como objetivo principal a melhoria do conforto, já que era muito 

pequena para os três moradores: “quatro anos atrás a casa era um ovo e agora ela é bem 

mais confortável” (FELIPE, informação verbal, 2020). A expansão para o primeiro 

pavimento teve que se dar em uma projeção deslocada em relação ao térreo, pois outras 

edificações já estavam tomando esse espaço aéreo. O entorno de sua casa, localizada às 

margens do córrego do Antonico, está repleto de edificações de dois ou três andares, 

muitas das quais fazem parte do complexo em que moram vários parentes seus (Figura 

12). Felipe e seu padrasto também tiveram receio de expandir a casa demasiadamente, 

com medo da fundação em um terreno próximo ao curso d’água. Assim, tiveram que 

planejar a expansão da casa nos espaços onde ainda era possível edificar, moderando o 

peso e o possível impacto das intervenções com relação à integridade física da edificação. 

Todos os três moradores, incluindo a mãe de Felipe (que não participou da execução 

propriamente), discutiram e deliberaram em conjunto sobre os cômodos que deveriam 

ser construídos e os serviços a serem feitos, muito embora não tenham utilizado o 

desenho como ferramenta de planejamento. 
 

 

 
Figura 11 - Entrada da casa de Felipe, em Paraisópolis. 
Fonte: Cabral (2017). 
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Figura 12 - Casas de Felipe e Valdir e complexo de casas da família à beira do Córrego do Antonico, 
em Paraisópolis. 
Fonte: Cabral (2017). 

 

O caso de Valdir é interessante pois mostra essa questão em dois tempos.  Na 

construção inicial, quando da gestação do primeiro filho em 2012, a obra se deu às pressas 

para que pudessem estar fora do aluguel quando ele nascesse. Outra alternativa aventada 

era a de serem cadastrados para atendimento definitivo, em um possível processo de 

remoção. Mas nem a pressa excluiu o planejamento: decidiram conjuntamente sobre a 

disposição e tamanho dos cômodos e Valdir chegou a desenhar a planta da casa e do 

traçado das fiações elétricas, desenhos que não foram guardados posteriormente. 

Relatando o processo, Valdir disse:  

 
Eu sentei e fiz, eu não fui muito perguntando pra ninguém, eu pensei uma coisa 
que seria, também olhando o espaço, né, olhando o lugar [...] eu pensei numa 
estratégia de como fazer [...] eu pensei onde iam ser as janelas, onde iam ser as 
portas [...] aí mostrei pra minha esposa, tanto que ela falou: “ah, acho que aqui tá 
legal”, e aí a gente fez. Não teve, vamos dizer, outras pessoas ajudando muito a 
pensar essa parte. (VALDIR, informação verbal, 2020) 

 

A construção inicial da casa de Valdir se deu sobre a laje de cobertura de uma das 

outras casas do conjunto de casas pertencentes à família, cedida por sua irmã (Figura 13). 

Já na época da reforma de 2017, aguardando o nascimento de seu segundo filho, o 

casal decidiu novamente em conjunto sobre o que fazer com cada cômodo, como por 

exemplo transformar a lavanderia em um quarto para o primeiro filho que antes dormia 

no mesmo quarto que o casal, disponibilizando assim o espaço necessário para a 

colocação do berço daquele que em breve nasceria. Também solucionaram nesse segundo 
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processo alguns problemas decorrentes da construção inicial que afetavam diretamente 

o conforto da família:  aumento do pé-direito da casa, execução de cinta de amarração e 

de uma laje sobre o banheiro, para que assim pudessem instalar uma caixa d’água. 

 

  
Figura 13 - Casa de Valdir, em Paraisópolis. 
Fonte: Cabral (2017). 

 

Já o planejamento do processo tocado por Carlos, também relacionado com a 

morfologia do seu terreno que o levou, obrigatoriamente, a verticalizar a edificação 

(Figura 14), se relaciona com um outro ponto de interesse, que é o caráter “cinzento” e 

complexo que o motor da produção pode assumir na autoconstrução. Carlos tinha planos 

de verticalizar a edificação desde o início e executou fundações mais reforçadas por esse 

motivo. O procedimento que o morador adotou como plano de produção pode ser descrito 

genericamente da seguinte maneira: construir um pavimento superior para onde se 

mudaria com sua família, deixando o antigo pavimento, onde moraria durante as obras, 

livre para ser alugado. Já tinha feito isso outra vez, quando morava no primeiro andar e 

construiu o segundo, e no momento da entrevista planejava repetir o mesmo processo: 

estava construindo o terceiro andar para onde pretende se mudar com sua família e, 
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quando o fizer, colocará a unidade do segundo andar (onde hoje mora) para alugar. Assim, 

muito embora sua produção tenha nitidamente um componente de autoconsumo, uma 

vez que os novos pavimentos são construídos pensando nas necessidades dele e de sua 

família (mencionou inclusive que quer se mudar para a cobertura nova para que sua 

família possa ter um espaço de churrasqueira), é evidente também que o outro pé dessa 

produção se firma na possibilidade de extração de rendas imobiliárias: o morador 

declarou que quer garantir uma aposentadoria por meio do recebimento dos dois 

aluguéis.  

 

 
Figura 14 - Laje superior da casa de Carlos, em Paraisópolis. 
Fonte: Imagem cedida pelo entrevistado, 2020. 

 

Também nesse sentido Eduardo, profissional com muita experiência na região, 

disse que tem se tornado cada vez cada vez mais comum a ocorrência de obras em 

Paraisópolis em que o morador expande verticalmente sua casa visando a extração de 

renda imobiliária. Embora tenha sido explorado aqui o caso de Carlos, existem casos 

inversos, em que o morador permanece morando no térreo, alugando as lajes superiores 

recém-construídas. Nesses últimos casos, mais comuns, tem-se uma dinâmica nova e um 

relativo distanciamento do entendimento convencional da autoconstrução, havendo aí 

uma mescla mais intensa com as lógicas da produção para mercado, uma vez que as 

unidades construídas já são pensadas desde o princípio como habitações para terceiros 
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anônimos. Ainda assim, o fato de a produção ocorrer na mesma edificação onde o morador 

original empreendeu a construção de sua casa vincula a produção ao processo mais amplo 

de autoconstrução, sendo ela portanto ainda passível de ser referenciada pelo mesmo 

termo, mesmo que se trate de uma espécie de fronteira-limite com a produção para 

mercado, com intensa mescla entre as duas formas. 

Quando os processos de autoconstrução abrangem a contratação de profissionais 

da construção autônomos locais para, em maior ou menor grau, atuar na produção67, 

esses profissionais também muitas vezes possuem um papel ativo no planejamento inicial 

dos espaços, junto com o agente originador. Antônio, morador e construtor na ocupação 

Jardim da União, ressaltou que quando é contratado utiliza o desenho como ferramenta: 

pergunta ao morador se ele quer rascunhar a sua própria ideia, ou se prefere apenas 

comunicá-la verbalmente e deixar o rascunho a seu cargo. Procura também antecipar já a 

quantidade de material que vai precisar a partir do cálculo das áreas a serem construídas, 

se utilizando também de algumas regras práticas, como por exemplo a definição do 

número de meios-blocos (necessários para os encontros entre paredes) como sendo o 

equivalente a 10% do total de blocos de alvenaria. 

Também Eduardo, no contexto de Paraisópolis, utiliza o desenho como ferramenta 

para antecipação e planejamento da moradia, ressaltando que são poucos os moradores 

que chegam a ele com um desenho pronto. Normalmente as necessidades espaciais dos 

moradores são conversadas em um primeiro contato e, em seguida, Eduardo as coloca no 

papel, sugerindo possíveis disposições e dimensões dos cômodos, aberturas e demais 

elementos. Finalmente, ele entra em contato novamente com o morador, que aprova ou 

não o projeto.  Também ocorre muitas vezes de projetarem in loco: sobem na laje onde 

irão construir, conversam, apontam para o espaço e chegam a definições sobre a 

disposição e o dimensionamento dos cômodos e espaços no próprio local da obra. Nas 

palavras dele:   
 
No caso cê sobe em cima da laje, o cara fala “eu quero o meu quarto aqui, a minha 
sala ali”, entendeu? Você marca tudinho, entendeu? (EDUARDO, informação 
verbal, 2021) 

 
67 As condições dessa atuação e da relação com os moradores autoconstrutores será abordada de 

forma aprofundada em subseção mais adiante, onde discutiremos o processo de execução da obra. 
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O momento de originação da construção - seja ela um processo de construção 

pioneira ou então de expansão - carrega consigo, assim, uma série de questões que se 

traduzem nos planejamentos iniciais da produção, que consistem na antecipação do que 

se quer produzir, por que e como, além de envolver todas as motivações que originam a 

obra. Mas esse planejamento não se limita à esfera inicial da produção: ele é complexo, 

cheio de idas e vindas e se mescla fortemente com o próprio momento de execução da 

casa, se alterando em função do mesmo. Essa esfera da execução é central, mas antes de 

abordá-la, é importante entender como se dá o fornecimento de materiais que abastecem 

os canteiros da autoconstrução nos assentamentos, uma vez que seus impactos são 

grandes nos processos construtivos.  
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Fornecimento de Materiais 

 

 

Nesta esfera de análise, entra em cena um outro agente que, apesar de não ser 

comumente levado em conta por não se fazer presente fisicamente no canteiro, é também 

definidor das características dos canteiros da produção da moradia por autoconstrução. 

Trata-se aqui dos comerciantes de material de construção de uma forma geral, 

principalmente aqueles locais, com maior aderência aos processos que se desenvolvem 

em um determinado assentamento. 

São diversos os fatores que são levados em conta pelos moradores e futuros 

moradores autoconstrutores na hora de entrar em contato com esses agentes e decidir 

por um estabelecimento na hora de comprar os materiais necessários para mover a sua 

obra: preço, proximidade, flexibilidade no pagamento e na entrega, orientação técnica 

fornecida, dentre outros. Essa multiplicidade de fatores, somada com as parcas e instáveis 

rendas familiares, bem como com o caráter imprevisível da produção, faz com que 

geralmente não haja um fornecedor único de materiais em um canteiro de autoconstrução 

e tampouco um fluxo contínuo de fornecimento. 

Jussara afirmou que fez cotação de preços não apenas nas lojas locais, mas também 

em grandes fornecedores e até mesmo diretamente com fábricas produtoras de alguns 

materiais. Afirmou que as lojas locais como a LJDU tinham preços mais elevados para 

alguns materiais do que as grandes redes varejistas de abrangência estadual ou 

nacional68, tendo comprado naquelas apenas os sacos de cimento e, nestas, materiais 

diversos como aditivos. A areia e a brita foram compradas diretamente de uma pedreira 

localizada em um raio de 2 quilômetros da Ocupação. As armaduras pré-montadas para 

fundação, vigas e pilares foram compradas de uma fornecedora de aços para construção 

civil localizada na avenida Senador Teotônio Vilela, a cerca de 7 quilômetros da Ocupação. 

Também chegou à conclusão, após calcular a quantidade necessária de blocos de concreto 

 
68 Ilustrou com o preço de um aditivo impermeabilizante para argamassas, que custava cerca de 

140 reais na loja LJDU, enquanto que em um estabelecimento também próximo à Ocupação, pertencente a 
uma rede varejista com lojas em todo o estado de São Paulo, o mesmo produto custava 89 reais (a mesma 
discrepância de preços não parecia se refletir, entretanto, em um dos principais materiais básicos: o 
cimento) 
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para a obra e fazer o orçamento nos depósitos, de que valia mais a pena em termos de 

custo comprá-los diretamente de uma fábrica próxima, localizada em Parelheiros, em um 

raio de cerca de 1 quilômetro da Ocupação. A moradora preferia fazer compras à vista, 

para garantir descontos de até 10%, e tentava na medida do possível concentrar as 

aquisições: comprou toda a brita de uma vez, assim como o cimento e os blocos e tentou 

fazer o mesmo com a areia, mas precisou fazer uma nova compra posteriormente. 

Alan também decidiu comprar os blocos para a sua construção diretamente na 

mesma fábrica em que Jussara havia comprado. Em sua busca por estabelecimentos com 

preço mais em conta, mas que também tivessem uma entrega ágil69, acabou comprando 

de 4 terminais de varejo (incluindo a LJDU), mais próximos e de fácil acesso. As armaduras 

pré-montadas foram compradas em uma distribuidora de aço também localizada bastante 

perto, a cerca de 500 metros da Ocupação. Alan também disse que não valia a pena em seu 

caso comprar a areia e a brita diretamente da pedreira, como fez Jussara, pois ele tinha 

seu tempo muito fragmentado, trabalhava “todo dia um pouquinho” (ALAN, informação 

verbal, 2020) e tinha receio de que ficaria muito material na rua, já que a pedreira 

entregava apenas em grandes quantidades. A questão da estocagem será abordada mais 

a frente. 

O pedreiro Antônio diz comprar, para as obras em que participa na Ocupação, 

insumos mais básicos (areia, cimento, etc.) nas lojas locais, deixando para comprar nas 

grandes redes varejistas materiais de acabamento, equipamentos, louças e metais, por 

conta de uma outra variável que entra em cena: a cobrança de frete. Sua explicação: “às 

vezes um frete de 50 [reais] dá pra comprar dois sacos de cimento” (ANTÔNIO, 

informação verbal, 2020). A não cobrança de frete para as proximidades é prática comum 

em lojas da região, como por exemplo a LJDU70. Isso também ocorre em Paraisópolis: as 

lojas mais expressivas, que têm condições de realizar entregas (uma vez que há lojas 

muito pequenas, que contam apenas com a retirada de produtos em balcão), geralmente 

 
69 Alan contou que quando a loja demorava muito para entregar seu pedido, cancelava e fazia 

novamente em outro depósito; havia uma pressa para construir. 

70  O lojista José afirmou que viagens de até cerca de 7 quilômetros costumam ser feitas sem 
cobrança, estando as entregas com distâncias maiores do que essas sujeitas à cobrança da taxa, a depender 
da localização. O fato de ser uma loja local não significa que ela seja pequena, entretanto: contam com uma 
frota própria de 17 carretas e caminhões para realizar as entregas. 
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não cobram frete para entregas dentro da favela (CABRAL, 2017, p. 71), como é o caso da 

loja LPAR71.  

Vale notar aqui uma distinção entre os casos da Ocupação Jardim da União e da 

favela de Paraisópolis com relação ao arranjo dos varejos locais. A primeira tem uma 

origem recente e uma escala bem mais reduzida em termos de demanda para essas lojas, 

de modo que os estabelecimentos mais utilizados pelos moradores se encontram fora de 

seu território, no entorno imediato (Mapa 8), ainda que pequenos comércios de material 

de construção estejam começando a surgir em seu interior:  já havia 2 lojas abertas 

vendendo materiais de construção no interior da Ocupação, no momento em que Antônio 

foi entrevistado, em 2020, o que era visto pelo morador e construtor autônomo como algo 

positivo, uma vez que mantinham preços baixos. Já a segunda apresenta escala e dinâmica 

de uma verdadeira cidade, de modo que há, em seu interior, uma variedade muito grande 

de varejos de material de construção (Mapa 9), que ocupam o papel de fornecedores 

principais dos processos pesquisados. 

Para além das lojas de material de construção, também deve-se mencionar a 

importância dos diversos serviços de serralheria encontrados na favela. Devido ao seu 

alto grau de verticalização, são muitos os moradores e construtores que recorrem às 

escadas helicoidais construídas em chapas e perfis metálicos, eventualmente instaladas 

nos espaços públicos, nas varandas e em balanços de laje que se projetam sobre as ruas e 

calçadas, como solução para a circulação vertical (Figura 15). 
 

 
71 Também conta com frota própria de veículos de transporte, que consiste em 8 caminhões e uma 

picape. Sua cobrança de frete é mais restritiva do que a da LJDU: a isenção de taxa de entrega é realizada 
apenas para dentro de Paraisópolis, cobrando para as demais entregas que realizam na Grande São Paulo. 
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Mapa 8 - Ocupação Jardim da União e lojas de material de construção. 
Fonte: Elaboração própria a partir de imagem e dados disponibilizados pelo Google Earth (2021). 
 

 
Mapa 9 - Paraisópolis e lojas de material de construção. 
Fonte: Elaboração própria a partir de imagem e dados disponibilizados no Google Earth (2021) e em mapeamento 
realizado a pé em Cabral (2017). 
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Figura 15 - Escadas metálicas em Paraisópolis. Muitas vezes as escadas podem ser encomendadas e 
compradas em depósitos locais e serralherias instaladas na favela. A fotografia do meio é de um degrau de 
uma escada helicoidal em processo de produção, tirada em uma das serralherias estabelecidas no interior 
da favela. 
Fonte: Cabral (2017). 

 

Valdir afirmou que na construção da sua casa em 2012 compraram cerâmicas para 

piso, peças sanitárias e alguns itens de iluminação em grandes redes varejistas, 

localizadas fora de Paraisópolis, e todo o resto em lojas de dentro. Já na reforma de 2017, 

a totalidade das compras foi feita nas diversas lojas de dentro do assentamento, o que 

incluía tanto os materiais de acabamento e revestimento quanto os materiais básicos e 

armaduras pré-montadas. Sua escolha foi essencialmente orientada pelo orçamento, mas, 

quando não havia grandes diferenças de preços entre as lojas, podiam optar por aquelas 

onde encontrassem modelos mais interessantes de elementos construtivos e 

componentes, como portas e pisos, por exemplo. 

Carlos também comprou a maior parte dos materiais básicos dentro de 

Paraisópolis, mas comentou que para alguns casos prefere comprar em grandes varejos 

onde pode parcelar em mais vezes, como foi o caso de sua compra recente de blocos de 

concreto celular - material caro, que utiliza nas paredes internas da casa para tentar 

reduzir a carga adicional sobre a estrutura. 
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Da mesma forma, Felipe e seu padrasto compraram dentro de Paraisópolis tudo o 

que precisaram para a obra de expansão vertical da casa, realizada a partir de 2016. 

Entretanto, ressaltou em seu relato um outro aspecto que não está relacionado com o 

preço dos materiais, e que também é um fator decisivo para a sua escolha de fornecedor, 

que diz respeito a um certo “molejo” (FELIPE, informação verbal, 2020) que os lojistas 

locais têm, diferentemente dos grandes varejos localizados fora de Paraisópolis. Pelo fato 

de os primeiros estarem acostumados às ruas da favela72, as chances de um caminhão 

deles cancelar a entrega por não ter conseguido encontrar o endereço ou passar por 

alguma via são menores. Essas lojas teriam assim a vantagem da certeza da entrega, uma 

questão que foi ressaltada também por outro morador de Paraisópolis com quem tivemos 

contato. Além disso, também comentou que o tempo de espera entre a realização do 

pedido e a entrega costuma ser mais curto com as lojas da região.  

Uma questão que, além de visível, foi ressaltada por moradores, profissionais e 

lojistas, é o fato de os canteiros em ambos os assentamentos serem exíguos, o que tem 

uma série de decorrências. É importante ressaltar que isso não é exclusividade de nosso 

universo de pesquisa, mas sim uma condição dos assentamentos populares urbanos de 

uma maneira geral.  

No caso do Jardim da União, embora as ruas internas da Ocupação sejam largas o 

suficiente para a passagem dos caminhões de entrega, que descarregam o material no 

local definido pelos compradores, os lotes de 90m² (em geral com 4,5 X 20m e 9 X 10m) 

delimitam o espaço das casas e também o espaço principal de estocagem de materiais 

durante a obra. Jussara, que comprou grande parte do material que precisava de uma só 

vez, precisou dividir o seu espaço de armazenamento: dentro do lote ficavam os blocos; já 

a areia foi descarregada em uma pracinha da Ocupação, ao lado de sua casa. As armaduras 

pré-montadas utilizadas na obra foram armazenadas temporariamente na sede da 

Associação de Moradores, “porque é ferragem, né, ferragem no terreno some”, brincou a 

moradora (JUSSARA, informação verbal, 2020). Jussara comentou que alguns materiais 

que deixou expostos a céu aberto foram furtados, como areia, brita e duzentos blocos de 

 
72 Muitas vezes os lojistas e funcionários das lojas internas de Paraisópolis são também moradores 

do assentamento (CABRAL, 2017): ter familiaridade com as ruas e vielas e saber se deslocar dentro da favela 
acaba sendo, assim, um conhecimento tácito. 
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concreto. O mesmo ocorreu com materiais de Alan com a areia, bem como com algumas 

ferramentas que ficavam armazenadas dentro de um barraco de madeira. O furto de 

materiais é um fator fundamental para se entender as lógicas encontradas para a 

estocagem na autoconstrução: há o uso do próprio terreno, mas também pode ocorrer um 

armazenamento mais difuso, utilizando o espaço de casas de vizinhos e parentes, no caso 

dos materiais de maior valor. 

Mesmo comprando aos poucos o material que precisava, conforme ia usando, Alan 

também precisou usar a mesma praça para armazenar sua areia que, da mesma forma que 

a pedra britada, ficava a céu aberto. Os sacos de cimento e algumas ferramentas, materiais 

de maior valor e que necessitam de proteção das águas da chuva, ficavam armazenados 

dentro de um quartinho de madeira que havia no terreno. As armaduras já foram 

posicionadas e concretadas o quanto antes, pelo mesmo motivo que Jussara levantou.  

Inclusive, essa compra de materiais de forma intermitente é algo com que José, na 

condição de varejista, lida frequentemente, não apenas nas compras fragmentadas em si, 

mas também sob a forma de uma compra única que o cliente pede para que não seja 

entregue de uma só vez. Isso se dá pelo fato de os terrenos serem muito pequenos e não 

haver espaço para todo o material comprado ser descarregado de uma só vez, ou às vezes 

por não existirem condições de armazenamento adequadas para materiais delicados 

como é o caso do cimento, que “vence”, empedra, quando fica exposto à umidade. José 

comentou que às vezes sua loja chega a fazer entregas fracionadas de duas a três vezes 

em uma semana na mesma obra, por conta dessas condições. É quase como se o espaço e 

a estrutura organizacional dos varejos se tornassem incluídos na lógica da estocagem e 

abastecimento dos canteiros da autoconstrução, em uma espécie de operação just-in-time 

típica do modelo de organização industrial toyotista, estabelecida de forma implícita entre 

os agentes. 

Mas parece haver um limite para essa relação, que no caso da LPAR fica mais claro: 

Pedro disse que em sua loja não fracionam entregas, porque o gasto operacional faz com 

que esse mecanismo não compense financeiramente. A única exceção de fracionamento 

em duas entregas é para o “milheiro” de blocos. 

Ainda no tocante ao tamanho e localização dos terrenos, em Paraisópolis há 

algumas distinções em relação ao que ocorre no Jardim da União: não há padronização no 
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tamanho dos terrenos e dependendo da localização das obras (por exemplo, em vielas), 

os caminhões podem encontrar dificuldades para descarregar o material.  

Para Valdir e também para Felipe, isso não foi um problema, entretanto: os 

entregadores descarregavam as mercadorias na frente do terreno de posse da família e os 

moradores utilizavam carrinhos de mão para transportar os materiais até o espaço de uso 

comum no térreo, que em ambos os casos foi utilizado para a estocagem de materiais 

durante as obras. Até por conta da disponibilidade desse espaço, os moradores não 

sentiram necessidade de fracionar a entrega das compras. Outros espaços utilizados para 

armazenamento foram uma área de lavanderia da casa de Felipe e o interior de uma casa 

dos familiares, que se encontrava vazia nos anos de 2016 e 2017 e que também serviu de 

moradia provisória para Valdir e sua família enquanto reformaram a sua casa (Figura 16).  

 

 
Figura 16 - Pátio interno utilizado por Valdir e Felipe para estocagem de materiais durante as obras, 
em Paraisópolis. 
Fonte: Cabral (2017). 

 

Mas, talvez, a maior distinção entre os assentamentos nessa escala do 

armazenamento no canteiro em particular se dê por conta do grau de verticalização das 

edificações: em Paraisópolis, tanto a estocagem quanto o transporte de materiais não é 

apenas horizontal, mas também tem que vencer grandes desníveis na vertical. Nos casos 

dos moradores acima citados, esse transporte foi realizado de forma completamente 

manual: cimento e areia eram carregados em baldes ou nos seus próprios sacos e levados, 

nos braços ou nas costas, até os andares onde seriam utilizados, por meio de escadas 

bastante estreitas (Figura 17). Valdir até comentou que na construção inicial de sua casa 
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sobre a laje o transporte vertical dos blocos foi feito por arremesso (um arremessava e 

outro pegava), até o momento em que as paredes ficaram muito altas para permitir que 

esse procedimento continuasse.  

 

 
Figura 17 - Escadas de Felipe e Valdir, em Paraisópolis. Escada interna da casa de Felipe (à esquerda) e 
escada de acesso à laje onde se encontra a casa de Valdir (à direita), ambas utilizadas para o transporte 
vertical de materiais durante as obras - destaque para as dimensões do espelho dos degraus. 
Fonte: Cabral (2017). 

 

Carlos fez até o segundo andar de sua construção a mesma operação de transporte 

vertical manual, mas hoje, construindo o terceiro andar acima do térreo de sua edificação, 

decidiu que valia a pena utilizar um guincho de coluna elétrico, que instalou sozinho na 

última laje da construção. Viu que não valia a pena alugar o equipamento, porque não 

conseguia prever exatamente os dias de uso (ou se usaria o dia todo, por exemplo) e achou 

melhor comprar um. No dia em que o material das lojas era entregue na porta de sua casa, 

contratava uma pessoa para o auxiliar no carregamento do guincho, enquanto ele mesmo 

ficava sobre a laje, operando o guincho e descarregando o material no andar correto 
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(Figura 18). Ainda assim, Carlos disse comprar apenas o que usa na hora, porque não tem 

muito espaço na sua edificação para armazenamento. 

 

 
Figura 18 - Guincho elétrico instalado por Carlos em operação em Paraisópolis. Na primeira imagem 
(esquerda), Carlos opera o guincho em direção ao térreo, onde um contratado se encontra à espera para 
poder carregar a caçamba (meio). Uma vez carregada a caçamba, Carlos eleva o material de construção até 
o pavimento desejado, onde então descarregará o material (direita). 
Fonte: Sequência de imagens retiradas de vídeo cedido pelo entrevistado (2020).  

 

Outra função que também assumem os varejistas é a da orientação técnica para os 

seus clientes, sejam moradores autoconstrutores ou construtores locais envolvidos 

nessas obras. Por vezes, a orientação técnica se transforma em diferencial entre os 

estabelecimentos, o que ocorreu no caso de Jussara: a moradora sentia mais confiança nos 

estabelecimentos que ofereciam instruções técnicas e isso contava pontos na hora de 

decidir onde comprar. Pedro, como varejista de longa data em Paraisópolis, acredita que 

essa é uma tarefa imprescindível a ser realizada por qualquer estabelecimento que 

trabalhe com venda de materiais de construção, porque "99% dos clientes não sabe o que 

quer" (PEDRO, informação verbal, 2020). José também relata que em sua loja sentem uma 

grande necessidade de orientar seus clientes, que na maioria das vezes são os próprios 

moradores, sendo uma minoria das compras realizadas pelos pedreiros contratados.  

Dessa maneira, a influência dos varejistas nas obras acaba sendo considerável: 

indicam quais os produtos que devem ser utilizados para determinadas finalidades, 

instruem sobre como devem ser realizados procedimentos de aplicação (como por 

exemplo para a impermeabilização de uma laje), e, por vezes, até mesmo dão parâmetros 
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de dimensionamento, por exemplo indicando os diâmetros de tubos que devem ser 

usados para coleta de esgoto ou então para abastecimento de água fria. Pedro indicou que 

essa orientação pode até mesmo se dar com relação à concepção estrutural da obra, 

visando a segurança: 

 
[...] às vezes tem pedreiro que tem muita dúvida, não sabe [...] quantas lajes ele vai 
fazer, quanto de fundação ele vai fazer, né? Cálculo de peso, tudo… isso a gente 
também ajuda muito o cliente que vai comprar, né? [...] Aí pergunta… e a gente tem 
que tirar as dúvidas pra que faça uma casa segura, né? Com estrutura pra três, 
quatro casas pra cima. (PEDRO, informação verbal, 2020) 

 

Por outro lado, há uma preocupação em manter uma certa distância nesse 

envolvimento. Quando perguntado se houve casos em que tiveram alguma atuação direta 

(presencial) em canteiros de obra, o lojista José afirmou que fazem o máximo que podem 

para evitar essas situações, porque isso implicaria em contrair uma responsabilidade 

sobre a edificação em questão para a qual não teriam corpo técnico adequado em seu 

estabelecimento. Ele entende a orientação que dão aos clientes mais como um 

“acompanhamento meio superficial” (JOSÉ, informação verbal, 2020).73  

O contato com as lojas de construção também auxilia na compreensão da 

materialidade das casas autoconstruídas por meio da observação dos materiais ofertados. 

Por exemplo, em ambas as lojas LJDU e LPAR, o bloco cerâmico de vedação com furos 

horizontais, que em ambos os casos é produzido em fábricas da região de Tatuí, é muito 

mais vendido do que o bloco de concreto, sendo que José estimou que para cada 30 mil 

blocos cerâmicos vendidos em sua loja, vende mil do de concreto. E, de fato, um breve 

percurso por qualquer um dos assentamentos é suficiente para constatar a 

 
73 A Associação Brasileira de Cimentos Portland produziu, no fim dos anos 1990, uma série de 

materiais de divulgação buscando orientar tecnicamente a produção por autoconstrução, o que 
compreendeu uma cartilha chamada “Mãos à Obra”, distribuída gratuitamente em depósitos de material de 
construção, e uma série televisiva homônima em 36 capítulos exibida no canal Futura. Na série, o dono do 
depósito, Seu Freitas, era o personagem mais importante na orientação técnica, instruindo os clientes 
autoconstrutores sobre como deveriam realizar os processos construtivos para a construção de sua casa. 
Os episódios foram disponibilizados on-line recentemente em <youtube.com/channel/UCIupg-
hduIR57O94IH5Ek0Q>. Acesso em Dez/2021. 
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predominância desse tipo de alvenaria nas suas construções, de fácil manuseio e preço 

mais barato74 do que seus correlatos à base de cimento. 

É, entretanto, nos elementos estruturais vendidos por esses depósitos que reside 

a constatação mais interessante, definidora não apenas da materialidade da casa 

construída, mas principalmente dos processos no canteiro. Com base nos 

estabelecimentos visitados ou contatados (bem como nas conversas com outros agentes), 

é razoável considerar que não apenas nas lojas LJDU e LPAR, mas provavelmente nos 

depósitos que abastecem os canteiros da autoconstrução de uma forma geral, a venda de 

componentes estruturais pré-montados ou pré-fabricados é muito frequente75, sendo 

assim um elemento central na caracterização atual da autoconstrução da habitação. 

Um caso exemplar são as armaduras prontas, pré-cortadas e pré-montadas, 

amarradas ou soldadas, que podem ser vendidas por metro linear, quando utilizadas na 

confecção de pilares e vigas, ou por unidade, quando se trata de “gaiolas” para blocos de 

fundação (Figura 19). É importante ressaltar que, à exceção das gaiolas de aço utilizadas 

para blocos de coroamento, os elementos pré-montados em barra são genéricos, sendo 

utilizados indiscriminadamente tanto para a execução de pilares ou de vigas. Não há 

muitas variações nestes depósitos – geralmente há as possibilidades de colunas com 

quatro ou seis barras, bem como algumas poucas opções de bitola. Isso é um fator crítico 

para a segurança estrutural das edificações autoconstruídas, o que se intensifica à medida 

em que as residências vão sendo verticalizadas e, consequentemente, contam com 

aumentos expressivos de carga76. Eduardo comentou que a presença desses elementos 

começou a ficar mais comum em Paraisópolis nos anos 1990, no mesmo momento em que 

 
74 Na LJDU, 1000 unidades do bloco de 11,5x14x24cm, uma dimensão popular nas vendas, custava 

no momento da entrevista R$890,00. Na LPAR, a mesma quantidade de um bloco cerâmico de dimensões 
semelhantes estava a R$940,00. 

75 Como visto por exemplo em grande parte dos estabelecimentos visitados durante a pesquisa 
relatada em Cabral (2017). 

76 A insegurança estrutural que pode resultar de alguns destes processos, que pode ocorrer como 
decorrência da precariedade dos elementos da superestrutura (vigas e pilares) mas também dos elementos 
de fundação, pode eventualmente levar a casos de desabamentos, como ocorrido recentemente em um 
assentamento popular em Mauá em 2020 e também em Paraisópolis, já no ano de 2021. Ver: 
<g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/08/22/casa-desaba-em-maua-na-grande-sp-veja-
video.ghtml> e <g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2021/10/16/sobrado-desaba-em-pairsopolis-na-
zona-sul-de-sao-paulo.ghtml>. Acesso em Dez/2021. 
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as primeiras lojas de material de construção começaram a surgir no interior da favela. 

José localiza esse momento de maior popularização como tendo ocorrido há cerca de 20 

anos, na virada das décadas de 1990 e 2000. 

 

 
Figura 19 - Armaduras pré-montadas em aço para elementos estruturais, em Paraisópolis e no 
Jardim da União. À esquerda, uma coluna pré-montada com 4 vergalhões armada em meio ao estoque de 
materiais. À direita, trecho da fundação da casa de Alan, onde se observa o emprego de armadura pré-
montada tipo “gaiola” para bloco de fundação, amarrada com armaduras pré-montadas do tipo “coluna”, 
comumente utilizadas para vigas baldrame, pilares e vigas aéreas. 
Fonte: Cabral (2017) (esquerda) e imagem cedida pelo entrevistado Alan em 2020 (direita). 

 

São muito populares77: os cinco moradores autoconstrutores entrevistados, sem 

exceção, fizeram uso das armaduras prontas para a execução da estrutura de suas casas. 

 
77 Para se ter uma noção da escala de valores e materialidade desses elementos: na loja LPAR, Pedro 

afirmou que o preço das armaduras para pilares e vigas variava entre 17 e 22 reais por metro, a depender 
das dimensões da seção transversal da armadura, do diâmetro das barras e de sua quantidade (4 ou 6 barras 
de aço). Já na loja LJDU, a armadura pré-montada para vigas e pilares de 8x14cm, com 4 barras de 8mm de 
diâmetro (5/16”), custava 16,80 reais por metro, sendo a sua versão com barras de 10mm (3/8”) 
comercializada por 21,80 o metro linear. Nesse último estabelecimento, as armaduras eram vendidas em 
comprimentos modulados de 50cm em 50cm, de acordo com as necessidades de seus clientes. Como os 
vergalhões são fornecidos pela indústria de materiais com um tamanho padronizado de 12 metros, esse 
seria o tamanho máximo da armadura vendida, embora José tenha afirmado que geralmente não passem de 
algo em torno de 7m e 7,5m. Ainda, uma observação interessante foi feita por José: vendem armaduras de 
8x14cm e 8x18cm, buscando uma compatibilização com a largura de 11,5cm do bloco cerâmico que é o mais 
vendido em sua loja. 
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Também os profissionais entrevistados, Antônio e Eduardo, dizem utilizar 

predominantemente essas armaduras pré-montadas nas obras em que participam, 

realizando apenas o seu posicionamento, a execução das fôrmas e a posterior 

concretagem dos elementos. Isso se dá por alguns motivos. O primeiro é a necessidade de 

espaço e equipamentos. É assim que Antônio explica a ocorrência desse tipo de tarefa no 

espaço dos galpões pertencentes aos fornecedores78 na maioria dos casos, e não nos 

canteiros de obra:  

 
[...] os caras só abaixam a mão, [...] cortou no tamanho pronto, aí já começa a 
montar [...] lá nas obras, eu não tenho como entrar com um monte de coisa nas 
obras, às vezes o terreno é pequeno, como é que eu vou fazer? Lá eles têm espaço, 
têm um galpão. (ANTÔNIO, informação verbal, 2020) 

 

Relacionado a essa questão específica dos equipamentos, se encontra o segundo 

motivo, que diz respeito à produtividade do trabalho envolvido nessa tarefa. Algumas 

lojas, como é o caso da LJDU e da LPAR, possuem em seus estabelecimentos uma equipe 

de funcionários específica para a produção de armaduras pré-montadas, contando 

também com um espaço de trabalho e ferramentas próprias para isso. O varejista José 

afirmou que um profissional experiente consegue amarrar até 90 metros por dia, 

enquanto que um profissional com pouca prática produziria algo entre 50 e 60 metros. 

Afirmou, ainda, que há uma segmentação na estrutura de seus 60 funcionários: há aqueles 

“de pátio”, que trabalham com a produção de elementos, e há aqueles que ficam “no 

balcão”, orientando clientes e realizando vendas. Também traçou uma espécie de 

hierarquização, quando disse que alguns que trabalham hoje na operação de vendas 

começaram na “linha de produção” (JOSÉ, informação verbal, 2020) e foram movidos para 

o balcão de vendas por terem se destacado em seu trabalho. 

Essa maior produtividade e conveniência de produção de armaduras pré-

montadas pelos fornecedores se reflete na percepção de custo-benefício do morador 

autoconstrutor. Jussara comentou que chegou a comparar os dois cenários, um no qual 

compraria os vergalhões para serem amarrados in loco e outro onde compraria as 

 
78 Esses fornecedores podem ser os próprios depósitos de materiais de construção, mas também 

podem ser comerciantes e fabricantes especializados em venda de aços para construção civil. 
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armaduras prontas de um fornecedor especializado em aços. Chegou à conclusão de que 

o tempo de trabalho que seria gasto no primeiro cenário era grande demais e não 

compensaria; além disso, ressaltou que os pedreiros locais preferem trabalhar com 

armaduras prontas, justamente pela facilidade que isso confere à execução. Isso é 

especialmente importante no seu caso, onde foi intenso o uso de mão de obra contratada, 

Os exemplos de materiais pré-montados ou pré-fabricados comercializados pelas 

lojas e, muitas vezes, produzidos por elas, não se restringem às armaduras. Ambos os 

estabelecimentos LJDU e LPAR também realizavam a produção de lajes pré-fabricadas em 

seus estabelecimentos, que podem ter vigotas convencionais (de concreto armado) ou 

treliçadas. A LJDU, como já foi mencionado, começou em 1989 realizando exclusivamente 

a atividade de fabricação de lajes, tendo expandido seus negócios em 1996, mas mantendo 

essa atividade até os dias de hoje.  

Uma questão que se faz notável é o fato de que, assim como o espaço disponível 

nos canteiros limita as atividades produtivas que podem nele ocorrer, o mesmo se dá com 

relação ao espaço das lojas: Pedro comentou que não são todas as lojas de Paraisópolis 

que, como a sua, têm espaço para dedicar-se à pré-fabricação e pré-montagem de 

elementos estruturais. As menores têm que comprar de estabelecimentos que realizam 

esse tipo de trabalho e então revender. 

É certo que a prevalência desses materiais estruturais já pré-montados ou pré-

fabricados nos depósitos de material de construção se relacionam diretamente com a 

história do trabalho nos canteiros de obras da autoconstrução, uma vez que alteram a 

relação entre tipos de conhecimentos e trabalhos a serem desempenhados in-site e 

aqueles executados off-site79. José relacionou a ascensão desse tipo de elemento com a sua 

percepção de que hoje em dia “tudo tá mais terceirizado”: acredita que antigamente os 

moradores colocavam mais a “mão no serviço” (JOSÉ, informação verbal, 2020), inclusive 

comprando material a granel e retrabalhando eles no canteiro, enquanto hoje eles estão 

contratando mais mão de obra externa. Comentou que percebe isso no movimento da loja, 

que antigamente era muito intenso aos domingos e que hoje as pessoas já não trabalham 

 
79 O caso do surgimento e disseminação das lajes pré-fabricadas de concreto já foi abordado por 

alguns autores mencionados neste trabalho, sendo um fenômeno que começava a se manifestar já nos 
primeiros trabalhos sobre autoconstrução, de Carlos Lemos e Maria Ruth Sampaio. 
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muito mais aos domingos em suas obras. Um outro exemplo dessa transferência de etapas 

para fora do canteiro é a utilização de concreto usinado transportado e bombeado por 

caminhões, uma questão que será abordada mais detalhadamente na seção seguinte deste 

trabalho, que trata sobre execução. 

Por fim, é importante destacar que nos assentamentos populares podem surgir, na 

posição de fornecedores, pequenos produtores locais de materiais de construção, o que é 

um fenômeno que Mautner (1991) já abordava em seu trabalho na virada das décadas de 

1980 e 1990, não se tratando de um fenômeno novo. Na Ocupação Jardim da União, 

tivemos contato com Kauê, um ocupante bastante engajado com a Associação dos 

Moradores e que, além de ter se envolvido na produção de postes pré-moldados para a 

comunidade, também era um pequeno produtor e vendedor local de blocos de concreto. 

Sua ideia inicial tinha caráter nitidamente comunitário e não objetivava a venda do 

material: queria aumentar o nível de autossuficiência da Ocupação, criando um local onde 

os moradores pudessem, com o seu auxílio, produzir seus próprios blocos para usar em 

suas construções, gastando apenas com matéria-prima. Quando pesquisou na internet e 

descobriu que o maquinário necessário para a produção de blocos de concreto custava 

algo em torno de R$12 mil a R$15 mil, decidiu utilizar seus conhecimentos adquiridos na 

profissão de torneiro mecânico para confeccionar uma máquina de acordo com um 

projeto que havia visto no site YouTube, utilizando tempo, trabalho e recursos próprios 

para tanto, oriundos de seu último emprego. Adquiriu tanto materiais em ferro-velho 

como chapas metálicas encomendadas sob medida, realizou a solda e tinha um espaço 

dentro da Ocupação para exercer as atividades de fabricação: seu núcleo de produção 

estava pronto.  

O projeto, entretanto, não teve engajamento semelhante da parte dos moradores 

em geral: Kauê disse que as pessoas preferiam comprar os blocos em depósitos fora da 

Ocupação do que aprender a fabricá-los, e a máquina acabou subutilizada. Decidiu 

fabricar os blocos apenas para a construção de sua casa, mas, quando começou, algumas 

pessoas passaram a perguntar se ele poderia fazer blocos sob encomenda e vender para 

elas em seus processos de construção. Foi assim que começou a receber encomendas de 

fabricação de blocos e a vendê-los, inclusive para recuperar os recursos próprios 

investidos na confecção do maquinário - algo entre R$2 mil e R$3 mil. Ainda assim, tentava 
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manter os preços abaixo do encontrado nos varejos em geral, vendendo cada bloco por 

R$1,00. Essa atividade, entretanto, passou a ser central para Kauê a partir do momento 

em que ficou desempregado, uma vez que era a única fonte possível de renda. Nunca 

conseguiu tirar muito dinheiro, entretanto, apenas o “dinheiro da cerveja”, brincou 

(KAUÊ, informação verbal, 2020). 

Além de usar um cimento CP-V, de secagem mais rápida, comprava pó de pedra80 

e brita 0 na mesma pedreira que Jussara havia utilizado em sua obra. A entrega era feita 

por caminhões que ele mesmo contratava, pois isso saía mais barato do que pagar o frete 

cobrado pelo estabelecimento. O processo de produção era feito em conjunto com um 

ajudante e ambos recebiam uma porcentagem em cima da produção, que não diferia 

muito de um para o outro. As técnicas foram apreendidas também na internet. O concreto 

era misturado à mão e despejado em um recipiente que alimentava a máquina; por meio 

de vibração gerada por um motor, esse concreto descia pelas galerias até chegar em uma 

plataforma com cerca de 40 x 70cm sobre a qual se encontrava a fôrma para 4 blocos de 

13 x 17 x 30cm81; uma espécie de prensa realizava o acabamento superior dos blocos que, 

então, eram retirados para secagem no sol, em uma área externa ao espaço da antiga 

creche da Ocupação, onde se encontrava a máquina. 

Ainda que não se fechasse para vender para fora da Ocupação, as encomendas 

recebidas se restringiam ao Jardim da União, pelo fato de as entregas serem realizadas 

pelo próprio Kauê em sua picape. Como o preço dos blocos já era bastante rebaixado, 

tornava-se inviável fazer as entregas para fora por conta dos gastos com combustível ou 

então contratar um carreto. Havia a opção de os compradores contratarem eles mesmos 

um transporte, mas isso também não lhes era interessante Essa pequena escala de 

operação, entretanto, tinha suas vantagens no âmbito da Ocupação, pois Kauê conseguia 

produzir e entregar os blocos aos poucos, de acordo com o ritmo e as necessidades das 

obras de seus compradores, o que além de ser uma flexibilidade interessante do ponto de 

vista do morador, como ressaltamos anteriormente (devido à falta de espaço nos 

 
80 Kauê havia lido que esse material era mais adequado do que a areia, por conferir maior 

resistência aos blocos, além do fato de a areia mudar a cor dos blocos. 

81 Medidas que Kauê disse utilizar por serem próximas a um modelo de bloco bastante utilizado na 
Zona Sul. 
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canteiros), também era interessante para Kauê, que tinha pouco espaço disponível e não 

podia produzir e armazenar os blocos em grande escala. É importante ressaltar que Kauê, 

inclusive, não tinha capital para antecipar a produção: dependia da realização dos 

pagamentos dos moradores para conseguir iniciar a produção de suas encomendas.  

Vale ressaltar o caráter precário da produção, que contava com pouco controle 

tecnológico e também com relação à organização do trabalho, o que acabava por se 

reverberar também nos produtos resultantes. Assim, a própria produção acabou não se 

sustentando ao longo do tempo, nem mesmo garantindo sua viabilidade como atividade 

comunitária. 
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Execução 

 

 

A subseção anterior discutiu o papel que os fornecedores de materiais de 

construção desempenham na autoconstrução, sendo por excelência os agentes 

responsáveis por alimentar esse processo de produção da moradia com materiais e 

ferramentas. Algo que a literatura marxista denominaria como o trabalho morto presente 

no canteiro da autoconstrução, embora tenha impactos bastante significativos nos 

processos realizados dentro do canteiro e seja evidente a relação entre os agentes do 

canteiro e os fornecedores. Nesta seção, o foco da exposição se desloca para dentro do 

canteiro e se relaciona mais diretamente com o que se pode entender como o trabalho 

vivo da autoconstrução e as suas características: organização da produção, relações entre 

os agentes no canteiro, procedimentos e técnicas.  

Os agentes que se destacam nessa esfera são o morador ou futuro morador 

autoconstrutor, as pessoas que são chamadas para ajudar mediante relações de 

parentesco, amizade ou vizinhança, bem como profissionais contratados, construtores, 

principalmente aqueles denominados genericamente como “pedreiros” da região, embora 

outros prestadores de serviços possam estar também implicados nesses canteiros. A força 

de trabalho empregada em um determinado canteiro da autoconstrução apresenta ainda 

como característica, para além da heterogeneidade de agentes envolvidos, uma presença 

fluida ao longo da obra: do seu início ao fim, podem ir e vir muitos trabalhadores e sob 

diversas condições de participação (gratuita ou remunerada, mediante pagamento de 

diárias ou por serviço, etc). As  condições que geram essa heterogeneidade e fluidez são 

múltiplas. 

Uma delas é o acúmulo de experiências e/ou conhecimentos prévios no âmbito da 

construção civil por parte do morador autoconstrutor e do núcleo familiar para o qual a 

casa se destina, e a percepção dos mesmos acerca disso. Isso quer dizer que, quando algum 

dos moradores ou futuros moradores trabalha com construção ou já trabalhou no 

passado, há maiores chances de que não ocorra a contratação de mão de obra 

especializada, uma vez que pessoas do próprio núcleo familiar conseguem se encarregar 

de um maior número de atividades no canteiro, inclusive aquelas mais complexas. 
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Inversamente, quando não há no núcleo familiar que irá habitar aquela casa alguém com 

experiência na área de construção, a necessidade de se contratar mão de obra local ou até 

mesmo de solicitar a ajuda gratuita de algum conhecido surge de maneira mais intensa, o 

que pode se estender ao longo de todo o processo de construção. Isso pode também, em 

maior ou menor escala, deslocar o gerenciamento geral da obra para um terceiro. 

Mas mesmo nos casos em que há a percepção de uma certa autossuficiência por 

parte dos autoconstrutores, há etapas em que a quantidade de trabalho concreto a ser 

empregada na construção82 é muito grande, o que é próprio da atividade do setor de uma 

maneira geral e portanto transversal a todas as formas de produção da moradia: é o caso 

por exemplo das concretagens de laje com a utilização de concreto misturado à mão, um 

processo intensivo em trabalho e que precisa ser feito rapidamente, de uma só vez. Assim, 

a outra condicionante que se faz presente é o fato de haver uma distribuição desigual da 

quantidade de trabalho necessária para os procedimentos realizados entre o começo a o 

fim da obra, fazendo com que a participação de terceiros na construção seja 

eventualmente requisitada - aqui novamente, esses terceiros podem ser parentes ou 

amigos mutirantes, ou profissionais contratados temporariamente. 

Há outras questões que influem não apenas na composição do trabalho no canteiro 

e em sua distribuição ao longo do tempo, mas também no ritmo da construção e nas 

relações e conflitos que ocorrem na produção. Por exemplo, o tempo que os moradores 

autoconstrutores têm disponível para se dedicar à construção e também a renda em seu 

aspecto quantitativo (rendimento total) e qualitativo (se é uma renda fixa ou muito 

variável, com descontinuidades), que podem influir a favor ou contra a contratação de 

mão de obra profissional, ou até mesmo ditar os ciclos de mobilização e desmobilização 

(ou ativação e inativação) do canteiro. A questão de gênero no canteiro, bem como a 

trajetória profissional do agente autoconstrutor em específico também se fizeram 

presentes em algumas entrevistas. Essas e outras constatações podem ser mais facilmente 

 
82 Como mencionamos ao fim do Capítulo 1, o trabalho direto no canteiro pode consistir em: 

preparação de materiais ou componentes; execução dos elementos da edificação; apoio às atividades 
produtivas, como armazenamento e transporte, partindo das considerações de Farah (1996). Também 
consideramos as atividades mais esparsas de projeto/planejamento (da casa e do canteiro) e logística de 
obra (como contato com fornecedores, transporte de insumos para o canteiro e disposição dos mesmos no 
espaço da produção) como trabalho direto na produção. 
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compreendidas a partir de uma exposição um pouco mais linear dos processos de 

execução relatados pelos entrevistados. 

Quando Jussara se engajou na construção de sua casa, em 2019, realizou seu 

projeto com 32m² mas decidiu começar por um dos cômodos, para onde poderia se mudar 

o quanto antes. Com um histórico de anos de trabalho na indústria metalúrgica, não tinha 

muita experiência com construção: lixava e pintava paredes nas casas onde havia morado 

até então e chegou até a participar de um mutirão, carpindo o terreno e carregando blocos, 

mas disse que nunca havia “batido uma massa” ou “assentado um bloco” na vida 

(JUSSARA, informação verbal, 2020). Apesar de estar desempregada na época da 

construção, sua rotina estava tomada por trabalho e estudos. Buscava garantir sua renda 

por meio de bicos, bem como fazer cursos no SENAI para que pudesse encontrar emprego 

mais facilmente. Essas questões fizeram com que buscasse a contratação de mão de obra, 

algum profissional em quem pudesse confiar e deixar tocar a construção. Sua expectativa, 

entretanto, foi quebrada, e precisou contar, ao longo do processo, com a participação de 4 

profissionais também moradores da Ocupação. 

Já com o seu projeto em mãos83, o primeiro construtor foi contratado por 

empreitada, ou seja, com um valor fechado para a execução de serviços determinados. 

Causou estranheza na moradora o fato de ele não desenhar ou especificar nenhum 

material para que ela comprasse para o início da construção. No primeiro dia de trabalho, 

quando o profissional iria iniciar a execução das fundações da casa, a moradora chegou ao 

canteiro e percebeu que as medidas segundo as quais o profissional estava realizando a 

locação e escavação das fundações da casa estavam completamente diferentes do que ela 

havia planejado. Jussara decidiu não seguir com os serviços desse profissional, mas já 

havia pago antecipadamente uma parte do valor, que não recebeu de volta.  

Assim, entrou em contato com um segundo profissional, agora contratado por 

pagamento de diárias. De acordo com ela, o preço estava acima da média da região. Jussara 

estava com a perna machucada e coube a ele dar seguimento ao processo de execução das 

fundações, o que já se iniciou com um conflito acerca da necessidade ou não de realização 

de um nivelamento no terreno. A moradora acreditava ser desnecessária, mas no fim das 

 
83 Esse projeto e as questões que nortearam sua elaboração estão mais detalhados na seção que 

trata da esfera de Originação da Produção e Planejamento Inicial. 
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contas acabou cedendo e o profissional fez a movimentação no terreno junto com a 

escavação dos buracos para as brocas de fundação. Depois de dois dias de trabalho 

intenso, a moradora chegou à obra e percebeu pelo posicionamento das fundações que o 

profissional havia desconsiderado o corredor de recuo da sua casa com o lote vizinho, que 

havia sido intencionalmente planejado. Após muita insistência, uma vez que o profissional 

achava o corredor desnecessário, Jussara conseguiu convencê-lo a fazer as escavações 

novamente84. Nesse ponto da obra, Jussara já tinha buscado e adquirido um conhecimento 

maior sobre construção civil85 e começou a estranhar alguns procedimentos feitos pelo 

pedreiro, mais especificamente a técnica que utilizou para concretar as brocas: preencheu 

as escavações com água e, posteriormente, lançou uma mistura à seco de cimento, areia e 

brita. Uma série de outros conflitos, como a recusa inicial em utilizar um aditivo 

impermeabilizante nos elementos da fundação, somado a uma série de comportamentos 

percebidos como machistas por Jussara, como “as cantadas” (JUSSARA, informação verbal, 

2020), fizeram com que a moradora autoconstrutora rompesse os vínculos de trabalho 

com o profissional e fosse buscar um terceiro construtor, também contratado por diárias 

de trabalho. 

A moradora alertou no início que apenas tinha dinheiro para pagar por mais cinco 

dias de trabalho e que deveriam finalizar a casa dentro desses dias. Já recuperada de seu 

machucado na perna, se propôs a trabalhar na obra como ajudante do profissional pelas 

manhãs: quebrava blocos (para confecção artesanal de meios-blocos necessários à 

amarração da alvenaria), fazia a preparação de argamassa de assentamento e carpia o 

terreno, enquanto o profissional fazia o assentamento dos blocos. A moradora 

autoconstrutora também passou a assumir algumas atividades de controle de qualidade 

e organização da produção, a que atribuiu à sua formação no meio industrial: recolhia os 

excessos de argamassa que o profissional frequentemente deixava escorrer entre as 

 
84 Mesmo com a realização incorreta das escavações, a moradora fez questão de pagar os 2 dias de 

trabalho que o profissional e seu ajudante gastaram, por entender que é um trabalho muito pesado. Apenas 
chamou a atenção: “daqui em diante, vamos tentar trabalhar direito” (JUSSARA, informação verbal, 2020). 

85 A moradora pesquisava muito na internet e assistia muitos vídeos de instrução disponíveis no 
Youtube; além disso, havia participado de um minicurso de construção civil realizado no âmbito do 
CPPATHIS - minicurso que consistiu, inclusive, no primeiro contato entre o pesquisador e a entrevistada. 
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fiadas e reaproveitava o material no processo de fabricação de mais massa86, deixava a 

quantidade certa de blocos próximos de cada parede a ser levantada, tornando o processo 

mais eficiente. Também insistiu no uso de um impermeabilizante na argamassa de 

assentamento das três primeiras fiadas, bem como de um aditivo plastificante para 

aumentar a trabalhabilidade da massa (buscando evitar desperdícios de material). 

Mesmo com todo esse trabalho, apenas cerca de 300 dos 1040 blocos necessários para a 

construção do cômodo foram assentados87, e Jussara se viu obrigada a dispensar também 

esse profissional (Figura 20).  

 

  
Figura 20 - Casa de Jussara em obras. 
Fonte: Imagens cedidas pela entrevistada, 2020. 

 

Sem dinheiro, voltou a construir apenas no ano seguinte, em 2020, impulsionada 

pelo contexto da pandemia de COVID-19, que reforçava a necessidade de morar só (morou 

na casa de amigos no Jardim de União e, no início da pandemia, na casa de sua mãe). Foi 

quando Antônio, que além de construtor autônomo é vizinho e companheiro de militância 

política de Jussara, se ofereceu para ajudá-la a terminar a sua obra de forma gratuita. A 

moradora aceitou, mas fez questão de pagar posteriormente os dias de trabalho gastos, 

tanto por Antônio quanto por outro senhor que trabalhou como seu ajudante. 

 
86 A moradora comentou que com o recolhimento da argamassa em excesso que o profissional 

utilizava no assentamento de 7 blocos, conseguia assentar mais 3 blocos. 

87 De acordo com seu relato, sentiu que o profissional estava propositalmente trabalhando com 
menor nível de produtividade, visando aumentar o número de diárias a serem pagas. 
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O caso de Alan é distinto. Mesmo tendo apenas 18 anos em 2020, quando realizou 

as obras, o morador já tinha um acúmulo de experiências com construção: trabalhou como 

ajudante de dois profissionais entre os 10 e 14 anos88. No momento em que iniciou as 

obras de sua casa, trabalhava como poceiro em uma empresa, fazendo escavações para 

elementos de fundação como tubulões. Também disse ter alguma experiência com 

carpintaria, algo a que relacionou suas trajetórias de moradia e de vida: sempre morou 

em favelas e, com poucas condições, faziam tudo que pudessem fazer por eles mesmos. 

Disse inclusive já ter produzido baias para equinos, sendo desde criança um praticante de 

doma racional. Somou-se a isso o fato de não ter dinheiro suficiente para pagar um 

construtor, uma vez que, durante os três ou quatro meses de obra, ele e sua esposa 

tiveram que morar de aluguel fora da Ocupação89. Assim, ambos se debruçaram sozinhos 

na obra: "[...] se eu fosse pagar mão de obra, eu não tinha dinheiro pra comprar o material, 

entendeu? Porque tá tudo caro" (ALAN, informação verbal, 2020). Alan também 

consultava vídeos de instrução sobre procedimentos sobre os quais tinha dúvidas no 

YouTube, sempre que achava necessário. 

Trabalhando até às 18h em seu emprego, sobrava apenas as noites para Alan e sua 

esposa irem para o canteiro de obras da casa; instalaram lâmpadas para conseguir 

enxergar à noite e executar os processos construtivos, trabalhando - agora de forma não 

remunerada - até às 1h ou 2h da madrugada. A esses dias, se somavam os trabalhos às 

quartas e domingos, dias de folga de Alan que eram aproveitados integralmente para a 

construção. Alan centralizava o papel de execução das etapas da edificação e sua esposa 

realizava algumas atividades de apoio, próprias de um ajudante de pedreiro, enchendo 

baldes de concreto ou trazendo blocos para Alan, ou até mesmo dando um apoio mais 

geral, fazendo um café para que conseguissem aguentar a noite. Alan comentou que ela 

não tinha experiência, mas acrescentou: “Mas ela [...] tava ali comigo ali, [...] se sujava tudo 

 
88 “Com 10 anos de idade eu pegava um saco de 50 Kg [...] por questão de necessidade” (ALAN, 

informação verbal, 2020). Comentou também que, entretanto, os pedreiros não o deixavam “pegar na 
colher”, apenas fazer os serviços mais comuns de ajudantes como misturar concreto e transportar blocos, 
tendo sido a sua experiência mais recente de construção no Jardim da União a vez em que teve maior 
oportunidade de colocar seus conhecimentos em prática. 

89 O aluguel custava R$400,00, sem contar as despesas com água e luz, que também eram pesadas 
para o orçamento doméstico de Alan. 
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inteira [...] Então na hora que ela colocava a mão na massa, entendeu, tipo pegava aqui 

com a pá, pegava com a mão, virava tudo, entendeu? [...] Tipo, a gente tá junto pra lutar, 

né?" (ALAN, informação verbal, 2020).90 

Alan então realizou a escavação das fundações, baldrames e brocas de 2 metros de 

profundidade, o posicionamento das armaduras pré-montadas e sua posterior 

concretagem. Em seguida, subiu as primeiras fiadas de alvenaria e executou uma cinta no 

nível da rua, já que o lote estava em declive. A condição topográfica tornou necessária 

também a participação momentânea de um outro agente, que é o profissional da Ocupação 

que presta serviços de terraplenagem com retroescavadeira. A participação deste agente 

não se deu mediante pagamento: realizou o aterro no lote de Alan com a terra que havia 

retirado de uma outra obra ali perto, que teria que levar para bota-fora. Posteriormente, 

Alan executou as alvenarias, a estrutura de concreto e a cobertura da casa em telha, 

mantendo, entretanto, os planos de no futuro executar uma laje e expandir verticalmente 

a casa. Também executaram eles mesmos as instalações hidráulicas e elétricas da casa 

(Figura 21). 

 

 
Figura 21 - Casa de Alan em obras, no Jardim da União. 
Fonte: Imagens cedidas pelo entrevistado, 2020. 

 
90 Na construção deste panorama da divisão de tarefas no canteiro, é importante lembrar que a 

esposa de Alan estava grávida quando a obra se iniciou, tendo dado à luz ainda durante a ocorrência das 
mesmas. 
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No caso de Valdir, os dois processos que foram realizados, de construção inicial da 

casa em 2012 e reforma em 2017, tiveram uma composição de trabalho mista, ou seja, 

combinando trabalho remunerado com não remunerado. Valdir e sua esposa - ele 

fotógrafo e vendedor de chocolates, e ela agente de saúde - não tinham muita experiência 

com construção. Valdir disse ter aprendido algumas coisas com seu pai91, como misturar 

argamassas e rebocar. Assim, apenas ele se engajou nos processos de execução, embora a 

esposa tenha contribuído na decisão sobre a disposição dos espaços da casa.  

No início da primeira obra, o morador autoconstrutor contou com a ajuda gratuita 

de seu cunhado Carlos para retirada do telhado que havia sobre a laje da casa sobre a qual 

estavam construindo, para as demarcações iniciais da casa e o assentamento das 

primeiras fiadas de alvenaria. Especificamente na etapa de destelhamento, outro cunhado 

também ajudou de forma gratuita. Como Carlos trabalhava com uma lanchonete e 

realizando serviços de carreto, tinha pouco tempo disponível, apenas aos fins de semana. 

Valdir, que escolheu justamente o momento em que tirou férias de seu trabalho, queria 

aproveitar todos os dias trabalhando na obra e, assim, envolveu outra pessoa na 

construção, especificamente para a tarefa de levantar as paredes: um de seus cunhados 

indicou um tio que era pedreiro aposentado, que também morava em Paraisópolis e 

poderia cobrar diárias por um preço mais baixo.  

A divisão do trabalho, novamente, foi similar à de pedreiro e ajudante, com 

algumas questões específicas: “era um senhor que tinha muita experiência, só que ele não 

tinha mais o físico [...] ele assentava os blocos, ele fazia tudo direitinho, no prumo, 

certinho, mas tinha que entregar tudo na mão dele”. Valdir, então, se encarregava de subir 

os blocos para o local da construção, fazer a preparação de argamassas e concreto e até 

mesmo de confeccionar os andaimes, criando as condições para o trabalho do construtor 

aposentado e diminuindo a sua movimentação no canteiro.  

Terminadas as alvenarias, Valdir recebeu novamente ajuda gratuita de seus 

cunhados e um irmão para rebocar e assentar as cerâmicas de piso. O traçado das 

instalações elétricas e hidráulicas foi feito por Valdir, que pesquisou na internet sobre 

 
91 O pai de Valdir foi quem comprou o terreno onde hoje se encontra o conjunto de casas da família 

em Paraisópolis, tendo sido responsável por erigir algumas das primeiras residências lá. 
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como fazer isso e apenas chamou ao fim um eletricista para conferir se estava tudo seguro 

e fazer a conexão da casa com a rede geral. A pintura foi feita com a família já dentro da 

casa, tendo a construção levado ao todo cerca de dois meses: no primeiro mês, ficaram 

pagando aluguel na residência antiga; no segundo, moraram temporariamente em uma 

das casas do conjunto que estava vazia no momento. 

Como haviam construído muito rapidamente - para sair do aluguel, terem seu 

espaço quando o primeiro filho nascesse e eventualmente serem cadastrados para 

remoção e atendimento público no contexto das obras da Copa do Mundo -, a casa foi feita 

com alvenaria amarrada, sem nenhuma estrutura de concreto. Com o tempo e a não 

ocorrência de notificação de remoção, a casa temporária se tornou permanente e, em 

2017, já apresentava uma série de fissuras por conta da forma como havia sido construída. 

Também acabou com um pé-direito bastante reduzido, devido ao beiral do telhado da casa 

ao lado, que é de uma parente. Essa característica tornava o ambiente bastante quente e, 

por isso, se empenharam na reforma da casa naquele mesmo ano. Agora contariam com a 

ajuda remunerada do padrasto de Felipe como pedreiro, e o morador trabalharia 

novamente como ajudante.  

Dessa vez, o combinado não foi por pagamento de diárias, mas sim um valor 

fechado para todos os serviços: algo em torno de R$3.500, pago em três parcelas de 

R$1.000 e uma de R$500. Valdir comentou que por serem da família e também por ter 

trabalhado como ajudante, o construtor fez um preço bem mais barato do que a média 

praticada na região. Os serviços abrangidos foram a transformação da lavanderia em 

quarto, execução de cinta de amarração nas paredes com a utilização de armaduras pré-

montadas, elevação do pé-direito da casa - depois de negociada a modificação da 

cobertura da casa vizinha - e execução de uma laje sobre o banheiro, para possibilitar a 

instalação de uma caixa d’água. Trabalhavam de segunda a sábado durante a manhã e à 

tarde. Como Valdir agora não tinha mais um emprego fixo, pois estava trabalhando como 

fotógrafo freelancer, podia estar junto em todos os momentos. O profissional realizava os 

procedimentos de execução dos elementos da casa, enquanto Valdir misturava o concreto 

e a argamassa de assentamento, transportava materiais e contatava os fornecedores. As 

obras de reforma (Figura 22) duraram entre um mês e meio e dois meses, ao longo dos 

quais moraram novamente em uma das casas vazias do conjunto. 
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Figura 22 - Casa de Valdir em obras, em Paraisópolis. As imagens foram tiradas durante o processo de 
reforma ocorrido no início de 2017. Para além do processo de execução de revestimentos internos e 
externos, pode-se perceber na terceira imagem (abaixo e à esquerda) a recém-executada ampliação do pé-
direito, etapa que abrangeu a execução de novas fiadas sobre as antigas e cintas de amarração nas 
alvenarias. 
Fonte: Cabral, 2017. 

 

No caso de Felipe, o fato de seu padrasto ser um construtor autônomo foi 

determinante na forma como se desenvolveu o processo de expansão da casa. Felipe disse 

também já ter trabalhado ajudando em alguns bicos de reforma e construção que o seu 

padrasto havia realizado em Paraisópolis. Por partilharem desse interesse comum, 

costumavam assistir a diversos programas sobre construção na televisão. Assim, a mão 

de obra empregada, principalmente nos anos de 2016 e 2017, foi integralmente não 

remunerada e centrada nos dois moradores, contando apenas em alguns momentos com 

a participação de amigos ou parentes.  
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A construção, originalmente térrea, teve uma de suas paredes demolidas para dar 

espaço à escada que levaria ao primeiro pavimento, que também haveriam de executar. A 

concretagem dessa laje de piso e também de sua laje de cobertura foram etapas em que 

foi necessário o engajamento de outras pessoas em regime de mutirão, devido à 

quantidade necessária de trabalho para a finalização do serviço. De maneira geral, a 

divisão de trabalho entre Felipe e seu Padrasto se dava pelo nível de experiência de cada 

um: aquele fazia as tarefas de ajudante e também algumas etapas de acabamento (como 

lixar e pintar paredes), enquanto as novas estruturas para a expansão, as alvenarias e 

também as instalações eram executadas principalmente pelo padrasto.  

Até o fim de 2017 já haviam terminado a parte bruta da construção. Nessa época, 

entraram em contato com um escritório popular de arquitetura local que se propunha a 

fornecer projetos para moradores da região. para pensar em como realizar um espaço de 

churrasqueira na laje de cobertura. Até 2019 também realizaram, ainda com mão de obra 

própria, um closet no quarto do térreo, a mudança de lugar da janela do novo quarto de 

Felipe (em decorrência de uma construção que se verticalizou no meio-tempo), a 

execução de lavabo e churrasqueira na cobertura e o reboco e pintura de todas as áreas 

internas da casa (Figura 23).  

Na maior parte do tempo, pelo menos nas etapas mais intensivas em trabalho, o 

padrasto de Felipe estava sem um emprego fixo, realizando bicos em Paraisópolis e, 

portanto, tinha uma flexibilidade para organizar o tempo que despendia nas obras de sua 

casa e nos serviços que prestava profissionalmente: às vezes pegava um serviço que era 

mais complexo e interrompia as obras em sua casa por alguns dias, retomando quando 

ficava menos atarefado. As etapas mais pesadas da obra eram deixadas para o final de 

semana, pois Felipe também tinha sua rotina de estudos, e esses eram os dias em que 

ambos conseguiam se dedicar mais à obra da casa. 
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Figura 23 - Casa de Felipe em Paraisópolis e as obras de reforma a partir de 2016. As reformas que os 
moradores iniciaram em 2016 compreenderam a execução de duas novas lajes, parcialmente sobrepostas 
a onde ficava o antigo quarto de Felipe, que deu espaço à escada que leva do térreo ao primeiro andar. A 
janela de seu quarto (quarta imagem, acima e à direita) hoje foi movida de lugar, uma vez que a edificação 
vizinha expandiu e obstruiu a antiga abertura. É possível perceber a proximidade da casa com o córrego do 
Antonico (sexta imagem, abaixo e no meio). 
Fonte: Cabral, 2017.  

 

Por fim, o caso de Carlos. O morador tem uma atuação muito diversificada: apesar 

de trabalhar fazendo carretos, acumulou bastante experiência em sua vida com a área da 

construção civil. Seu pai era carpinteiro e pedreiro e, quando criança, o acompanhou em 

muitas obras, ganhando uma boa noção sobre como se realizavam alguns procedimentos. 

Comentou que às vezes tem curiosidade de fazer um curso e acaba fazendo para se 

aperfeiçoar, o que não se restringe à construção civil. Diversos serviços que presta hoje 

tomaram essa forma, de um amadorismo que se tornou atividade profissional: faz bicos 

como soldador, encanador e eletricista. 

Já faz cinco anos que Carlos começou as obras de sua casa, com sucessivas 

construções de pavimentos superiores para sua família morar e para alugar as antigas 

unidades. No momento em que foi entrevistado, estava executando a última laje, onde 

ainda iria fazer algumas divisões e cobrir com telhas sanduíche (Figura 24). Na maior 

parte do tempo, trabalhou sozinho: apenas em alguns momentos em que iria realizar 

procedimentos mais intensos em trabalho precisou contratar pessoas para ajudarem na 
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obra, como por exemplo quando precisou misturar concreto à mão, ou nas vezes em que 

precisava realizar o transporte vertical de materiais, sendo que no último pavimento esse 

transporte foi feito por guincho elétrico, como já mencionado. O fato de geralmente se 

dedicar sozinho à construção implicava em uma maior necessidade de envolvimento com 

a obra: já precisou recusar serviços de carreto em meio a procedimentos muito intensos 

ou que não podiam ser interrompidos, por exemplo quando misturava muita argamassa 

de assentamento e não podia desperdiçar o material produzido. 

Carlos fez as estruturas utilizando armaduras pré-montadas e utilizou alvenaria 

cerâmica nas paredes externas, mas para as paredes internas ele adotou o uso de blocos 

de concreto celular, que são mais leves, apesar de terem mais alto custo: disse que decidiu 

por esse material para aliviar a sobrecarga sobre as lajes. Também buscando aliviar o peso 

próprio das estruturas, fez uso de lajes pré-fabricadas com preenchimento em EPS. Pela 

necessidade de concretagem em altura, fez uso de concreto usinado, transportado por 

caminhão betoneira até o canteiro e bombeado diretamente para as fôrmas.  
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Figura 24 - Casa de Carlos em obras, Paraisópolis. Chama a atenção o fato de o autoconstrutor executar 
os pilares e vigas de concreto armado antes das vedações de alvenaria, uma prática menos comum no 
universo da autoconstrução (primeira imagem, acima). É possível perceber o uso de laje pré-moldada com 
enchimento em EPS e também o uso dos blocos de concreto celular, comentados pelo morador durante 
conversa como uma forma de redução de peso sobre a estrutura (segunda e terceira imagens, abaixo).  
Fonte: Imagem cedida pelo entrevistado (acima) e sequência de imagens capturada de vídeo cedido pelo entrevistado 
(abaixo) em 2020. 
 

Finda a exposição dos processos de construção dos moradores entrevistados, 

cabem observações transversais que ajudam a montar o panorama da execução em uma 

obra por autoconstrução, a começar pelo gancho sobre a utilização de concreto usinado. 

As entrevistas conduzidas com os profissionais locais dão indícios de que há uma 

tendência crescente da utilização desse insumo nas construções realizadas em favelas e 

assentamentos populares autoconstruídos. (Figura 25). 
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Figura 25 - Última laje da casa de Carlos, em Paraisópolis, preenchida com concreto usinado e 
bombeado. 
Fonte: Imagem cedida pelo entrevistado, 2020. 

 

Em Paraisópolis, Eduardo alegou que, a partir dos anos 2000, fez uso cada vez 

maior de concreto usinado, sendo poucas as obras atuais em que mistura o concreto à 

mão: “o cara enche a laje, já vem com 3, 4 funcionários, né, da própria empresa, te dá a laje 

prontinha, entendeu?” (EDUARDO, informação verbal, 2021). Dessa forma, o construtor 

profissional e/ou o morador autoconstrutor fica responsável apenas pela execução do 

cimbramento da laje, posicionamento de vigotas e armaduras, hidratação do concreto ao 

longo do período de cura e retirada das fôrmas e escoras.  

Antônio também afirmou já ter utilizado concreto usinado para a concretagem de 

obras em que participou no Jardim da União. Ainda que na Ocupação as coberturas com 

laje sejam um fenômeno relativamente recente, com a maioria das coberturas ainda em 

telha, o construtor relatou que já executou cerca de seis lajes, a maioria concretada 

manualmente, com participação de outras cinco ou seis pessoas. Disse que, embora muitas 

pessoas utilizem e gostem do método tradicional “por causa da festa [...] porque aí depois 

tem o churrasquinho” (ANTÔNIO, informação verbal, 2020), a sua preferência é pela 

encomenda do serviço de concretagem. Dentre os motivos, ressaltou que se trata de um 

procedimento mais rápido, limpo, que mobiliza menos pessoas na execução e que não 

necessariamente é mais custoso.  
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A utilização desse insumo é um dos pontos que torna nebulosa a fronteira entre 

duas das esferas de análise elencadas: fornecimento e execução. Afinal de contas, trata-se 

do deslocamento de uma atividade produtiva tradicionalmente realizada in loco (a 

preparação de concreto no canteiro) para agentes localizados à montante na cadeia 

produtiva: são fornecedores que se tornam agentes diretamente envolvidos no canteiro 

de obras. Dessa forma, os prestadores de serviço de concretagem estão implicados na 

execução, mais diretamente do que os fornecedores de armaduras pré-montadas e lajes 

pré-fabricadas (mencionados na subseção anterior). Estes não se fazem presentes no 

canteiro e nos procedimentos de construção da moradia propriamente dita, muito 

embora também cumpram importante papel de absorção de etapas dos canteiros da 

autoconstrução (como já ressaltamos com relação à produção de armaduras pelos 

depósitos). 

 Esse movimento de transferência pode ser notado em outros materiais também: 

o lojista José afirmou por exemplo que, se antigamente se encontrava portas e janelas 

executadas in loco, a partir de um trabalho de serralheria ou marcenaria, hoje em dia esses 

produtos são industrializados, vendidos já prontos nos depósitos de material de 

construção.  

Do ponto de vista da colaboração entre moradores autoconstrutores e 

profissionais contratados, também foi possível coletar algumas informações nas 

entrevistas com os profissionais. Tanto Eduardo quanto Antônio disseram ficar mais a 

cargo da gestão da obra do que os moradores nos canteiros em que são contratados. Nos 

casos em que há participação desses últimos no canteiro - uma porção minoritária dos 

serviços que Eduardo realiza - geralmente fazem as vezes de ajudante, uma operação que 

Eduardo diz ser comum principalmente nos casos em que os autoconstrutores, 

desempregados, buscam reduzir o preço a ser pago com mão de obra. O desemprego, 

entretanto, não é uma condição necessária para isso, como o caso de Jussara demonstra. 

Algo que é interessante notar, ainda na relação entre morador autoconstrutor e 

profissionais, é a questão das ferramentas e maquinários utilizados na obra. Os materiais 

que em uma produção convencional para mercado poderiam ser chamados de capital 

constante circulante, nos processos de autoconstrução são comprados e reunidos pelos 

agentes originadores e tornados sua propriedade desde o início. Esses instrumentos de 
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trabalho, análogos ao capital constante fixo, são de maneira geral de propriedade dos 

profissionais construtores contratados, como ocorre com artesãos. Seus ajudantes 

também podem eventualmente utilizar as suas ferramentas. Em alguns casos, os 

moradores podem comprar equipamentos faltantes e inclusive doá-los para os 

profissionais, como ocorreu no caso de Jussara, que doou EPI e algumas outras 

ferramentas. 

A formação desses profissionais se dá de maneira transversal às formas de 

produção da moradia: uma somatória de experiências adquiridas tanto em canteiros de 

construtoras, quanto em canteiros da autoconstrução. Geralmente ocorre de forma tácita, 

um aprendizado realizado diretamente no contato com outros trabalhadores ao longo do 

tempo, aspecto ressaltado tanto por moradores quanto pelos profissionais. De acordo 

com Eduardo, que trabalha na área desde os anos 1970: 

 
Na construção civil funciona assim: a gente chega, a gente entra na obra [...] aí você 
vê um pedreiro lá assentando alvenaria, se você é inteligente você fica vendo a 
habilidade daquele cara, né? [...] Então cê vai adquirindo prática; aí você vê um 
eletricista trabalhando, você presta atenção, você vê o jeito dele trabalhando, você 
presta atenção: o pintor; o marceneiro, entendeu? O encanador [...] aí você vai 
aprendendo, né? Se você for um cara inteligente; se cê não for inteligente, cê fica 
pra trás, cê só aprende uma coisa só e fica só naquilo mesmo, né? (EDUARDO, 
informação verbal, 2021) 

 

O relato de Eduardo sobre sua formação na área dialoga com o que foi exposto por 

Alain Morice sobre a formação do trabalhador da construção civil a partir da exploração 

de brechas e contradições do processo produtivo:  

 
[...] primeiro, com curiosidade de tudo, adquirir o domínio intelectual sobre o 
andamento da obra através da rotação nos serviços; segundo, passar 
progressivamente dos serviços gerais da obra para um serviço particular de 
profissional” (MORICE, 1992, p. 39) 

 

Ambos descrevem processos muito similares - muito embora o entrevistado tenha 

dado mais enfoque ao papel ativo do operário, não tendo comentado sobre a 

contrapartida também apontada pelo autor, que é a “boa vontade” “passiva” ou “ativa” 

(MORICE, 1992, p. 40) do mestre de obras que controla a força de trabalho no canteiro. É 

importante ressaltar que essa é uma questão relacionada a uma determinada conjuntura 

e contexto do setor da construção, bastante própria de uma bibliografia que estudou o 
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setor nas décadas de 1980 e 1990 - época em que também Eduardo teve boa parte de sua 

formação profissional. 

Essa formação polivalente acaba por se refletir na grande diversidade de tarefas 

pelas quais os profissionais se encarregam na autoconstrução, passando pelos ofícios de 

pedreiro, armador, carpinteiro, eletricista, encanador. Eduardo disse que acaba 

assumindo um papel de orientação e formação com seus ajudantes também nas obras que 

pega como autônomo, sendo que muitos deles hoje em dia também já assumem suas 

próprias obras. 

Também é possível falar em compartilhamento de procedimentos entre as formas 

de produção do espaço construído na medida em que a atuação desses profissionais não 

se restringe a apenas uma forma, se dando de maneira transversal. Na experiência de 

Eduardo em obras fora da favela, observa-se como algumas técnicas são adaptadas às 

condições da autoconstrução. Ele menciona a inserção de vergalhões finos na armadura 

dos pilares, na horizontal, extrapolando as fôrmas, como esperas que vão ficar na 

argamassa de assentamento a cada três fiadas de blocos, para cumprir a função de 

amarração das alvenarias à estrutura, quando ambas as tarefas são executadas de forma 

independente. No jargão da construção civil, essa técnica é conhecida como ferro-cabelo. 

Esse procedimento é bem mais raro no contexto da autoconstrução, justamente 

porque a execução das paredes e da estrutura de concreto (vigas e pilares) ocorrem nela, 

em geral, como uma mesma etapa construtiva. As paredes com blocos de vedação são 

levantadas antes, as armaduras são amarradas às esperas que vêm da fundação ou dos 

pavimentos inferiores, posicionadas nos “vãos” entre panos de alvenaria, e a concretagem 

ocorre depois, apoiada sobre as alvenarias (Figura 26). Há uma evidente economia no 

tempo de trabalho gasto e em material para fôrmas e cimbramentos de madeira: os pilares 

prescindem de fôrmas laterais e as vigas dispensam a fôrma de fundo, uma vez que os 

blocos de alvenaria cumprem essa função. Esse procedimento tem como consequência, 

entretanto, um carregamento permanente sobre as alvenarias que, pelas características 

dos blocos, deveriam cumprir apenas a função de vedação, o que pode resultar em 

patologias ao longo do tempo. 
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Figura 26 - Execução de alvenarias e estrutura nas casas de Jussara e Alan, no Jardim da União. Ambos 
os entrevistados optaram por executar primeiramente as paredes de alvenaria, para só depois realizar a 
concretagem da estrutura armada com armaduras pré-montadas, uma forma de economizar em madeira. 
No caso de Jussara, já se encontravam colocadas as tábuas para compor a fôrma dos pilares juntamente com 
as laterais das paredes (esquerda); no caso de Alan, ainda não haviam sido instaladas as tábuas para fechar 
os lados que ainda restavam para viabilizar a concretagem do pilar. 
Fonte: Imagens cedidas pelos entrevistados, 2020. 

 

Também em consonância com o ritmo fragmentado de ativação, desativação e 

reativação dos canteiros da autoconstrução em virtude de imprevistos financeiros ou 

crescimento do número de pessoas na família, dentre outros motivos, a antecipação de 

um processo de verticalização em potencial pode se manifestar, como visto em alguns dos 

casos, na execução de fundações e estrutura, mas também nas “esperas” de armaduras: 

prolongamentos que ultrapassam os níveis das lajes para servir de arranque para a 

estrutura de pavimentos futuros (Figura 27). Eduardo afirmou deixar esses arranques 

com cerca de 60 cm, por precaução, mesmo quando a pessoa não pensa em verticalizar no 

momento. Ele tem o cuidado de pintar as ferragens com um produto anti-corrosivo ou 

então colocar tubos de PVC fechados em cima, para proteger aquela armadura que pode 

ficar exposta por um longo tempo. Os arranques de 60cm são adequados para a realização 

dos transpasses da armadura que dará continuidade aos pilares. Do mesmo modo, é 

correta a preocupação com a proteção das armaduras das intempéries, evitando sua 

oxidação. Contudo, as pinturas anticorrosivas para esse fim são muito específicas, pois, 
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em geral, as pinturas prejudicam a aderência da armadura ao concreto e comprometem o 

funcionamento da estrutura92. 

 

 
Figura 27 - Armadura de arranque de pilar na laje da casa de Felipe, em Paraisópolis. 
Fonte: Cabral, 2017. 

 

Outra diferença de procedimentos pode ser vista nos traços de concreto e 

argamassas. Eduardo declarou usar a proporção de 1 saco de cimento para 2,5 carrinhos 

de areia e 2 de brita para o concreto para execução de fundações (algo em torno de 1:4:3). 

Antônio usa o traço de 1 saco de cimento para 2 a 3 carrinhos de areia e 2 carrinhos de 

pedra (que resulta em aproximadamente 1:3:3). Já Alan disse ter usado na estrutura de 

sua casa uma proporção menor de brita em relação à areia, usando, para 1 saco de 

cimento, 9 latas de areia e 4 de brita (ou seja, 1:4:2), adicionando água “até ficar bom” 

 
92 Há situações ainda mais preocupantes que já foram observadas, onde o pretenso cuidado em 

proteger as armaduras compromete a sua função estrutural, que é a utilização de óleo queimado. 
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(ALAN, informação verbal, 2020)93. Sabe-se que a “boa norma” recomenda traços de 1:2:3 

ou 1:3:3 para concretos com função estrutural e que o fator água/cimento deve ser de 

cerca 0,5 (o volume de água deve ser metade do volume de cimento). Entretanto, a mistura 

dos agregados com o cimento na enxada é um trabalho que demanda muito esforço físico, 

de modo que os construtores populares acabam adotando esses procedimentos de 

aumentar a proporção de areia (agregados miúdos) em relação à pedra britada e 

adicionar mais água. São opções que objetivamente diminuem resistências dessas 

estruturas. 

Com relação às condições de trabalho e aos riscos de acidentes, é possível notar 

que, apesar de em geral haver uma preocupação com a segurança no discurso, a percepção 

do risco e segurança pode variar de agente para agente. Eduardo acredita que a 

construção em Paraisópolis é dificultada pela exiguidade de espaço, que por exemplo 

impede a montagem de andaimes às vezes. Ele zela pela segurança, entretanto: monta 

cadeiras suspensas quando necessário, algo que aprendeu em uma época que trabalhou 

como pintor de fachadas, faz uso de todos os EPIs (óculos de segurança, capacete, botas, 

luvas) quando está em obras. Antônio também declarou ter cuidados com segurança 

principalmente quando trabalha em altura, embora tenha afirmado que não gosta de usar 

capacete. Em sua fala, destacou que tem até uma preocupação maior com a segurança de 

seus ajudantes do que com a sua, assumindo para si a responsabilidade pelos mesmos.  

Com os moradores essa percepção pode se relacionar inclusive com as 

experiências de trabalho anteriores: Jussara comentou que já foi “cipeira”94 quando 

trabalhava em indústria e que isso teve influência na sua condução das obras, insistindo 

para que todos os profissionais que contratou fizessem o uso de EPIs, inclusive 

 
93Aqui transcrevemos exatamente as unidades que os entrevistados usaram para expressar o traço 

do concreto; sua comunicação em unidades de medidas distintas para cada elemento (“sacos”, “carrinhos”, 
“latas”) por si só denota um desvio à convenção de notação de traços de concreto para fins de padronização, 
dificultando a coleta de dados. O “saco” de cimento representa o de 50kg, que, em volume, equivale a 2 
“latas” de 18L (desde que as mesmas não estejam amassadas). A unidade “carrinho” é mais indefinida, uma 
vez que há carrinhos de mão de diversas capacidades de carga no mercado e que o controle do que é o 
“carrinho cheio” seja muito pessoal, mas, em geral refere-se ao de 45L, que, cheio, equivale a 3 latas. 

94 Termo utilizado para a denominação daqueles que integram a Comissão Interna de Prevenção de 
Acidentes (CIPA) em um determinado ambiente de trabalho, comissão prevista em empresas públicas e 
privadas pela Consolidação das Leis do Trabalho (BRASIL, 1943) e aprovada pela Portaria nº3.214/1978 
do Ministério do Trabalho (BRASIL, 1978). 



 
174 

 

comprando e fornecendo alguns dos equipamentos para os contratados. Felipe ressaltou 

que houve alguns procedimentos em que sentiu um risco maior à integridade física sua e 

dos que também estavam presentes na obra, destacando o vai-e-vém com baldes de 

cimento na estreita escada de sua casa, ou então o momento em que tiveram que içar o 

mobiliário de seu quarto pela laje de cobertura, uma vez que o mesmo não passava por 

dentro da casa. 

Uma última questão que se pôde observar diz respeito aos espaços que se mantêm 

como moradia durante as obras, ou como a família supre essa necessidade nos diversos 

ciclos de ativação e desativação das mesmas.  

Na variedade das soluções encontradas pelos moradores autoconstrutores, há uma 

clara diferença entre os processos de expansão ou reforma e os de autoconstrução 

pioneira. Quando se está expandindo ou reformando a casa onde já se está morando, 

fatalmente há uma necessidade de adaptação da família com o contexto de obra, alterando 

o uso dos espaços já existentes. No caso da obra da casa de Felipe, uma das etapas 

necessárias foi a demolição da parede de seu quarto para que o espaço se integrasse à 

cozinha, onde seria construída a escada para o novo pavimento. Assim, o morador teve 

que colocar sua cama na cozinha e dormir lá. Um período bastante desconfortável, ainda 

mais pelo fato de haver muita poeira e resíduos da obra na moradia. Já em outros casos, 

quando há a possibilidade, a família pode decidir morar temporariamente em outra 

habitação. Quando Valdir e sua família reformaram a casa, moraram durante toda a obra 

na casa localizada imediatamente abaixo da sua, pertencente ao conjunto de residências 

da família e que se encontrava vazia no momento. No caso de Carlos, como as ampliações 

estavam sendo realizadas sempre em pavimentos superiores, não houve a necessidade de 

se deslocar durante as obras (que nunca cessaram de ocorrer desde o momento em que 

começou o processo de verticalização). 

Quando o processo é de construção inicial da casa, a solução mais comum é 

continuar residindo na mesma moradia até que ocorra a “finalização” da nova construção, 

ou até que esta esteja em condições de “cair para dentro”. Jussara, que começou em 2019 

as obras, ficou morando na casa de amigos enquanto construía. Quando voltou a construir, 

em 2020, estava morando na casa de sua mãe no contexto da pandemia, o que a levou a 

acelerar a finalização do cômodo básico para onde se mudou, mesmo sem banheiro. Ela 
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usava o banheiro da Associação de Moradores enquanto tentava viabilizar a água em sua 

unidade. Para além da moradia na casa de parentes ou amigos, há a já mencionada questão 

do aluguel. É o caso de Valdir que, quando construiu inicialmente sua casa, teve que 

permanecer na moradia alugada até conseguirem se mudar. Alan e sua esposa, embora 

não morassem de aluguel quando solteiros, tiveram que se mudar temporariamente para 

fora da Ocupação Jardim da União, pagando uma moradia de aluguel até conseguir 

finalizar minimamente a casa. Se mudaram após a execução do contrapiso, antes mesmo 

de conseguir executar revestimentos internos ou externos, que ficaram como planos para 

um futuro próximo. 

É evidente que pagar aluguel enquanto se constrói representa uma sobreposição 

de despesas que pode tornar difícil o processo, como bem foi expresso pelo caso de Alan. 

Ao mesmo tempo, justamente a necessidade de sair do aluguel cria (mais) uma urgência 

para o canteiro de obras, uma vez que a finalização da moradia representa o fim dos gastos 

com locação. Esse difícil equilíbrio entre gastos e ritmo de obra tem a ver com a quarta e 

última esfera de análise, que é a de disponibilização de recursos financeiros para a obra. 
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Disponibilização de Recursos Financeiros 

 

 

Essa talvez seja a esfera de análise mais difusa dentre as utilizadas para expor o 

processo de autoconstrução. Não representa uma etapa na cronologia da produção, mas 

sim uma questão que permeia todos os seus momentos. Ainda, não revela apenas 

informações sobre as condições materiais de realização da obra, mas também evidencia 

quem são os agentes autoconstrutores e qual a sua posição na sociedade a partir de uma 

perspectiva da renda, do trabalho e das condições de acesso a bens, em um contexto onde 

os mesmos são fortemente mediados por relações de mercado. 

A partir dos dados coletados, fica evidente que a autoconstrução não se trata de 

uma produção autossuficiente, uma busca pelo autoconsumo que se fecha em si. Há uma 

trama muito complexa de agentes que são envolvidos, tanto na troca de trabalho por 

dinheiro, como é o caso da mão de obra presente no canteiro, quanto na aquisição de 

insumos e instrumentos no mercado, algo que, ao serem implicados em um processo de 

trabalho, resultarão no produto habitação. Isso significa que aqueles agentes que foram 

denominados como detentores do controle econômico direto da produção (os moradores 

ou futuros moradores autoconstrutores), são responsáveis por disponibilizar e aplicar 

recursos ao longo de todo o processo para viabilizá-lo, definindo também a maneira pela 

qual farão essa aplicação. 

Os gastos com mão de obra contratada são expressivos, o que pode inclusive ser 

restritivo na definição da composição do trabalho a ser utilizado na obra, como ocorreu 

no caso de Alan, que não pôde pagar nenhum construtor autônomo. Tomando o exemplo 

de Jussara, que foi a que mais fez uso de mão de obra contratada, houve o pagamento para 

o profissional que executou as fundações de sua casa no esquema de diárias de R$180 

(para o profissional) e R$60 (para seu ajudante); já para o que executou as alvenarias, o 

preço foi mais baixo: R$100 para o profissional e R$50 para seu ajudante.  

É importante notar que o preço da mão de obra varia de acordo com o 

assentamento: no Jardim da União, a diária média se encontrava à época das entrevistas, 

no fim de 2020, em torno de R$100 e R$150, de acordo com os moradores entrevistados. 
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Antônio cobrava R$150 por dia, mais R$70 para remunerar seu ajudante, mas também 

trabalhava eventualmente com preços fechados (empreitada) ou contratação por tarefas. 

Já em Paraisópolis, a diária do construtor autônomo se encontra entre R$200 a 

R$250, sendo a do ajudante localizada em torno de R$100, de acordo com Eduardo. 

Apesar de ser um preço significativamente mais alto do que o praticado na Ocupação 

Jardim da União, ainda se encontra abaixo do estipulado por Eduardo para a média 

praticada fora de Paraisópolis: algo entre R$300 e R$400. Quando trabalha por preços 

fechados em obras na favela, Eduardo calcula sua remuneração por área construída: 

R$270/m².95 

O custo monetário a ser arcado pelo morador autoconstrutor com mão de obra 

pode ser diminuído, quando se trabalha como ajudante, ou pode até mesmo ser zero, nos 

casos em que a família dispõe de conhecimento suficiente para conduzir a maior parte da 

construção sozinha e/ou com conhecidos que estejam dispostos a ajudá-la em etapas mais 

intensivas em trabalho. Ainda assim, os gastos com insumos sempre estão presentes, 

podendo ser mitigados apenas com o eventual uso de materiais de descarte, o que 

entretanto não foi observado em nenhum dos processos estudados. 

Sendo assim, os agentes devem recorrer invariavelmente ao mercado de materiais 

de construção - aos agentes fornecedores já abordados em outra subseção -, e prospectar 

preços mais baixos ou formas de pagamento que acreditem ser mais favoráveis, o que 

coloca uma série de questões.  

A primeira delas é a prospecção de preços mais baixos, que pode levar os 

autoconstrutores a tentar diminuir o número de intermediários na circulação dos 

materiais e contatar diretamente os fabricantes de insumos, ao invés de comprar material 

no varejo. É o que se viu no Jardim da União, nos casos de Jussara e Alan, na compra de 

areia e brita diretamente de uma pedreira ou de blocos diretamente da fábrica. Um 

 
95 Ainda assim, é importante ressaltar que os profissionais não têm uma faixa de rendimento muito 

distinta da de seus contratantes ou passível de ser entendida como confortável. Antônio disse ter uma renda 
mensal de algo entre R$1000 e R$2000, somando todas as fontes de renda, o que pode variar dependendo 
de se conseguir pegar alguma obra: eventualmente pode prestar um serviço que lhe rende R$7 mil de uma 
vez, mas isso é muito inconstante. Também Eduardo tem uma grande inconstância de renda: embora tenha 
dito que consegue tirar algo entre R$5 mil e R$6 mil por mês, também afirmou que desde que a pandemia 
começou, quase um ano antes da entrevista, não conseguiu mais nenhum serviço como autônomo, 
lembrando que essa era sua única fonte de renda. 
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fabricante local como Kauê, que cobra preços mais baixos, também pode ser acessado 

dessa maneira.  

Com relação às formas de pagamento, realizar uma compra à vista e em dinheiro 

pode ser uma maneira de conseguir descontos ou ganhar algum produto de brinde. Os 

lojistas podem reduzir o preço na porcentagem equivalente às taxas das operadoras de 

cartão, o que é uma prática recorrente também em varejos de outra natureza. 

Eventualmente, compras em grandes quantidades também podem garantir algum 

desconto, embora isso não seja assegurado: a LPAR dá descontos de até 5% nessas 

condições, dependendo do material comprado. Já a LJDU não faz isso: o lojista José disse 

que os preços já estão “no mínimo” (JOSÉ, informação verbal, 2020). 

Entretanto, há uma forma que parece ter centralidade na hora de se comprar os 

materiais de construção: o pagamento no cartão de crédito. Ambos os lojistas José e Pedro 

afirmaram que essa é a modalidade mais utilizada pelos clientes de seus 

estabelecimentos, sendo que o último, da LPAR, destacou que essa forma de pagamento 

dá margem para que os clientes parcelem o pagamento da maneira que acharem mais 

conveniente, em duas ou até dez vezes. O cartão de crédito pode servir como um 

adiantamento de dinheiro no caso em que os moradores não dispõem do mesmo no 

momento da obra. Foi o caso de Alan, que apesar de não ter cartão de crédito, pegou 

emprestado o de um amigo seu durante os 4 meses em que realizou a obra de sua casa: 

quando não tinha como pagar os materiais no dinheiro, comprava parcelado no cartão. 

Também Valdir e sua esposa complementavam os recursos que tinham disponíveis com o 

cartão de crédito deles e também com o da mãe de Valdir, que tinha um limite mais alto 

para gastar. Carlos também fez uso do cartão de crédito em momentos recentes da 

construção, gastando seu limite em materiais e pagando as faturas com o dinheiro que 

recebia da unidade alugada. 

A questão do adiantamento de recursos via acesso ao crédito será retomada em 

momento posterior deste trabalho, mas é importante ressaltar que eles se somam a outras 

quantias de dinheiro que estão de fato disponíveis no momento da construção da casa. 

São recursos essencialmente oriundos do(s) trabalho(s) remunerado(s) que os 

moradores exercem fora do canteiro. O dinheiro proveniente de bicos (ou seja, atividades 

informais e descontínuas remuneradas), de salários e remunerações extraordinárias 
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(como o 13º salário ou férias em caso de emprego formal, ou até mesmo a rescisão 

contratual que lança o autoconstrutor no desemprego) podem compor a renda familiar, 

bem como a sua parcela destinada ao processo de construção. 

Ainda, esses recursos podem ser poupados até atingirem uma quantia adequada à 

sua utilização em um processo de construção, ou então gastos no mesmo momento em 

que são recebidos pelos moradores autoconstrutores, tendo nesse caso uma forte 

influência sobre o ritmo de obras: se o fluxo de recursos cessa, a produção também é 

interrompida. Dessa forma, a inconstância e o baixo nível de rendimento familiar afetam 

profundamente o processo da autoconstrução. Essas questões relacionadas às dinâmicas 

de trabalho e renda, a ativação ou desativação do canteiro e o ritmo das obras podem ser 

ilustradas um pouco melhor a partir dos casos estudados. 

Quando Jussara foi demitida de seu emprego formal na indústria metalúrgica em 

2016, recebeu uma quantia pela rescisão contratual, que utilizou para se manter, junto de 

rendas obtidas com bicos, como venda de roupas ou prestando serviços eventualmente 

no restaurante de um irmão. Um desses trabalhos esporádicos foi em uma fábrica em que 

trabalhou por dois meses e conseguiu juntar uma quantia que acreditava ser suficiente 

para realizar a obra. Esse dinheiro, contudo, não foi suficiente e a obra foi interrompida, 

conseguindo finalizar o cômodo onde hoje mora só no ano seguinte. Os planos de Jussara 

para as próximas etapas de construção consistem em utilizar o “dinheiro da 

sobrevivência, né, do mês aí [...] o que sobrar vai pra obra” (JUSSARA, informação verbal, 

2020). Pretende obter uma quantia de dinheiro rifando uma televisão e uma máquina 

fotográfica que possui. Também imagina economizar na mão de obra, fazendo aos poucos 

e de forma mais independente, contando eventualmente com ajudas gratuitas, como a de 

um amigo pedreiro que tem na Ocupação - até pelas más experiências que teve com 

contratação. No momento em que finalizou o seu cômodo e deu a entrevista, sua renda 

girava em torno de R$1.200 mensais, somando o auxílio emergencial que recebia no valor 

de R$600 com a atividade de fabricação de EPIs para profissionais da saúde no âmbito de 

um projeto municipal temporário96. 

 
96  De acordo com o edital, a ideia era organizar a provisão de equipamentos de proteção para 

servidores públicos municipais através do estímulo ao “empreendedorismo de pessoas em situação de 
vulnerabilidade”. A narrativa não é compartilhada por Jussara: “é uma falácia aí, que falam que a muierada 
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Alan conseguiu juntar um dinheiro inicial para a produção da sua casa com a venda 

de um animal (égua) que possuía. Comprou os blocos de alvenaria para a casa e também 

roupas para suas filhas que iriam nascer. Ganhava pouco em seu emprego como poceiro 

e disse que o dinheiro do salário “ia rapidinho” (ALAN, informação verbal, 2020), tendo 

que interromper a obra em alguns momentos pela indisponibilidade de material de 

construção. A situação se agravou quando suas filhas nasceram, lembrando que o 

morador ainda pagava aluguel da casa em que morava temporariamente durante a 

construção. Chegou a fazer alguns bicos nos dias de folga de seu emprego formal para 

conseguir comprar materiais de construção, e foi assim viabilizando a produção, também 

fazendo uso do já mencionado cartão de crédito emprestado de um amigo. Também 

ajudou no custeio da obra a quantia que recebeu pela rescisão de contrato, quando pediu 

demissão de seu emprego97. Logo em seguida, começou a trabalhar, também 

formalmente, como operador de maquinário em uma fábrica de pinos para panelas de 

pressão. No momento da entrevista, sua renda girava em torno de R$1800 mensais, 

contando com as horas extras que fazia nos dias de semana e também aos sábados. 

Valdir e sua esposa começaram a construção da casa em 2012 e não tinham 

exatamente uma poupança. Somaram o valor que ambos receberam pelas férias 

remuneradas e aplicaram na obra, juntando com os cartões de crédito e o dinheiro que 

Valdir, à época com trabalho fixo, recebeu por alguns serviços que prestou por fora como 

fotógrafo freelancer. Já na época da reforma, 5 anos depois, Valdir não tinha nenhum 

emprego fixo: trabalhava pegando serviços como freelancer na área de fotografia e 

audiovisual. Também fabricava e vendia chocolates em uma lojinha sua, perto de onde 

moravam. Apesar de estar grávida, sua esposa seguia trabalhando e recebendo um salário 

fixo como agente de saúde, juntando novamente as férias remuneradas com um 

empréstimo no banco para conseguir pagar os materiais à vista (como areia, cimento, 

pedra e cerâmicas para piso). Assim não teriam que usar tanto o cartão de crédito, embora 

tenham utilizado tanto o dela quanto o da mãe de Valdir. Com renda inconstante, Valdir 

 
é ‘empreendedora’”, disse, ressaltando que se tratam de operários precarizados, desprovidos de direitos 
trabalhistas (JUSSARA, informação verbal, 2020). 

97 De acordo com o entrevistado, estava muito difícil de seguir naquele emprego, pois tinha que sair 
de casa, no extremo da Zona Sul, às 4 horas para estar no Brás às 7 horas da manhã.  
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contribuiu dessa vez apenas com trabalho direto - uma forma de disponibilizar recursos 

não-monetários à produção, embora isso tenha significado manter a loja de chocolates 

fechada. Os serviços que presta como freelancer são inconstantes, e podem pagar desde 

cerca de R$1.500 até R$10.000, dependendo da duração. Mas não é todo mês que 

consegue serviço. Diluindo todos os rendimentos conseguidos dessa forma descontínua, 

afirmou que consegue ganhar algo entre R$3.000 e R$3.500 por mês, embora não tenha 

conseguido nenhum trabalho desde a irrupção da pandemia de COVID-19 em Março de 

2020 até o mês de Outubro, quando foi entrevistado. Já o salário de sua esposa é fixo e 

gira em torno de R$1.200 a R$1.500. 

O processo de expansão e reforma realizado na casa de Felipe teve a maior parte 

de seus recursos oriundos de uma rescisão contratual de sua mãe em 2016. Foi a partir 

desse dinheiro que se iniciou o processo de autoconstrução, e tinham a preocupação de 

realimentar a poupança com parte dos rendimentos obtidos ao fim do mês, tanto do 

emprego de sua mãe quanto dos serviços autônomos de construção prestados pelo 

padrasto de Felipe. Quando entrevistado, entretanto, seu padrasto tinha um emprego fixo 

como pedreiro em uma empresa, do qual retirava em torno de R$2.000 mensais. A sua 

mãe trabalhava como assistente social e trazia em torno de R$3.000 por mês para a renda 

da família. Felipe, estudante de engenharia aeroespacial, chegou a trabalhar com carteira 

assinada em tempos recentes, mas se encontrava no momento focado na conclusão de seu 

curso, ganhando uma bolsa de R$400 de iniciação científica na universidade. Têm planos 

de expandir o térreo da casa em direção ao córrego e sua mãe inclusive comprou de volta 

o terreno que havia vendido para uma parente há muitos anos, para conseguir colocar o 

plano em prática. Entretanto, justamente por conta dessa aquisição, não têm dinheiro 

para fazer essa expansão atualmente. 

O caso de Carlos traz uma questão interessante, novamente borrando o limiar 

entre o que se pode entender como produção para autoprovisão e uma produção voltada 

para a obtenção de rendas por meio da locação de unidades. Na verdade, mostra como 

uma forma de produção pode alimentar a outra. O morador autoconstrutor já tinha uma 

poupança inicial que havia juntado para dar início ao processo de verticalização - 

lembrando que as unidades novas que construía eram sempre destinadas para sua família, 

ficando a ideia de alugar as antigas unidades. Conforme foi subindo a construção, 
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conseguiu alugar a moradia original para uma outra família e passou a reinvestir a renda 

obtida na produção. Assim, fazia compras de materiais no cartão de crédito e pagava a 

fatura do mesmo com o valor recebido do aluguel, só voltando a comprar materiais 

novamente quando o limite de seu cartão fosse liberado. 
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AUTOCONSTRUÇÃO E SUAS ESFERAS A PARTIR DE 
UMA EXPERIÊNCIA DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO 
NO JARDIM DA UNIÃO 

 

 

 

 

Esta subseção tem como objetivo relatar uma experiência vivenciada ao longo dos 

anos de 2020 e 2021 no campo do Jardim da União, e que contribui para a compreensão 

da forma de produção por autoconstrução. Tratou-se de um assessoramento para o 

projeto e execução de uma solução de contenção de terra, na qual me envolvi diretamente, 

e que também mobilizou professores da universidade e um estudante de graduação98 em 

diálogo com a futura família moradora e outros agentes presentes no processo de 

produção: construtores e comerciantes de materiais de construção. Tal experiência me 

colocou, como arquiteto e como pesquisador, em contato com as diversas esferas de 

análise explicitadas neste capítulo e se constituiu também como material rico sobre um 

processo de autoconstrução, servindo como uma espécie de síntese - ainda que seja 

específico, com peculiaridades e nuances.  

A decisão por separar este relato em uma seção à parte se deu principalmente pelo 

fato de se tratar de uma experiência em que a coleta de informações se baseou em 

metodologia diferente da utilizada na conformação do universo de pesquisa em sentido 

mais estrito, como exposto no início deste capítulo. Ainda assim, vale salientar que a 

família assessorada consentiu explicitamente com a inclusão do relato sobre a experiência 

na dissertação. 

A minha participação e a participação da universidade neste processo de produção 

não o descaracterizam como autoconstrução, tampouco invalidam a experiência como 

 
98 A equipe foi composta pelo presente pesquisador, pelo seu orientador, Prof. Dr. Caio Santo 

Amore, pela Prof. Dr.ª Karina Oliveira Leitão e pelo bolsista de graduação da FAU-USP Guilherme Dias. 
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fonte primária de pesquisa. Ainda que as esferas de trabalho direto e controle técnico da 

produção tenham de fato sido impactadas por esta assessoria técnica  e pelas ferramentas 

como o projeto, em seu sentido mais convencional, os fatores essenciais da 

autoconstrução permaneceram. Tratava-se de um processo de produção no qual o agente 

originador, detentor do controle econômico era a família que futuramente moraria na 

casa, movida pela necessidade de produção de moradia para uso próprio; o construtor 

contratado era residente da Ocupação; os  materiais de construção foram adquiridos 

diretamente pelos moradores e não pelo profissional contratado, diferenciando dos casos 

em que pequenos empreiteiros se encarregam não apenas da mão de obra, mas também 

dos equipamentos e materiais, que podem compor o preço final de venda para clientes 

anônimos ou a empreita numa produção “por encomenda”. Ainda, houve participação 

eventual dos moradores no canteiro de obras, no acompanhamento das etapas de 

construção e na organização do canteiro (estocagem de material, viabilização do 

fornecimento de água e eventual trabalho como ajudante). 

A natureza não regulada desta produção não foi alterada, tanto em seu sentido 

urbanístico e fundiário, como no sentido da precariedade das relações de trabalho e da 

quantidade de trabalho não remunerado despendido na produção. Enfim, embora tenha 

havido orientações técnicas de arquitetos e urbanistas e de um engenheiro civil, é seguro 

dizer que a entrada da Universidade enquanto agente não foi impactante o suficiente para 

constituir uma forma de produção distinta, nos termos de Jaramillo (1982). 

Meu primeiro contato com a moradora Camila se deu ainda no ano de 2020, 

durante o período de condução das entrevistas remotas, por intermédio de uma moradora 

já residente na Ocupação. Buscando pessoas que estivessem no processo de construção 

de suas casas, cheguei a Camila, inicialmente, para realizar a entrevista, seguindo o roteiro 

da metodologia. Naquele momento, fui surpreendido com o pedido para auxiliar na 

solução de um desnível de 3m entre a frente e o fundo do seu lote de 4,5m X 20m, sendo 

que fundações e paredes de sua futura casa já estavam construídas na parte mais alta do 

terreno, aos fundos (Figura 28). Um corte vertical de terra já havia sido realizado por um 

profissional de terraplenagem contratado, que utilizou uma retroescavadeira. 
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Figura 28 - Casa de Camila, parcialmente construída em 2020. 
Fonte: Imagens cedidas pela moradora, 2020. 
 

É importante contextualizar o processo e seus agentes, a fim de uma melhor 

compreensão. Camila e sua família moravam de aluguel e desejavam concluir sua moradia 

para não mais arcarem com este custo. Assim, contrataram os serviços de um construtor 

local, residente na Ocupação Jardim da União, que foi responsável pelo projeto com os 

moradores e pela execução inicial da casa (Figura 29). 
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Figura 29 - Desenho do construtor para o projeto da casa. 
Fonte: Imagens cedidas pela moradora, 2020. 
 

Uma das questões centrais que norteou a obra de sua casa era a construção de uma 

garagem à frente, onde pretendiam guardar dois carros99 – um de seu marido, e o outro 

de seu filho, que pretendia trabalhar como motorista na plataforma Uber. Esta é uma 

questão que será abordada com mais detalhes no terceiro capítulo deste trabalho, mas 

que está aqui ilustrada: a relação de um contexto mais amplo de precarização das relações 

de trabalho com algo tão específico como o programa de necessidades da moradia, 

exemplificando de forma patente a viração no contexto da autoconstrução, já apontada 

pelos diversos autores tratados anteriormente neste trabalho. O programa de 

necessidades levou os moradores a fazer um corte no terreno privilegiando a integridade 

de um instrumento de trabalho - o automóvel - por meio do qual se obtém  renda, em 

detrimento da segurança da construção e do conforto dos próprios moradores. 

 
99 Mesmo com o corte de terra realizado, foi preciso conversar com os moradores para demonstrar 

que não seria possível estacionar dois carros no terreno. 



 
187 

 

A situação era potencialmente perigosa, caso não fosse executada uma solução 

técnica adequada para conter o solo onde a casa se apoiava. Era um problema comum aos 

moradores daquele trecho da Ocupação e, em geral, de bairros populares onde há 

desníveis abruptos dentro dos lotes. Eu mesmo já havia presenciado os impactos de uma 

situação de deslizamento de solo em outra casa na mesma rua, na ocasião do curso 

CPPATHIS em 2019. No diálogo com Camila, com quem tinha contato mais direto, alertei 

sobre a importância da realização de um projeto estruturado para a contenção e de uma 

execução cuidadosa, visando mitigar os riscos colocados a que poderia estar exposta a 

família em questão. A moradora concordou. 

Deixando de lado a possível entrevista que havia motivado o contato em um 

primeiro momento, me envolvi na questão. Assim, em uma videochamada pedi para que 

os moradores passassem algumas medidas da casa para montar bases para estudo das 

possíveis soluções (Figura 30)  

 

Figura 30 - Modelo da casa de Camila para estudo. 
Fonte: Elaboração própria, 2020. 
 

A situação, entretanto, era bastante complexa. Além de minha própria 

inexperiência com situações semelhantes, havia adversidades colocadas pela pandemia 

em sua fase pré-vacinação, que se somavam às precariedades em relação aos recursos 

financeiros disponíveis dos moradores para avançar com as obras naquele fim do ano de 

2020. Assim, decidiram por aguardar um momento mais favorável financeiramente para 
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voltar a pensar na questão e na execução da solução de contenção necessária para garantir 

a segurança mínima da construção, sabendo que teriam de se manter no aluguel e não se 

mudar para a casa nova tão brevemente. 

Foi só em 2021 que o contato foi restabelecido, quando os moradores julgaram ter 

parte dos recursos para a construção da solução de contenção. À época, eu e meu 

orientador acreditávamos que a melhor solução seria a execução de um talude, aliado à 

construção de um muro não submetido a esforços horizontais, afastado do talude e sobre 

o qual se apoiaria uma laje no nível da cota superior do lote, garantindo continuidade da 

casa. Esta foi uma solução construída na época do curso CPPATHIS em um diálogo com 

um engenheiro professor da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, 

denominado à época como “solução caixão perdido” (Figura 31). Era uma solução mais 

econômica e mais adequada para o contexto, valendo-se de técnicas construtivas 

convencionais, já que os muros de arrimo, para serem seguros, demandam armaduras, 

fundações e sistemas de drenagem bastante complexos e custosos100. 

 
100  Meu orientador, com a colaboração da professora Karina Leitão, mantinha à época um projeto 

de extensão denominado “Pedagogia da Autoconstrução”, e a iniciativa de execução de um protótipo dessa 
solução para terrenos em desnível vinha sendo viabilizada. O caso da moradora Camila, portanto, era 
interessante para lidar com uma situação concreta, cortada também pela realidade financeira da moradora 
e pela necessidade de diálogo com o construtor local, com seus saberes e seus vícios. 



 
189 

 

 

Figura 31 - Solução para lotes com desnível tipo “caixão perdido” desenvolvida pelo CPPATHIS. 
Fonte: Acervo CPPATHIS, 2019. 
 

Entretanto, no intervalo de tempo ocorrido entre os primeiros contatos e a 

retomada da obra pelos moradores, já em meio ao processo de detalhamento da solução 

“caixão perdido” para o contexto encontrado, a urgência para a finalização da casa se fez 

presente novamente e agora de forma mais intensa. Camila tinha ouvido boatos de que as 

famílias que não estivessem morando em seus lotes poderiam perdê-los no processo de 

regularização, diante das obras infraestrutura e pavimentação de algumas ruas da 

Ocupação Jardim da União, que começaram a ser executadas no ano de 2021 pelo setor 

público. Assustados com o boato, os moradores mobilizaram novamente o pedreiro que 

havia executado os processos anteriores da casa. Ele sugeriu a execução de um muro de 

contenção, ao modo como é construído popularmente no contexto da autoconstrução 

(Figura 32). Como o terreno cortado tinha sofrido erosões, os moradores mobilizaram 

também o operador da retroescavadeira, que rapidamente realizou um novo corte 

vertical no solo. 
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Figura 32 - Proposta do construtor para o muro de contenção. É importante ressaltar a utilização, assim 
como no projeto inicial da casa, do desenho como ferramenta de planejamento pelo construtor local. 
Fonte: Imagem cedida pela moradora, 2021. 
 

As intervenções no terreno ocorreram antes de qualquer orientação minha. E 

quando o procedimento foi relatado, pedi que a execução fosse interrompida, entendendo 

a urgência que se fazia presente. Já num momento mais seguro da pandemia, no final de 

2021, meu orientador e eu fizemos uma visita para a realização de um novo levantamento 

e constatamos que, após o novo corte de terra (Figura 33), a crista do talude ficaria muito 

próxima às fundações da casa. A solução do “caixão perdido” havia sido inviabilizada 

definitivamente. Ao mesmo tempo, a solução de estrutura do muro sugerida pelo 

profissional autônomo era evidentemente insuficiente diante do desnível e, portanto, dos 

esforços laterais da  terra a ser suportada. Assim, os esforços da equipe foram orientados 

para o desenvolvimento de uma solução construtiva nova. 
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Figura 33 - Terreno de Camila em 2021, durante o novo levantamento. 
Fonte: Cabral, 2021. 
 

Algumas questões críticas balizaram os movimentos que se seguiram: dentre eles, 

a urgência em se mudar, a proximidade com o período de chuvas e o fato de os moradores 

já terem comprado em depósitos locais os materiais para a solução sugerida pelo 

profissional autônomo que os acompanhava, que não poderia ser levada a cabo. Vale 

ressaltar que à urgência da compra se justapôs o pagamento parcelado em diversos 

meses, que, como exposto anteriormente, é uma forma comum encontrada para “fazer 

caber” os custos da construção nos rendimentos parcos dos moradores que 

autoconstroem em assentamentos. Assim, utilizar o material já disponível era algo 

desejável, diante da já comprometida capacidade de disponibilização de recursos da 

família. 

Após algumas consultas, chegou-se a uma proposta técnica mais econômica e 

segura. Tratava-se da execução de um grampeamento de solo com estacas tipo broca 

horizontais, de 20cm de diâmetro e 2m de comprimento e armadas com vergalhões de  

10mm. Essa estrutura seria responsável por aumentar a estabilidade do solo sob a casa 

onde descarregam os esforços acarretados pelo peso próprio da mesma, evitando assim 

situações de ruptura. Estas 12 brocas deveriam ser executadas com uma inclinação de 

cerca de 30%, de modo que o concreto pudesse se distribuir por todo o buraco escavado. 
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Ainda, seria recomendável a utilização de aditivos plastificantes para aumentar a fluidez 

do concreto, com o mesmo objetivo mencionado. As barras deveriam então ser 

solidarizadas com uma tela de aço recoberta com argamassa de traço 1:3 (em volume), 

em uma espessura de cerca de 6cm, o que ajudaria na estabilização da estrutura e 

proteção do solo. Posteriormente a isso tudo, os moradores ainda poderiam executar um 

muro afastado que receberia uma laje, de forma semelhante ao que ocorreria na proposta 

do muro “caixão perdido” (Figuras 34 e 35). 

 

 

Figura 34 - Desenvolvimento da proposta de grampeamento de solo no terreno de Camila. 
Fonte: Elaboração por Caio Santo Amore, 2021. 
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Figura 35 - Corte da proposta de grampeamento de solo no terreno de Camila. 
Fonte: Elaboração própria, 2021. 

 

A técnica do solo grampeado é bastante usual na engenharia geotécnica, 

entretanto, adaptações tiveram que ser realizadas levando-se em conta o contexto da 

autoconstrução, como por exemplo no tocante à questão das relações de trabalho e 

instrumentos de trabalho disponíveis. Assim, ao invés de uma perfuratriz operada por 

uma empresa especializada em execução de obras de infraestrutura, a situação 

demandava a utilização de cavadeira e trado manual, operados por construtor autônomo 

local, contratado por empreitada, acompanhado de ajudante, este geralmente recebendo 

mediante o pagamento de diária de trabalho. O concreto não seria misturado em 

betoneira, mas sim manualmente, com a utilização de latas, enxada e pá, e o seu traço seria 

certamente calculado em volume, e não em massa. 
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Era importante que o procedimento fosse realizado com alguns dias de estiagem, 

para que o solo não estivesse úmido. A aproximação do período de chuvas trouxe uma 

nova urgência para a obra, que então começou a ser executada no fim de Novembro de 

2021. Antes desse dia, fui com uma professora e com o bolsista de extensão conversar 

com a moradora e o construtor contratado por ela para a execução do serviço, visando 

alinhar a proposta e inclusive ouvir as contribuições do profissional e seus comentários 

sobre a exequibilidade do projeto.  O construtor avaliou que seria possível executar, e 

alguns dos procedimentos planejados seriam desnecessários. 

Com a proposta alinhada, esta equipe de assessoria eventual se debruçou sobre a 

quantificação e especificação de materiais para que a moradora pudesse comprar e, assim, 

preparar o canteiro de obras para o construtor. Também mobilizamos um profissional 

mestre de obras e pedagogo com larga experiência na construção civil e histórico de 

cooperação com o LABHAB/FAUUSP em outras atividades de extensão, cuja participação 

foi fundamental para pensar, planejar e colocar em prática a execução, bem como para 

acompanhar o primeiro dia de obras (Figura 36).  

 

Figura 36 - Acompanhamento da execução no primeiro dia de trabalho. 
Fonte: Cabral, 2021. 
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Nos dias de trabalho que se seguiram, a equipe buscou manter contato com o 

construtor (presencial ou por meio de videochamadas) para conversar sobre os 

procedimentos, como por exemplo a execução do andaime, crucial para a viabilização das 

linhas intermediária e superior de brocas. No momento da presente escrita, a solução 

ainda não está completamente executada, embora já esteja em sua etapa final (a execução 

da camada de argamassa estruturada por tela de aço). 

*** 

Com este processo, a pesquisa bebeu de uma nova fonte de dados a respeito da 

autoconstrução, agora a partir de uma imersão em seu universo, seus caminhos e 

descaminhos. É curioso observar como a primeira aproximação da moradora com a 

Universidade (enquanto agente envolvido no processo de produção) foi motivada pela 

minha formação em Arquitetura e Urbanismo e porque tinha entrado em contato no 

âmbito desta pesquisa. Somou-se a isso minha inserção no território por ocasião do curso 

CPPATHIS. Isso já revela uma forma específica de envolvimento de agentes na produção 

da casa: informal, baseado no “lastro” de confiança conferido pela proximidade (que leva 

ao envolvimento na obra de parentes, amigos, conhecidos de parentes e amigos, etc.). 

A tensão colocada pela incerteza da posse da terra, bem como os seus impactos no 

processo de produção, também são características que ficaram patentes na experiência. 

Afinal, foi a indeterminação propiciada pela possível perda do terreno que resultou na 

decisão apressada do segundo corte de terra e na compra de materiais para a construção 

de um muro de contenção pouco eficaz (que acabou por ser substituído pelo 

grampeamento de solo). Essas decisões impactaram na capacidade de disponibilização de 

recursos da família para a construção futura. 

O tipo de material a ser utilizado também ficou restrito ao contexto local. Por 

exemplo: a princípio, ao invés do concreto aditivado, cogitou-se a utilização de argamassa 

graute industrializada para o preenchimento dos furos, o que garantiria um traço mais 

constante (já que a mistura é vendida pronta, devendo apenas ser hidratada na medida 

correta) e a plasticidade correta necessária para o procedimento. Entretanto, a equipe 
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constatou durante a etapa de quantificação e especificação de materiais de que esse não 

era um material facilmente encontrado nos depósitos locais, embora pudesse ser 

encontrado em grandes redes varejistas, mais distantes da Ocupação. Como havia uma 

urgência para a moradora realizar a obra, os materiais foram então adaptados e 

reajustados àqueles que poderiam ser mais facilmente encontrados para pronta entrega 

nas lojas da região, com as quais Camila já tinha familiaridade - daí a opção pelo uso do 

concreto convencional, apenas com a utilização do aditivo plastificante, que para além da 

questão de disponibilidade, também era uma opção mais barata.  

Assim, revelou-se mais uma especificidade da forma de produção por 

autoconstrução: a natureza do fornecimento de materiais e os impactos da rede de 

distribuição local no entorno do terreno. Também com relação à estocagem, observou-se 

que os materiais comprados pela moradora no intervalo em que contratou os serviços do 

pedreiro para a realização do que ainda pretendia ser um muro de contenção foram em 

grande parte estocados no próprio terreno, como os de maior volume: areia, brita e 

blocos. Já os materiais relativamente mais caros ou que careciam de maior cuidado no 

armazenamento, como as armaduras e o cimento, foram todos estocados em casas de 

parentes e vizinhos conhecidos. 

Diversas dinâmicas próprias da autoconstrução também foram reveladas pelo 

próprio movimento de mobilização e desmobilização do canteiro de acordo com os 

imprevistos e descontinuidades impostos pelo cotidiano e pela inserção social desta 

produção em um sentido mais amplo, bem como pelas idas e vindas, por vezes 

contraditórias, entre a busca conjunta por uma solução segura e tecnicamente adequada 

e a urgência (e, por consequência, a pressa) dos moradores em finalizar a obra 

minimamente para que conseguissem habitá-la e, assim, sentirem-se mais seguros quanto 

à posse do terreno. Tais questões foram aqui apresentadas de forma resumida, e deverão 

ser aprofundadas no terceiro e último capítulo desta dissertação, juntamente com outras 

reflexões sobre a produção por autoconstrução.  
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capítulo 3 

AUTOCONSTRUÇÃO EM 
MOVIMENTO: algumas reflexões  

 

 

 

 

 

 

Neste capítulo final serão feitas algumas discussões consideradas importantes 

para caracterizar e entender o fenômeno do processo de produção da moradia por 

autoconstrução na atualidade - mais especificamente em sua intersecção com o universo 

mais amplo da produção não regulada - bem como a sua inserção em processos sociais e 

urbanos mais amplos. 

O universo de pesquisa empírica, composto não apenas pelas entrevistas 

sistematizadas, mas também pelas experiências mais difusas do pesquisador ao longo de 

sua relação com o objeto de pesquisa e com os assentamentos em questão, teve a virtude 

de descer para detalhes importantes, que dificilmente poderiam ser capturados a partir 

de outros métodos. Isto posto, cabe mencionar que são reflexões em aberto, para serem 

colocadas ao debate mais amplo, mais do que a exposição de conclusões fechadas, que, 

ainda assim, podem ajudar a iluminar o que seja específico ou generalizável na 

autoconstrução na Ocupação Jardim da União e na favela de Paraisópolis, ou nos 

assentamentos populares da metrópole paulistana. 

A partir da premissa de que o tema da autoconstrução merece uma atualização no 

debate acadêmico, tem-se como decorrência lógica a noção de que a mesma não é 

estanque: a autoconstrução está em movimento, assim como todas as demais formas de 

produção-circulação. Seus agentes, suas relações, seus materiais e procedimentos técnicos 

não são os mesmos do que eram há mais de meio século. Tampouco são os mesmos os 

cenários urbanos, sociais e econômicos mais amplos em que se inserem.  
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ENTRELAÇAMENTOS EM UM FENÔMENO POROSO 

 

 

 

 

As quatro esferas de análise por meio das quais se procurou destrinchar a 

autoconstrução não são oriundas de uma compreensão cronológica do processo de 

produção, mas sim a partir dos tipos de atividades desenvolvidas. Há entrelaçamentos 

entre elas e também entre os agentes que as realizam na autoconstrução.  

Se por um lado tais sobreposições e entrelaçamentos entre agentes e atividades 

não são exclusividade dessa forma de produção-circulação, essa característica tem 

particular destaque em seu interior. Para fins de comparação, e mantendo o exemplo 

utilizado no Capítulo 2, na produção de mercado por incorporadoras as atividades são 

mais definidas e com início e fim mais delimitados, sendo elas: (1) decisão por construir 

e a procura por terrenos; (2) planejamento e projeto da edificação e do canteiro; (3) 

fornecimento de materiais; (4) execução; (5) disponibilização e alocação de recursos 

financeiros para as obras. 

Ainda, na autoconstrução, especialmente sob o recorte que é de interesse desse 

estudo - aquela qualificada como produção não regulada, realizada em assentamentos 

populares -, muitas vezes a produção é marcada ao mesmo tempo por sua perenidade e 

pelo seu caráter descontínuo, parcelado. Esse paradoxo é apenas aparente, assim como o 

caos também é uma aparência: há lógicas que estruturam a produção, ainda que possam 

ser por vezes involuntárias, pouco evidentes ou até mesmo conflitivas entre si. 

De qualquer maneira, agregando aqui as posições na produção conforme 

pontuadas por Jaramillo (1982) às esferas de análise sobre o processo de autoconstrução, 

pode-se refletir melhor sobre tais lógicas e entrelaçamentos, especialmente com relação 

às esferas de Originação e Planejamento, Fornecimento de Materiais e Execução, uma vez 

que a Disponibilização de Recursos Financeiros é uma esfera transversal por natureza, 

dialogando com todas as etapas do processo produtivo. 
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Talvez uma das principais estruturantes dessa forma de produção esteja 

relacionada aos baixos e ao mesmo tempo instáveis rendimentos dos detentores do 

controle econômico da produção. Os processos construtivos podem ser iniciados em um 

momento de relativa estabilidade nos rendimentos da família, mas interrompidos caso 

haja alguma flutuação nos ganhos: muitas vezes os moradores ou futuros moradores são 

ocupados em empregos informais, sujeitos a quedas na renda ou ao desemprego 

repentinos - tópico que será abordado de forma mais detida na subseção seguinte. Essa 

condição faz com que o processo de autoconstrução se dê por meio de pulsos, sendo que 

o primeiro pulso de construção pode ter um caráter mais urgente: a busca pela finalização 

de um primeiro cômodo habitável, que pode agregar em um mesmo núcleo as funções 

mais básicas como cozinha e dormitório, eventualmente com um banheiro separado. 

Assim, o processo de originação da produção está intimamente relacionado tanto à 

urgência de sair do aluguel ou de outras condições indesejadas de moradia (como por 

exemplo a coabitação de favor em casa de parentes), quanto à existência de uma 

oportunidade (disponibilidade de recursos e tempo) para colocar em prática a 

construção.   

Também se somam como desencadeadoras do processo de autoconstrução as 

mudanças na composição do núcleo familiar. A expansão da família - a gravidez e a 

chegada de novos filhos, ou a agregação de parentes - pode gerar novos pulsos de 

construção (quando aliados à disponibilidade de recursos para as obras), que por vezes 

não dizem necessariamente respeito à construção de casa nova em terreno vazio, mas 

também à realização de reformas, readequações internas das plantas e expansões 

(verticais ou horizontais) para comportar novos cômodos como dormitórios. 

Evidentemente, também há o desejo de melhoria da qualidade de vida, que pode 

desencadear obras de novas edificações mas também aperfeiçoamentos e adições sobre 

espaços previamente autoconstruídos: execução de revestimentos internos e externos 

(horizontais e verticais) por motivos estéticos, de conforto ou de preservação da 

construção às intempéries, construção de novos cômodos para tornar a casa mais 

espaçosa e adequada às necessidades de seus moradores, etc. 

Se por um lado pode-se dizer que a originação do processo é necessariamente 

realizada pelos moradores ou futuro moradores autoconstrutores - aqueles que detém o 
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controle econômico direto da produção -, o encadeamento entre os planejamentos 

iniciais, que compreendem algumas decisões relacionadas à elaboração de um programa 

de necessidades e projeto da moradia, e a execução consistem em mesclas variadas de 

agentes. Observa-se, grosso modo, três maneiras distintas de arranjo desse encadeamento 

entre planejamento e execução. 

A primeira é quando o próprio morador ou futuro morador e/ou sua família, diante 

de suas necessidades habitacionais, definem o escopo das obras com a intenção de 

executar eles mesmos a maior parte das atividades subsequentes, ainda que possam 

chamar pessoas para ajudar de forma pontual em momentos mais intensivos em mão de 

obra como a concretagem de uma laje. É uma situação de ocorrência mais provável 

quando há no núcleo familiar alguém com experiência profissional e, como exemplo desse 

tipo de encadeamento, observa-se o caso de Felipe, seu padrasto e sua mãe, ou então o de 

Alan. 

A segunda é quando os moradores ou futuros moradores realizam o planejamento 

dos espaços que desejam construir - o que pode se dar com menor ou maior nível de 

detalhamento, podendo até mesmo haver o uso de desenho como ferramenta - mas 

entregam o projeto para que sua execução seja comandada por terceiros, que geralmente 

se constituem como mão de obra remunerada, ainda que sejam familiares ou amigos. Isso 

não significa que os moradores ou futuros moradores não participem do processo de 

execução - geralmente o fazem como ajudantes -, mas sim que a responsabilidade pela 

organização da execução é partilhada com terceiros (ou às vezes até mesmo transferida). 

É por exemplo o caso de Jussara, ou então de Valdir e sua família. 

Uma terceira possibilidade é quando os moradores ou futuros moradores buscam 

apoio de mão de obra remunerada já na fase inicial de planejamento dos espaços, mão de 

obra essa que geralmente também se encarregará de chefiar a execução, ainda que, 

novamente, os moradores e futuros moradores possam participar como ajudantes no 

canteiro. O pedreiro Eduardo relatou inclusive que, quando o morador se encontra na 

situação de desemprego, isso pode acontecer como forma de reduzir os custos com a mão 

de obra do ajudante de pedreiro. O mesmo profissional também demonstrou como esse 

processo de planejamento pode se dar com o uso de desenho, mas também de maneiras 

menos rígidas no sentido mais corrente da ideia de projeto: por vezes se trata de uma 
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visita ao local de construção com os moradores, na qual se apontam e se discutem 

presencialmente a localização e o tamanho dos cômodos a serem construídos. 

Embora se possa esquematicamente fazer essa divisão entre as esferas de 

planejamento e execução, na produção real elas se tornam bastante entrelaçadas. Como 

em qualquer processo de construção, há imprevistos de obra que alteram os planos 

iniciais, mas esses imprevistos são mais recorrentes devido às dificuldades impostas em 

uma produção ditada pela urgência. Esses imprevistos podem ser por exemplo o 

esgotamento de recursos que obriga os moradores a construir apenas parcialmente o que 

planejaram, como visto em muitos dos casos constituintes do universo de pesquisa.  

Conflitos entre os agentes envolvidos em torno do que deve ser executado também 

podem ocorrer, principalmente quando há envolvimento de pessoas externas ao núcleo 

familiar que irá habitar a residência. São conflitos de ordem técnico-construtiva ou 

relacionados ao projeto, à disposição dos espaços da construção. O caso de Jussara traz 

alguns exemplos de como esse conflito pode se manifestar. Um deles consistiu nos 

pedidos aos trabalhadores contratados para que utilizassem produtos 

impermeabilizantes nas primeiras fiadas de alvenaria ou no concreto das fundações, 

apenas parcialmente acatados, apesar da insistência. O outro esteve relacionado com o 

recuo que a moradora havia planejado (e desenhado) entre a sua casa e a edificação 

vizinha, que foi desconsiderado no momento inicial de execução das fundações pelo 

profissional contratado, pelo fato de o mesmo não ter entendido sua necessidade. Após 

insistência da moradora, o serviço foi refeito de acordo com sua determinação.  

Assim, fica evidente que, com a participação de mais pessoas e profissionais no 

trabalho direto na etapa de execução da moradia (para além de seus moradores), também 

emerge uma partilha e eventualmente uma disputa em torno do controle técnico da 

produção. Estas, por sua vez, se relacionam com alguns fatores como o grau de 

conhecimento da construção civil por parte dos moradores autoconstrutores, a 

disponibilidade de tempo para se dedicar às obras e, ainda, no exemplo aqui mencionado, 

com questões de gênero: a entrevistada comentou sobre a sensação de ter tido suas ideias 

e capacidade desrespeitadas pelos demais agentes. Torna-se assim importante ressaltar 

a assimetria socialmente estabelecida em casos em que há na produção uma moradora 

autoconstrutora mulher e profissionais contratados do gênero masculino. Isso tudo acaba 
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por ter implicações não apenas sobre a execução, mas também sobre a esfera do 

planejamento/projeto, uma vez que as disputas se manifestam na forma de alterações 

sobre o previamente determinado.  

A esfera do fornecimento também estabelece importantes vínculos com as outras 

duas já mencionadas, lembrando que os moradores podem adquirir os itens em fontes 

diversas, desde lojas de material de construção de abrangência local até grandes redes de 

varejo, de abrangência metropolitana, estadual ou até mesmo nacional. A aquisição pode 

ser feita também diretamente com integrantes do setor da produção de materiais, como 

fábricas que distribuem seus produtos diretamente para os canteiros de obras (inclusive 

aqueles de menor porte), e inclusive com pequenos produtores informais de materiais em 

pequena escala, como foi possível observar no caso da Ocupação Jardim da União, em que 

é significativa a presença de um produtor autônomo de blocos de concreto. 

Não é desprezível a influência que os atendentes dos varejos e fornecedores em 

geral têm, ainda que de maneira indireta, sobre os processos de construção, uma vez que 

aconselham os seus clientes a utilizar determinados materiais e eventualmente a seguir 

procedimentos para a aplicação de produtos - por vezes a orientação técnica abrange até 

mesmo questões ligadas ao dimensionamento, planejamento e execução das fundações e 

estruturas das moradias. 

Certamente há uma relação também de duas mãos entre os varejos da região e os 

processos de autoconstrução no que diz respeito aos tipos de materiais disponíveis nos 

depósitos. Se por um lado os canteiros de obras são alimentados pelos materiais ofertados 

nos estabelecimentos e adequados em função disso, por outro lado os estabelecimentos 

buscam ofertar componentes e materiais adequados à realidade da construção dos seus 

arredores. Assim, apesar da generalização de muitos materiais (como as alvenarias ou 

materiais cerâmicos), há importantes especificidades regionais: em Paraisópolis por 

exemplo a verticalização adquire um grau de importância extremado devido ao seu 

grande adensamento e faz com que as lojas busquem ofertar soluções prontas adequadas 

a essa realidade, como as icônicas escadas helicoidais feitas em chapas e perfis metálicos. 

Um outro aspecto que nubla as fronteiras entre o fornecimento e a execução diz 

respeito à presença cada vez maior de materiais e componentes que têm por 

consequência a retirada de etapas dos canteiros de obras, dentre os quais se destacam as 
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armaduras pré-montadas para fundações e estruturas. Uma outra transformação 

importante está ocorrendo a partir da disseminação do uso de concreto usinado, 

transportado por caminhões-betoneira e bombeado, em alguns canteiros da 

autoconstrução. Esse fenômeno tem uma grande importância por introduzir um novo 

agente no trabalho direto exercido no canteiro da autoconstrução - o prestador de 

serviços especializados, que fornece o material aplicado na obra- e tornar mais nebulosa 

a distinção entre fornecimento e execução. Esses tópicos serão abordados mais 

detidamente na última subseção. 

As esferas de Disponibilização de Recursos Financeiros e até mesmo a estruturação 

do território - que não é uma esfera independente, mas sim base fundamental para a 

produção -, por sua vez, são necessariamente entrelaçadas com as demais esferas 

identificadas. A Disponibilização de Recursos Financeiros o é pelo fato de ser uma 

atividade necessária e transversal a todas as demais atividades desempenhadas na 

produção. Já a estruturação do território diz respeito a uma outra escala de análise e se 

constitui ao mesmo tempo como ponto de partida e de chegada: se por um lado as 

características de um assentamento conferem determinadas limitações e possibilidades a 

cada um dos canteiros em seu interior, também é verdade que o território é constituído a 

partir do resultado de uma miríade de canteiros, espaços construídos e relações sociais 

tomados em seu sentido de conjunto. 

Essa questão traz aqui um outro tipo de entrecruzamento que é o das escalas 

individual e coletiva da autoconstrução. Ficou evidente, a partir dos estudos sobre os dois 

assentamentos, que o grau de consolidação e coesão comunitária nos mesmos é um 

importante fator, com influências sobre os processos de produção. No Jardim da União, a 

Associação de Moradores Jardim da União se manteve ao longo dos anos como um agente 

central na estruturação do assentamento, organizando com os moradores a execução do 

Plano Popular (desenvolvido em parceria com a Assessoria Técnica Peabiru em 2017) e 

até hoje consistindo em uma organização bastante ativa nos âmbitos comunitário e 

territorial. Durante boa parte da existência do assentamento e principalmente nos anos 

de maior insegurança com relação à permanência no terreno, manteve-se a diretriz para 

que os moradores evitassem construir em alvenaria (justamente por conta da incerteza 
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da permanência)101. Ainda, a existência do Plano Popular Jardim da União também 

estabelece uma base coletiva sobre a qual devem se acomodar os processos individuais 

de construção: a demarcação dos lotes de áreas iguais (90m²) estabelece as primeiras 

balizas físicas para os processos de autoconstrução no assentamento. 

Também ainda existe o acordo coletivamente estabelecido de que os lotes não 

podem ser comercializados, embora mais recentemente a dinâmica de compra e venda de 

lotes e casas tenha se acentuado na prática, havendo uma nova leva de moradores no 

território. É importante destacar que esses novos moradores mantêm uma relação 

distinta com a Associação de Moradores, já que não vivenciaram os momentos de maior 

mobilização coletiva, o que se apresenta como um novo desafio para a organização 

comunitária. 

Em Paraisópolis, a dinâmica é completamente distinta. Embora existam 

organizações de moradores e uma variedade grande de entidades do terceiro setor 

estabelecidas no interior da favela, não parece haver relações tão diretas entre as mesmas 

com os moradores no sentido de uma normatização e um entendimento comunitário a 

respeito das construções. A lógica mercantil se faz mais presente, havendo um intenso 

mercado imobiliário (informal) de imóveis usados no interior da favela e é acentuada pela 

ausência física de novos terrenos livres: grande parte das construções atualmente ou são 

reformas e expansões feitas por moradores mais antigos, ou se iniciam a partir da 

aquisição de uma edificação ou do direito de construir sobre uma laje, podendo se iniciar 

também com a cessão de algum imóvel ou laje por parentes (como foi o caso de Valdir, 

por exemplo). Em termos gerais, pode-se dizer que há menos parâmetros de caráter 

coletivo incidindo sobre os processos particulares de construção. 

 
101 Embora tenha sido esse o caso na Ocupação Jardim da União, o já mencionado texto de Tiago 

Lourenço (2015) destaca como o caminho inverso pode ocorrer, havendo um processo acelerado de 
construções em alvenaria para diminuir as chances de remoção, o que tem implicações futuras. Vale a 
transcrição da citação mais longa: “As construções realizadas são muitas vezes demolidas à medida que a 
situação de insegurança de posse do terreno fica arrefecida. Como as primeiras alvenarias são realizadas 
sem grande apuro técnico, quando são promovidas as melhorias, são necessárias demolições significativas. 
A pressão por construir a moradia com alvenaria entre os ocupantes é uma situação que conduz os 
envolvidos a disputas internas, aqueles que não constroem rápido são vistos muitas vezes como 
oportunistas e não desejam arriscar seus parcos recursos financeiros na luta política, sendo muitas vezes 
um elemento que o desqualifica enquanto militante entre os ocupantes, podendo levar ao rompimento de 
laços de solidariedade entre os moradores.” (LOURENÇO, 2015, p. 114) 
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Ainda assim, é preciso destacar que independentemente disso, os canteiros da 

autoconstrução, tanto no Jardim da União quanto em Paraisópolis, acabam por gerar um 

produto que é coletivo, que é o próprio conjunto das moradias e o território em si, 

produzido e reproduzido. As moradias autoconstruídas lado a lado se relacionam 

inclusive do ponto de vista das condições de habitabilidade, precariedades e situações de 

risco, para além das variáveis individuais de cada casa. Como nota Coelho (2017, p. 76), 

aspectos ligados à salubridade de uma casa como iluminação e ventilação não dependem 

apenas da distribuição e dimensionamento de seus cômodos, mas também de sua inserção 

e das características das residências no entorno. O caso de Felipe ilustra muito bem essa 

questão, que durante o processo de reformas decidiu por mudar a janela de seu quarto de 

lugar, uma vez que a edificação vizinha havia sido verticalizada e bloqueava a antiga 

abertura.  

A relação entre obras e casas vizinhas também pode se dar de forma a apresentar 

riscos à própria integridade física das mesmas, como é o caso das movimentações de terra. 

Pode-se citar como exemplo aqui o caso das quadras específicas na Ocupação Jardim da 

União em que há a existência de um desnível de cerca de 3 metros entre a rua e a parte 

dos fundos dos lotes, onde se localiza a casa de Camila. A configuração topográfica desses 

lotes é “resolvida” por muitos de seus moradores com cortes no talude, muitas vezes 

verticais e sem soluções adequadas de contenção, o que gera uma situação de risco de 

solapamento que afetam não apenas seus lotes, mas também as casas vizinhas. O risco 

geotécnico é, assim, uma questão coletiva. 

Há na autoconstrução entrelaçamentos de outra ordem, que não dizem respeito às 

etapas mais particulares do canteiro, mas sim de circuitos mais amplos. Trata-se dos 

entrelaçamentos entre produção, consumo e circulação da moradia autoconstruída. 

Há de uma forma geral na autoconstrução uma sobreposição entre o momento da 

produção da moradia e a utilização de seus espaços para a função do habitar. Nos casos 

de obras em terreno vazio, geralmente o que ocorre é um primeiro momento de execução 

visando o estabelecimento de um núcleo básico minimamente habitável e, em momentos 

posteriores, a continuidade das obras com os moradores já dentro da casa - é o que 

ocorreu no caso de Jussara, e também ocorrerá com Alan, que se mudou para a casa ainda 

sem revestimentos internos ou externos e que ao momento da entrevista estava se 
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planejando para a realização desta etapa. Nos casos de reforma e expansão vertical, há 

poucas chances de evitar essa sobreposição, a menos que os moradores tenham algum 

lugar para morar temporariamente durante as obras mais pesadas, como fizeram Valdir 

e sua família, que moraram temporariamente em uma das casas autoconstruídas pela 

família à beira do Córrego do Antonico.  

A sobreposição dessas funções - canteiro e moradia - impõe necessariamente 

mudanças nas rotinas dos moradores e na utilização da casa. Por exemplo, Felipe teve que 

dormir na cozinha durante o período das reformas em que seu quarto teve que ser 

desfeito para a construção da escada para o novo pavimento, a inevitável poeira e o 

entulho de obra os incomodavam, mas os moradores toleravam esses inconvenientes por 

entender que eram parte necessária de um processo que iria melhorar a qualidade de vida 

conferida pela residência. Em seu caso, a existência de um quintal coletivo partilhado com 

os outros parentes diminuía os impactos das obras, uma vez que os espaços de 

armazenamento de materiais não precisavam ser alocados dentro da casa. Entretanto, nos 

abundantes casos em que não há essa disponibilidade de espaço, os materiais devem ser 

alocados nos próprios cômodos da residência. Assim, a exiguidade dos canteiros da 

autoconstrução não é um elemento que impacta apenas a logística de obras, mas também 

a própria utilização dos espaços de moradia e consequentemente a qualidade de vida de 

seus moradores. 

É importante destacar ainda que, apesar de o consumo dos espaços 

autoconstruídos ser predominantemente ressaltado como um consumo voltado ao 

atendimento das necessidades básicas de subsistência das famílias, eles abrangem 

também uma função produtiva que não é irrelevante. Muitos autoconstrutores podem 

utilizar os seus espaços de moradia também como espaços de trabalho, ou seja, espaços 

de consumo produtivo, sejam eles espaços onde possam produzir mercadorias como 

agentes mercantis simples a serem comercializadas - como é o caso de Jussara, que 

produzia máscaras e outros equipamentos de proteção no contexto da pandemia -, sejam 

eles espaços voltados para o atendimento a público. Eduardo ressaltou a importância que 

tais espaços adquirem como fonte de renda para muitos moradores em Paraisópolis que 

moram no pavimento superior e trabalham como comerciantes em suas lojas nos térreos. 



 
207 

 

Na Ocupação Jardim da União também são numerosos os bares, mercearias e armazéns 

anexos às próprias residências de seus proprietários. 

O entrelaçamento entre produção e circulação se refere mais precisamente à 

nebulosidade que pode existir na autoconstrução a respeito da sua destinação por 

autoprovisão ou por troca mercantil. Por definição, a autoconstrução é essencialmente 

uma produção de um valor de uso para o autoconsumo, mas ao se levar em conta que em 

nossa sociedade capitalista a habitação é um bem que assume caráter de mercadoria, é 

perfeitamente possível que ela acabe sendo trocada no mercado em algum momento 

posterior - fato já demonstrado por diversos dos autores referenciados neste trabalho. 

São casos em que as moradias autoconstruídas, que são desde seu princípio integrantes 

do estoque geral de habitações (mercadorias em potencial, ainda que não produzidas 

como mercadorias), passam a fazer parte também de um circuito de transações 

monetárias (mercadorias de fato). 

Ainda assim, mesmo que se assuma a autoprovisão como motor da produção na 

autoconstrução, esse arranjo pode ser mais complexo, havendo algo como um motor da 

produção misto. É sabido que a casa própria (entendida como aquela pela qual não se paga 

aluguel, independentemente da segurança na posse de documentos de propriedade), para 

além de seu valor de uso imediato, se constitui como patrimônio passível de ser passado 

entre gerações e, caso seja reconhecida juridicamente como de propriedade de seu 

morador, pode ser importante por exemplo para o acesso ao crédito: produz-se assim, em 

nossa sociedade, a ideia da casa própria como forma de segurança econômica e social 

(VILLAÇA, 1986). Para além disso, é patrimônio passível de ser comercializado em tempos 

de “aperto” e flutuações na renda familiar, constituindo uma fonte potencial de renda por 

meio da já mencionada locação ou venda para terceiros. 

É difícil, portanto, que as intenções dos moradores autoconstrutores se restrinjam 

apenas à construção de um valor de uso no sentido estrito. Empenhar-se na 

autoconstrução é empenhar-se na construção de um lar, mas também na construção de 

um patrimônio, de uma segurança às instabilidades e de uma possibilidade de extração 

de renda. O caso de Carlos ilustra muito bem esse motor de produção mesclado, situado 

entre a autoprovisão e a produção mercantil: ao construir um novo pavimento, estava 

construindo um futuro domicílio para ele e sua família, mas, ao mesmo tempo, estava 
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liberando o pavimento antigo e possibilitando a sua locação, por meio da qual o morador 

pretende garantir sua aposentadoria. O que era dominante em seu caso: a construção 

movida pela autoprovisão, ou pela possibilidade de trocas no mercado imobiliário? Talvez 

não seja possível hierarquizar as duas coisas e se deva apenas aceitar essa mescla como 

um fenômeno também integrante do universo da autoconstrução, ainda que dele queira 

“escapar”. 

A dificuldade em se responder essa questão se deve ao próprio caráter das formas 

de produção-circulação, como definidas por Jaramillo (1982). Como explorado no 

primeiro capítulo desta dissertação, as formas de produção possuem fronteiras que nem 

sempre são tão definidas, havendo uma série de interlocuções entre todas elas, criando 

zonas intermediárias, combinadas: trata-se de fronteiras porosas102 entre as formas. 

Assim, a mescla entre autoprovisão e circulação mercantil denota uma porosidade entre 

a forma por autoconstrução e a de mercado (ou promocional capitalista). 

Também há, evidentemente, porosidades da autoconstrução com as demais 

formas de produção-circulação. A frequente contratação de mão de obra profissional, que 

pode acabar partilhando ou assumindo o controle técnico da produção, é uma 

manifestação do diálogo entre as formas de produção por autoconstrução e produção por 

encomenda. Por outro lado, programas como o PROMORAR e o programa João-de-Barro 

nos anos 1970 e 1980, ou até mesmo o recente Construcard - que mesmo com condições 

restritivas de acesso para faixas de renda mais baixa, consistia em linha de financiamento 

da Caixa Econômica Federal para compra de materiais de construção -, são exemplos de 

como também pode haver uma porosidade entre as lógicas da produção habitacional por 

autoconstrução e a da produção estatal.103 

 
102 O termo é utilizado por Samuel Jaramillo em aula aberta intitulada “Las formas de producción 

de la vivienda: un enfoque para superar el dualismo”, ministrada em Abril de 2021 no âmbito da disciplina 
“AUH5864 - Da construção da casa à indústria imobiliária: espaço e política” do Programa de Pós-Graduação 
em Arquitetura e Urbanismo da FAU-USP, organizada pelos professores doutores Maria Beatriz Cruz Rufino 
e Estevam Vanale Otero. Disponível em: <youtube.com/watch?v=4lHVM-AL3cg>. Acesso em Jul/2021. 

103 Essas porosidades, inclusive, não se restringem à autoconstrução. Um exemplo recente de 
interação entre formas de produção estatal e para mercado, por exemplo, pode ser visto no Programa Minha 
Casa Minha Vida, onde grandes subsídios estatais e um arcabouço técnico e regulatório por parte do poder 
público eram implicados na produção nos canteiros que, por sua vez, era tocada por empresas construtoras 
e incorporadoras privadas. 
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VIRAÇÃO, ESPOLIAÇÃO E AUTOCONSTRUÇÃO 

 

 

 

 

A viração é um termo aparentemente coloquial que, não obstante, tem um sentido 

bastante claro, relacionado com o “se virar” no mundo do trabalho e na esfera da 

reprodução da vida. Abilio (2011) a define como expressão da: 

 
[...] provisoriedade das ocupações que garantem a sobrevivência, em atividades 
que transitam entre trabalho ilegal, trabalho informal, trabalho temporário, 
trabalho a domicílio, emprego doméstico; resumindo, os “bicos” e as ocupações 
precárias que estruturam a vida de muita gente. (ABILIO, 2011, p. 16, aspas da 
autora) 

 

Descreve uma condição que não se trata de um fenômeno novo: o tema de alguma 

maneira integrava a análise de Oliveira ([1972] 2003) apresentada anteriormente neste 

trabalho, na qual “o trabalho informal passava a ser compreendido em seu imbricamento 

com as cadeias de produção que se formavam nas cidades” (ABILIO, 2011, p. 76), sendo 

parte da expressão do polo dito arcaico que alimentava o polo dito moderno. Não 

obstante, essa condição tende a se intensificar com os processos mais recentes de 

precarização do trabalho e desmanche da sociedade salarial (BRAGA, 2017). 

A viração enquanto tal é uma manifestação da ausência da regulação pública sobre 

o trabalho de uma maneira geral, o que inclui também o trabalho empregado nas 

atividades de produção do espaço construído. Este trabalho já afirmou, ao fim do Capítulo 

1, que o universo da autoconstrução da habitação está permeado (embora em níveis 

heterogêneos) pela não regulação e, portanto, se encontra majoritariamente contido no 

campo da produção não regulada do espaço. Assim, a viração é uma estruturante do 

universo da autoconstrução e sua presença pode se dar tanto de maneira indireta, nas 

condições que permeiam a vida de seus agentes, quanto direta, manifestando-se no 

trabalho mobilizado em seus canteiros de obras.  

Primeiro, o lado da mão de obra eventualmente agenciada, os construtores 

autônomos: contratados informalmente, sem nenhum vínculo e, portanto, sem garantias 
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trabalhistas, há ainda no seu envolvimento nas obras uma característica de grande 

rotatividade, de modo que diversos profissionais podem ser mobilizados (e 

desmobilizados) em diferentes etapas de uma mesma obra. Da mesma forma, os 

trabalhadores não remunerados também podem ser rearranjados de acordo com etapas 

mais ou menos trabalhosas da construção (como a concretagem de lajes, que é um dos 

momentos cruciais de mobilização de trabalho em suas diversas formas). 

É importante ressaltar, do ponto de vista destes profissionais, também uma tônica 

de inconstância em seus rendimentos. Os inúmeros serviços que prestam na condição 

informal podem ser sua principal fonte de renda, exceto em casos em que mantêm um 

trabalho fixo em empresa construtora ou realizam bicos aos fins de semana. Estão a 

qualquer momento sujeitos a uma descontinuidade em seus ganhos: é ilustrativo o caso 

de Eduardo, que, mesmo sendo um pedreiro com quase 50 anos de atuação em 

Paraisópolis, ficou quase um ano sem conseguir prestar nenhum serviço remunerado no 

contexto da pandemia de COVID-19, gastando nesse período reservas monetárias que 

havia feito ao longo dos anos.  

Do lado dos agentes moradores ou futuros moradores autoconstrutores, a viração 

também está implicada nos seus baixos níveis de rendimento e/ou na inconstância na 

renda. Embora aqui também haja uma heterogeneidade - como se viu nos casos em que 

os moradores eram empregados de forma fixa, com carteira assinada -, o desemprego, a 

passagem do trabalho formal para o trabalho informal e a coletânea de bicos para garantir 

o fluxo de recursos para viabilizar a produção da casa e para compor a renda familiar são 

elementos muito presentes nessa realidade.  

Isso se reflete, por sua vez, no ritmo das obras. “A casa autoconstruída está 

permanentemente inacabada” (COELHO, 2017, p. 58), e os ciclos de mobilização e 

desmobilização dos canteiros de obras têm uma relação direta com a inconstância das 

fontes de renda: uma descontinuidade do lado do financiamento das obras (como a perda 

do emprego ou diminuição da realização de bicos) obriga os moradores a interrompê-las, 

retomando-as apenas quando conseguem migrar para uma nova atividade remunerada.  

A decisão de contratar ou não mão de obra externa também se relaciona com a 

situação de emprego e os níveis de rendimento, de modo que um autoconstrutor 

desempregado ou com níveis mais baixos de renda provavelmente se verá compelido a 
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empenhar maiores níveis de trabalho próprio nas obras - em alguns casos fazendo as 

vezes de ajudante, em outros substituindo completamente a mão de obra contratada. Isso 

leva a uma outra manifestação da viração na autoconstrução: a condução de trabalho 

doméstico não remunerado pela própria família, a que também se soma a participação 

gratuita de amigos, parentes ou vizinhos em determinadas etapas das obras. 

Esse trabalho doméstico não remunerado, de autoprovisão ou reprodução pode se 

manifestar na construção, bem como em uma diversidade de outras formas. O IBGE 

contabiliza na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Anual a magnitude 

de duas formas desse tipo de trabalho: os “afazeres domésticos” e a “produção para 

consumo próprio” realizados pelos moradores de um domicílio104. Tais atividades muitas 

vezes não são lidas socialmente como trabalho, o que carrega por si só  um problema de 

obscurecimento dessas formas relacionadas ao circuito de reprodução da vida105. Em 

2019 e tomando como espaço de análise o Brasil, 7,6% das pessoas com mais de 14 anos 

de idade trabalharam com “construção de prédio, cômodo, poço ou outras obras de 

construção” na modalidade de produção para consumo próprio (13% dos homens e 1,9% 

das mulheres acima dos 14 anos). Na região Sudeste, o percentual total sobe para 11,4% 

(21,4% dos homens e 2,3% das mulheres)106. São percentuais relativamente altos, e é 

plausível afirmar que esse universo da autoconstrução está contemplado neste dado. 

 
104 De acordo com a PNAD Contínua do IBGE, os “afazeres domésticos” são: (1) preparar ou servir 

alimentos, arrumar a mesa ou lavar louça; (2) cuidar da limpeza ou manutenção de roupas e sapatos; (3) 
fazer pequenos reparos ou manutenção do domicílio, do automóvel, de eletrodomésticos ou outros 
equipamentos; (4) limpar ou arrumar o domicílio, a garagem, o quintal ou o jardim;  (5) cuidar da 
organização do domicílio (pagar contas, contratar serviços, orientar empregados, etc.); (6) fazer compras 
ou pesquisar preços de bens para o domicílio; (7) cuidar dos animais domésticos. Já os tipos de “produção 
para o próprio consumo” são: (1) cultivo, pesca, caça e criação de animais; (2) produção de carvão, corte ou 
coleta de lenha, palha ou outro material; (3) fabricação de calçados, roupas, móveis, cerâmicas, alimentos 
ou outros produtos; (4) construção de prédio, cômodo, poço ou outras obras de construção. Acreditamos que 
a autoconstrução possa estar abarcada nos dois termos em itálico, especialmente no segundo. 

105 Melo, Considera e Sabbato (2007) discorrem sobre a questão dos afazeres domésticos e a 
problemática de sua não contabilização no PIB nacional, relacionando isso à invisibilização do trabalho 
doméstico não remunerado feminino.  

106 Há nessa atividade e nas outras atividades de “produção para o consumo próprio” uma 
predominância masculina, com exceção da atividade de “fabricação de calçados, roupas, móveis, cerâmicas, 
alimentos ou outros produtos”, onde a predominância é feminina. Há um contraste de gênero com os 
chamados “afazeres domésticos”, no qual todos os tipos de atividade são predominantemente realizados por 
mulheres, com exceção da atividade “fazer pequenos reparos ou manutenção do domicílio, do automóvel, 
de eletrodomésticos ou outros equipamentos”, por uma pequena diferença. Apesar dessa discrepância nos 
dados, deve-se atentar para as relações de gênero e o obscurecimento do papel das mulheres nos canteiros 
da autoconstrução, que por vezes gera conflitos na produção, como visto no caso de Jussara. As fontes 
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Ainda, o tempo de trabalho mobilizado por essa modalidade de trabalho de 

autoprovisão de edificações é expressivo: a média de horas semanais efetivamente 

trabalhadas pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade na “construção de prédio, cômodo, 

poço ou outras obras de construção”, tomando-se o intervalo da semana de referência da 

pesquisa PNADC/A de 2019, foi de 14,6 horas na Região Metropolitana de São Paulo107.  

Do ponto de vista da distribuição dessas horas de trabalho doméstico não 

remunerado, a pesquisa do IBGE não fornece maiores dados. Com base na literatura, nas 

observações e entrevistas, entretanto, é possível tecer uma reflexão a partir das mudanças 

de contexto entre a atualidade e o contexto da autoconstrução como estudada pelos 

trabalhos dos anos 1960 e 1970.  

Em um momento de industrialização e formação de uma “sociedade salarial no 

Brasil, ainda que frágil e problemática” (BRAGA, 2017, p. 3) - processo no qual se inseriu 

a promulgação da CLT que, mesmo durante o regime militar, se manteve 

substantivamente inalterada - o tempo de trabalho mercantil de um modo geral tinha seus 

limites mais definidos. Essa definição, consequentemente, tornava mais definidos 

também os limites do tempo não empregado na produção mercantil e, portanto, passível 

de ser utilizado ou como tempo de ócio (ou não trabalho) ou como tempo de trabalho para 

autoprovisão, conforme formulação de Jaramillo (2018). Assim, o tempo voltado para a 

autoconstrução se localizava nos fins de semana108, nos períodos de férias ou nas horas 

livres, fora do expediente de 8 horas (embora seja certo que mesmo nessa época também 

fossem expressivas as formas ditas “informais” de trabalho).  

Com as mutações no mundo do trabalho que tornaram mais difícil a diferenciação 

entre tempo de trabalho e não trabalho (TELLES, 2006, p. 174), o fenômeno da uberização 

 
utilizadas são as Tabelas 7049 e 7025 da PNAD Contínua Anual, disponíveis em: 
<sidra.ibge.gov.br/pesquisa/pnadca/tabelas>. Acesso em Jun. 2021. 

107 Tabela 7091, disponível em: <sidra.ibge.gov.br/pesquisa/pnadca/tabelas>. Acesso em Jun. 2021 

108 Essa ideia do fim de semana como momento da autoconstrução se encontra registrada em 
diversos trabalhos da época, muitos já mencionados ao longo da dissertação, como em Ferro ([1969] 2006, 
p. 61), Sampaio e Lemos (1993, p. 13) e até mesmo na denominação do documentário “Fim de Semana”, já 
referenciado anteriormente neste trabalho (1976). Embora Sampaio e Lemos tenham notado no seu 
relatório final de pesquisa que o trabalho na construção da casa se encontrava majoritariamente nos 
horários livres dos dias da semana (SAMPAIO e LEMOS, 1993, p. 71), a frequente vinculação expressava 
uma importância desses dias oficiais de descanso na autoconstrução. 
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e a flexibilização, “compreendida como essa eliminação de freios legais à exploração do 

trabalho, que envolve a legitimação, legalização e banalização da transferência de custos 

e riscos ao trabalhador” (ABILIO, 2020, on-line), é certo que a disponibilidade de tempo 

para a autoprodução também se altera para grande parte da população, havendo uma 

tendência de maior pulverização do tempo das obras. Há hoje uma grande variabilidade 

nos processos de autoconstrução a depender das condições de trabalho de seus 

moradores: carteira assinada, autônomos que retiram suas rendas principais de bicos, 

desempregados, etc.  

No caso de Alan por exemplo, que trabalhava longas jornadas com carteira 

assinada, o momento do trabalho doméstico não remunerado se localizava nas 

madrugadas dos dias de trabalho e nos dias de folga. Jussara, por sua vez, não tinha 

emprego fixo ao longo da produção, em certo momento combinando o trabalho doméstico 

não remunerado de manhã com a realização de cursos profissionalizantes à tarde para 

conseguir um novo emprego, já que se sustentava com os bicos diversos. Felipe contribuía 

nas obras mais aos finais de semana, que eram momentos em que ele podia trabalhar (é 

estudante universitário e estuda aos dias de semana), mas seu padrasto, que à época 

trabalhava prestando serviços de construção civil como autônomo em Paraisópolis, tinha 

uma agenda altamente variável em função dos bicos que fazia em cada momento da obra, 

alternando de maneira fluida a sua presença nas obras de sua casa e nas obras daqueles 

que o contratavam. Carlos também equilibrava os serviços de carreto que realizava com 

o trabalho na construção, tentando agendar sua atividade remunerada sempre às manhãs 

ou às noites para deixar as tardes para trabalhar - sempre com alguma flexibilidade, pois, 

quando produzia argamassas para assentar paredes, abandonar o canteiro significava 

desperdiçar material. Valdir por sua vez, em 2012, quando tocou o processo de construção 

da casa, tinha emprego com carteira assinada e aproveitou o momento de suas férias para 

trabalhar na construção; já nas reformas de 2017 trabalhava como freelancer e na sua 

pequena loja de chocolates e teve que dividir seu tempo: durante boa parte das obras a 

loja permaneceu fechada, buscava dedicar suas manhãs e tardes de segunda à sábado para 

a construção; quando conseguia algum serviço como fotógrafo, deixava o canteiro 

exclusivamente sob responsabilidade do profissional contratado para o qual servia como 

ajudante. 
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Desse ponto de vista da precarização dos rendimentos, no sentido de seus baixos 

níveis e sua instabilidade, é possível traçar uma relação de semelhança entre os distintos 

agentes presentes na produção por autoconstrução. A inserção dos construtores 

autônomos no mundo do trabalho não difere tanto, por exemplo, da de muitos moradores 

autoconstrutores. Nesse sentido, é sintomático o fato de muitos dos entrevistados, 

moradores ou profissionais da construção, terem apresentado dificuldade para dizer 

quais eram os seus rendimentos mensais - não por questões de preservação da 

privacidade, mas sim por não terem esse dado organizado mentalmente. À exceção dos 

agentes que tinham trabalho fixo com carteira assinada, os demais declaravam sua renda 

a partir de uma média entre os ganhos de “meses bons” e de “meses ruins”. A descrição de 

Ludmila Abilio é bastante ilustrativa da realidade social presente no recorte desta 

pesquisa: 

 
A viração [...] é constitutiva da vida e da sobrevivência dos trabalhadores de baixa 
qualificação e rendimento. O “viver por um fio” das periferias brasileiras significa 
um constante agarrar-se às oportunidades, que em termos técnicos se traduz na 
alta rotatividade do mercado de trabalho brasileiro, no trânsito permanente entre 
trabalho formal e informal (como demonstra Adalberto Cardoso), na combinação 
de bicos, programas sociais, atividades ilícitas e empregos (ver pesquisas do viver 
na periferia, em especial os coordenados por Gabriel Feltran, Vera Telles e Cibele 
Rizek). A trajetória profissional dos motoboys entrevistados deixa isso evidente. 
Hoje motoboy-celetista e entregador de pizza, amanhã motofretista-MEI, ontem 
montador em fábrica de sapatos, manobrista, pizzaiolo, feirante, funileiro, 
funcionário de lava-rápido. Motogirl hoje, antes diarista, copeira, coordenadora de 
clínica para viciados em drogas. Motofretista, serralheiro, repositor de 
mercadorias; confeiteiro e também ajudante de pedreiro. Proprietário de loja de 
bebidas, trabalhador na roça, funcionário do Banco do Brasil e hoje motofretista 
autônomo. Motoboy hoje, antes faxineiro, porteiro e cobrador de ônibus. Este é o 
movimento com que grande parte dos brasileiros tecem o mundo do trabalho. 
(ABILIO, 2017, on-line) 

 

Essa descrição evidencia uma população que é afligida pela desregulação do 

mundo do trabalho e que também se verá mais forçada do que os estratos de renda mais 

alta para a condução de trabalhos voltados para a autoprovisão. Nesse sentido, pode-se 

falar de uma permanência da dimensão de espoliação urbana no universo da produção 

por autoconstrução. A moradia - um direito social de acordo com a Constituição Federal - 

para ser acessada por esse contingente, que de um lado não é atendido pelas políticas 

públicas e, de outro, não consegue acessar a produção para mercado encabeçada por 

incorporadoras, é produzida a partir de trabalho doméstico não remunerado exercido 
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pelos futuros moradores em suas horas livres, somado frequentemente a um trabalho 

informal remunerado de terceiros. Assim, ocorre tanto a redução do tempo disponível 

para descanso ou até mesmo para obtenção de renda como decorrência do aumento do 

tempo de trabalho para autoprovisão, quanto a mobilização de seus parcos recursos 

financeiros em um processo que não raro é permeado por retrabalhos e, 

consequentemente, gastos adicionais.  

Parte desses recursos é direcionada para a contratação de mão de obra, que como 

foi aqui exposto, também se encontra no mesmo ciclo de desregulação do trabalho: 

migrando de bico em bico, sem certeza da constância de seus rendimentos, além de estar 

muitas vezes exposta a situações de risco nos exíguos canteiros de obras carentes de 

equipamentos de segurança que, quando presentes, o estão geralmente de forma parcial. 

A outra parte dos recursos monetários despendidos pelos autoconstrutores - a 

única para o caso daqueles que não contratam mão de obra - é voltada para a aquisição de 

instrumentos de trabalho e materiais de construção a serem consumidos produtivamente 

nos canteiros de obras. 

Com relação especificamente aos recursos voltados para a aquisição de materiais 

e ferramentas, é importante relacionar um fenômeno recente: se trata da disseminação, 

principalmente a partir do Plano Real e ao longo dos anos 2000, do crédito como forma 

de acesso a bens por parte das camadas mais empobrecidas da população. Esse fenômeno 

se materializa por meio dos chamados artefatos de crédito - os cartões de crédito - que se 

tornaram parte constituinte do manejo cotidiano das contas domésticas, tornando-se 

inclusive estratégicos para os negócios de grandes redes varejistas. De acordo com 

Cláudia Sciré,  

 
[...] os artefatos de crédito possibilitam novos jogos de relações entre rendimentos 
e consumo, abrindo possibilidades de contatos com o sistema financeiro e com as 
“vantagens” por ele oferecidas. Por outro lado, a gestão da renda mensal e a 
organização do orçamento das famílias passaram a ser regidas a partir de uma 
lógica mais mercantilizada, baseada nas regras dos mercados e pautada pelos 
prazos estabelecidos pelas faturas dos cartões. (SCIRÉ, 2011, p. 73-74) 

 

Nesse contexto, os limites disponibilizados pelos bancos nos cartões de crédito das 

famílias de baixa renda passaram a ser incluídos como parte de seu orçamento doméstico. 

Na prática, somam-se os limites dos cartões com a renda real, oriunda do(s) trabalho(s) 
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remunerado(s). Os cartões abrem a possibilidade do parcelamento das compras, diluindo 

as despesas e tornando mais fácil o acesso a determinados bens, uma vez que se posterga 

o seu pagamento para o período futuro. O cartão de crédito passa a viabilizar maiores 

gastos com mercadorias necessárias para a reprodução familiar, onde devem ser incluídos 

os gastos com materiais de construção (necessários para que essas pessoas consigam 

efetivar o seu acesso à moradia urbana) e se torna um importante elemento na 

autoconstrução: tal foi o caso de Alan, que ao utilizar emprestado o cartão de crédito de 

um amigo, conseguiu manejar os gastos com bens cotidianos (vestuário, alimentação) e 

os gastos com as obras; também foi o caso de Carlos, que utilizava o limite de seu cartão 

de crédito para comprar materiais no mês, pagando a fatura do mês seguinte com o 

aluguel que recebia pela sua antiga unidade de moradia. Valdir e sua esposa dividiram o 

parcelamento de diversos materiais entre os seus cartões de crédito e também o de sua 

mãe, que contava com um limite maior.  

É importante ressaltar que essas transações não ocorrem apenas nos grandes 

varejos. O fato de a maior parte das compras em depósitos de abrangência local como a 

LJDU e a LPAR serem feitas por meio de cartão é uma expressão do alto nível de 

capilaridade dos circuitos financeiros109, tornando possível inferir uma integração dos 

mesmos com boa parte dessa produção não regulada da habitação que é a autoconstrução 

- apenas mais uma das questões que contestam sua aparente marginalidade. 

Essa integração por um lado tem importância por impactar no acesso da população 

a materiais de construção e, portanto, no ritmo das obras e até mesmo na viabilidade das 

mesmas. Por outro, ela também incrementa potencialmente a vulnerabilidade econômica 

das famílias de autoconstrutores. É sabido que as taxas de juros de cartão de crédito são 

particularmente altas110 e eventuais descontinuidades nos instáveis ganhos mensais 

 
109 A disseminação dos cartões como artefatos de crédito é acompanhada da igual propagação das 

“maquininhas”, que podem ser encontradas em comércios vizinhos aos assentamentos populares, 
estabelecimentos localizados internamente a eles ou até mesmo dentro das habitações, o que torna comum 
por exemplo a visão de uma moradora do Jardim da União vendendo panos de prato em sua residência e 
realizando transações por meio da máquina de cartão. 

110 De acordo com notícia de Março de 2021, a taxa de juros rotativos média se encontrava em 
12,5% mensais, que, por se tratar de juros compostos, se transforma em uma taxa de 329,3% ao ano. As 
taxas de juros rotativos são cobradas nos casos em que o consumidor não consegue pagar a fatura do mês 
integralmente: subtrai-se o valor efetivamente pago pelo consumidor e o restante entra na fatura do mês 
seguinte, valor sobre o qual é aplicada a taxa de juros. Ver:  
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desses moradores podem fazer com que não consigam arcar com os custos dos juros, 

sendo lançados em uma situação de difícil de se sair que pode levar à inadimplência e ao 

“nome sujo”. Os autoconstrutores que se utilizam do cartão de crédito para a aquisição de 

materiais de construção, que têm um custo expressivo, acabam, portanto, se colocando 

em uma situação potencialmente danosa para seu orçamento: 

 
[...] a facilitadíssima ‘inclusão’ das parcelas mais pobres ao mundo das finanças 
não ocorre sem consequências sociais específicas. É possível afirmar que se trata 
de uma lógica que incita ao crédito sem que se possua a certeza que será possível 
quitar a dívida, ou seja, uma lógica do endividamento. (SCIRÉ, 2011, p. 75, itálico 
nosso) 

 

Todas as questões acima colocadas apontam para a situação de dilapidação a que 

estão submetidos os principais agentes envolvidos no canteiro de obras da 

autoconstrução.  

Por fim, deve-se entender uma questão que está relacionada à origem destes 

canteiros, às condições que ainda nos dias de hoje fazem com que essa forma de produção-

circulação da moradia tenha grande importância no estoque habitacional e na produção 

do espaço urbano.  

Chamou a atenção nas incursões exploratórias em campo e nas entrevistas a 

frequente presença do aluguel como condição de moradia anterior - por vezes até mesmo 

aluguéis pagos dentro do próprio assentamento onde se está empreendendo a construção 

da casa “própria”. Isso indica a centralidade da fuga dos custos de locação como força 

desencadeadora do processo de autoconstrução.  

Ainda, é importante ressaltar que o acesso à moradia por aluguel pode ser inclusive 

uma forma encontrada pelos moradores para se abrigar provisoriamente enquanto 

gerenciam a produção de suas casas: tal foi o caso de Alan e sua esposa que, após 

decidirem morar juntos e enquanto construíam sua moradia, foram morar de aluguel em 

um local próximo. O aluguel torna-se assim uma possível solução para evitar 

sobreposições e conflitos entre o espaço de construção e o espaço de moradia 

 
<agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2021-03/juros-anuais-do-cartao-de-credito-chegam-ate-
875>. Acesso em Jun/2021. 
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Por fim, como já mencionamos anteriormente, o aluguel pode figurar também na 

locação parcial das edificações autoconstruídas pelos seus próprios donos, o que pode até 

mesmo se tornar uma forma de financiar a expansão contínua da edificação, como fez 

Carlos. 

A presença do aluguel no universo da autoconstrução, principalmente tomada 

enquanto forma de moradia prévia dos autoconstrutores, não é algo meramente 

ocasional, dado o fato de a oneração excessiva com aluguel ser o maior componente do 

déficit habitacional nacional111 - 49,7% em 2016, 49,4% em 2017, 51,9% em 2018 e 

51,7% em 2019, totalizando neste último ano 3.035.739 moradias das 5.876.699 que 

compunham o déficit (FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 2021a, p. 147-148). Ainda, outro dado 

que qualifica essa categoria é o fato de 87,8% dos domicílios enquadrados como déficit 

por oneração excessiva com aluguel se localizarem na faixa de renda de 0 até 3 salários 

mínimos, no ano de 2019 (FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 2021b, p. 46). Dessa forma, a 

intensa valorização imobiliária nas metrópoles, aliada aos baixos níveis de rendimento e 

à elevação da taxa de desemprego112, é um fenômeno que deve ser levado em conta para 

uma discussão atual sobre a autoconstrução: 

 
Hoje, para além do conceito da espoliação urbana formulado por Kowarick (1979), 
ainda válido e atual, é necessário também considerar os processos 
contemporâneos que inviabilizam o acesso à terra urbanizada ou a um imóvel bem 
localizado por parte da população de baixa renda, em um momento de 
transformação em que a urbanização já não é mais predominantemente produzida 
sob impulsos da expansão industrial. Nesse sentido, a espoliação imobiliária e 
financeira, conforme formulado por Pereira (2016), evidencia que, para além da 
condição de exploração do trabalho, grande parte da população urbana não acessa 
a moradia digna devido a um processo crescente de valorização imobiliária – 
processo complexo que explica a crise urbana e o problema da moradia. 
(FERRARA, GONSALES e COMARU, 2019, p. 809) 

 

 
111 A Fundação João Pinheiro considera como oneração excessiva com aluguel aquelas moradias em 

que o preço do aluguel é superior a 30% da renda domiciliar total. 

112 De acordo com os dados da PNAD Contínua do IBGE, a taxa de desocupação das pessoas de 14 
anos ou mais no Brasil era de 7,9% no primeiro trimestre de 2012, passando por 10,9% no mesmo período 
de 2016 e chegando a 12,2% no primeiro trimestre de 2020. No município de São Paulo a taxa quase dobrou, 
sendo, nos mesmos períodos, de 7,4%, 10,8% e 13,2%, respectivamente (tendo ultrapassado os 14% entre 
2017 a 2019). Ver: <ibge.gov.br/estatisticas/sociais/trabalho/9173-pesquisa-nacional-por-amostra-de-
domicilios-continua-trimestral.html?=&t=series-historicas&utm_source=landing&utm_mediu 
m=explica&utm_campaign=desemprego>. Acesso em Set/2021. 



 
219 

 

O processo geral de valorização imobiliária e encarecimento dos terrenos se 

relaciona com a atividade da construção tomada enquanto forma de valorização do 

capital, ou seja, com o modo de operação da forma de produção-circulação para mercado. 

Embora se trate de um processo de valorização de capital tanto quanto outros processos 

produtivos em outros setores, a atividade de construção tem uma especificidade 

conferida por um componente que entra no processo de produção e cumpre função 

importante no processo de elevação dos preços, de maneira mais descolada dos processos 

de trabalho: a terra.  

A terra urbana possui características intrínsecas a ela enquanto base, a que se 

atribui o conceito de sítio (como sua topografia ou a presença de infraestruturas), e 

enquanto um elemento espacial relacionado a outros, a que se atribui o conceito de 

posição (como a proximidade de um curso d’água ou do centro da cidade) (LENCIONI, 

2015, p. 153). Com a apropriação privada da terra, há também uma apropriação dessas 

características, o que pode conferir muitas vezes um componente de raridade capaz de 

elevar o seu preço. Afinal de contas, tais qualidades de um terreno podem significar 

maiores ou menores custos para a implantação de um edifício e também podem torná-lo 

mais desejável para a população potencialmente interessada em ali habitar, devido à 

proximidade que mantém com serviços urbanos.  

Isso explica por exemplo a grande diferença de preço do metro quadrado em um 

terreno localizado no quadrante sudoeste da capital de São Paulo, altamente 

infraestruturado e próximo à oferta de empregos e aos setores de serviços mais 

avançados, daquele encontrado em um terreno próximo aos mananciais, pouco 

infraestruturado e distante dos centros mais dinâmicos da cidade. O componente que 

permite essa grande variação nos preços da terra é a renda imobiliária, que: 

 

 

 
[...] provém do caráter de monopólio de privatização do espaço, que, pela 
necessidade de se pagar o acesso à localização, torna possível a formação de um 
preço no mercado imobiliário que sobe até os limites permitidos pelas condições 
de pagamento na disputa pela utilização do espaço, independentemente da forma 
de produção do edifício. (PEREIRA, 1988, p. 121) 
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Essa renda imobiliária, que provém do monopólio da terra, pode ser apropriada 

pelo proprietário original do terreno ou então pela própria incorporadora, mas de 

qualquer forma, acaba sendo transmitida nos preços finais dos imóveis. Permite assim 

uma elevação dos preços que exclui a possibilidade de uma grande massa da população 

acessar a moradia em determinadas partes da cidade, especialmente aquelas de maior 

interesse para a atividade de incorporação. Essa população não solvente, invariavelmente, 

deverá se deslocar para áreas mais distantes dessas partes ou para bolsões, enclaves de 

precariedade em bairros bem estruturados. O acesso à moradia nesses outros locais pode 

se dar pelo aluguel, mas este também sofre uma elevação que anda em paralelo com o 

incremento do preço do metro quadrado de uma forma geral.  

Quando os rendimentos familiares são estreitos a ponto de não permitirem o 

aluguel nem mesmo dentro de assentamentos onde não há a segurança da permanência, 

a autoconstrução em terrenos ocupados (de forma organizada ou não) torna-se uma das 

principais alternativas concretas. Algo que também pode ocorrer em terrenos comprados 

nos assentamentos, mesmo que não se constituam como lotes propriamente ditos. Além 

disso, é importante mencionar que a exiguidade dos terrenos e, consequentemente, dos 

canteiros de obras da autoconstrução, mantêm relação direta com a precificação da terra 

urbana e o processo de aumento dos preços do metro quadrado.  
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MATERIALIDADE E COMPOSIÇÃO TÉCNICA NO 
CANTEIRO DA AUTOCONSTRUÇÃO 

 

 

 

 

A composição técnica do capital é um termo empregado por Marx para designar a 

proporção encontrada, na esfera da produção capitalista de mercadorias, entre meios de 

produção e força de trabalho mobilizados em um dado estágio da evolução das forças 

produtivas. Mais precisamente, se trata da relação expressa de um lado pela massa de 

insumos, ferramentas e maquinários empregada no processo produtivo e, de outro, pela 

massa de força de trabalho que é necessária para consumir produtivamente a primeira: 

 
Para produzir numa jornada de trabalho, por exemplo, uma determinada massa 
de produto e, por conseguinte - o que está aí incluído -, pôr em movimento, 
consumir produtivamente certa massa de meios de produção, maquinaria, 
matérias-primas etc., requer-se uma determinada massa de força de trabalho, 
representada por um determinado número de trabalhadores. A uma determinada 
quantidade de meios de produção corresponde um determinado número de 
trabalhadores e, portanto, a uma determinada quantidade de trabalho já 
objetivado nos meios de produção corresponde a uma determinada quantidade 
de trabalho vivo. [...] Esse fator é a composição técnica do capital e constitui a 
verdadeira base de sua composição orgânica (MARX, [1894] 2017, p. 180)113 

 

Definições como trabalho vivo, trabalho morto, capital constante fixo, capital 

constante circulante, capital variável ou composição técnica do capital foram utilizadas na 

produção deste autor para a compreensão do modo de funcionamento de formas de 

produção essencialmente capitalistas, ou seja, orientadas para a reprodução ampliada do 

valor por meio da produção de mercadorias. Esta pesquisa deu ênfase na produção da 

moradia por autoconstrução em assentamentos populares, entendida como uma 

 
113 Embora o termo “composição técnica do capital” tenha uma utilização mais bem definida, os 

termos “composição orgânica do capital” e “composição de valor do capital” apresentam uma utilização mais 
variada de autor para autor, o que decorre do emprego dos mesmos por Marx com sentidos por vezes 
distintos em um e outro momento de suas obras. Tal discussão, assim como a relação desses dois últimos 
termos com a composição técnica do capital, se encontra realizada em Araujo (2017), texto que também nos 
serviu de suporte para uma melhor compreensão destes conceitos marxianos. 
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produção que é essencialmente orientada para a autoprovisão de um bem necessário à 

reprodução da vida em meio urbano: a moradia. 

Ainda assim, compreende-se essa produção como uma das diversas formas de 

produção-circulação do espaço construído, o que significa dizer que se trata de produção 

imobiliária, tanto quanto a produção de mercado realizada, por exemplo, por 

incorporadoras. Assim, um canteiro de obras de uma moradia autoconstruída, como 

qualquer outro canteiro de obras, é uma coleção de processos de trabalho, esforços 

organizados e orientados para a produção de um bem útil. Nesses canteiros, uma 

determinada quantidade de trabalho é mobilizada para transformar uma determinada 

quantidade de insumos, com o uso de instrumentos de trabalho (ferramentas e 

maquinários), em uma habitação. Assim, a definição de composição técnica, destituída de 

seu complemento “do capital”, por se tratar de produção orientada, pelo menos 

inicialmente, para o autoconsumo, pode ajudar a entender alguns aspectos sobre os 

processos produtivos estudados. 

As sabidas e já apresentadas condições de escassez financeira dos agentes 

originadores dessa forma de produção-circulação podem conferir uma resposta 

aparentemente óbvia às perguntas: quais são os meios de produção empregados nos 

canteiros da autoconstrução? e qual a massa de trabalho vivo presente nos mesmos? Ora, 

trata-se em grande medida de canteiros de obras movidos pela urgência, organizados a 

partir de parcos recursos e acesso restrito à equipamentos e mão de obra especializada, 

do que decorre uma confiança em técnicas populares amplamente testadas e absorvidas 

pela vivência, bem como o envolvimento intenso de mão de obra, em uma produção onde 

a energia humana pura é a principal força motriz. É claro que não se pode falar aqui, como 

nos canteiros mais avançados de grandes incorporadoras, da utilização de maquinários 

de ponta, computadores e softwares de desenvolvimento de projeto e gestão de obras. 

Poder-se-ia pensar, então, que a ponderação sobre a composição técnica desses canteiros 

seria desnecessária. 

Entretanto, ao insistir neste exercício, vê-se que a questão não é tão simples: há 

mudanças expressivas nesses canteiros, se comparados àqueles observados pela tradição 

do debate da autoconstrução das décadas de 1960 e 1970, por exemplo. Algumas delas 

são alterações sutis, outras nem tanto, mas de seu conjunto decorre uma diferença de 
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produtividade. A produtividade nos canteiros da autoconstrução aumentou em vista da 

introdução de novos materiais, técnicas, métodos e processos construtivos, que por sua 

vez são também reflexo de reorganizações mais amplas no âmbito da cadeia produtiva da 

construção civil114. 

Assim, para analisar essa questão, é preciso lançar um olhar abrangente para o 

panorama das atividades abarcadas na cadeia produtiva. A forma pela qual a Associação 

Brasileira da Indústria de Materiais de Construção (2015) organiza esse panorama ajuda 

a construir essa questão (ver Fluxograma 1). 

 

 
114 Partindo da publicação da ABRAMAT (2007), entendemos o termo cadeia produtiva da 

construção civil como o conjunto de agentes envolvidos em alguma atividade no processo da produção do 
ambiente construído, englobando assim, para além dos agentes construtores que ocupam posição central 
na cadeia (a chamada indústria ou setor da construção), os agentes que realizam a extração de matérias-
primas utilizadas para materiais de construção; o setor ou indústria de produção de materiais de construção 
em si; o setor de comércio varejista e/ou atacadista de materiais (distribuição); os agentes incorporadores 
(prospecção e compra de terrenos); executores de serviços preliminares de canteiro; bem como os 
numerosos prestadores de serviços técnicos, financeiros e imobiliários envolvidos ao longo da produção 
(projeto, consultoria, aluguel de equipamentos, financiamento à produção e consumo, intermediação com 
clientes, etc.). A palavra "cadeia" ressalta a ideia de que se trata de agentes localizados em etapas distintas 
da produção, mas que cujas atividades são encadeadas em uma linha progressiva que vai desde as etapas 
mais básicas de extração e produção até a de realização das mercadorias.  
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Fluxograma 1 - Cadeia da construção civil. 
Fonte: Associação Brasileira da Indústria de Materiais de Construção (2015, p. 58), adaptado pelo autor. 
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Há neste esquema quatro grandes setores organizados. O primeiro setor abrange 

os agentes envolvidos na extração de diversos tipos de matérias-primas da natureza. O 

segundo é o setor ou indústria de materiais de construção, onde as matérias-primas são 

transformadas, a partir de diversos processos de trabalho, em elementos e componentes 

com utilidade para os fins de construção. O terceiro é o setor de comércio e serviços, que 

se encarrega da distribuição mercantil dos materiais de construção para aqueles que 

compõem o quarto setor, o da construção propriamente dita. De maneira simplificada, o 

trajeto percorrido por um material nessa cadeia se inicia portanto na sua extração em 

estado bruto da natureza, seguido por seu deslocamento para uma planta fabril, onde 

sofre uma série de transformações, tornando-se um elemento útil para algum 

procedimento de construção; é, então, encaminhado para o comércio atacadista de 

materiais, onde pode ser destinado diretamente para uma obra de uma empresa 

construtora, ou então para um terminal de varejo, onde será adquirido por pequenos 

profissionais e famílias diretamente.  

É evidente que há na realidade uma complexidade maior: a própria Associação 

ressalta na publicação que há casos em que o material produzido pela indústria de 

materiais pode escoar diretamente para o varejo, sem passar antes pelo atacado. Nas 

entrevistas desta pesquisa de mestrado, viu-se que é possível que os materiais possam ser 

escoados diretamente da planta fabril115 para os canteiros (como no caso de Jussara, que 

comprou os blocos diretamente da fábrica), ou até mesmo do setor de extração para os 

canteiros (também Jussara comprou areia e brita diretamente da empresa responsável 

por sua extração na pedreira). Também há uma simplificação no reconhecimento das 

formas de produção-circulação do espaço construído, havendo no esquema apenas dois 

destinos finais para os materiais de construção: os canteiros de obras das construtoras, e 

os canteiros da autoconstrução e da autogestão116 (as incorporadoras e imobiliárias 

 
115 A própria atividade de produção de materiais pode se dar em ambientes não-fabris: Kauê, como 

vimos, é um produtor de materiais em pequena escala, se utilizando para tanto de maquinários pequenos e 
espaços improvisados na própria Ocupação. Além disso, atua como distribuidor também, fornecendo blocos 
de concreto diretamente para as famílias. 

116 Em publicação anterior (2007, p. 7-8), a Associação define estes dois termos de forma distinta, 
entendendo por autoconstrução aquelas obras informais realizadas pelas próprias famílias, enquanto que 
as entendidas como autogestão, também enquadradas como informais, seriam aquelas onde há a 
contratação de profissionais autônomos. Reforçamos que essa definição de autoconstrução não coincide 
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também figuram neste setor, mas envolvidas no financiamento da produção, e não 

propriamente com os canteiros em si). Apesar disso, o esquema é importante por não 

olhar apenas para o lado “formal” que existe na cadeia, incluindo também no panorama 

as atividades que classifica como “informais”. A autoconstrução é um dos pólos finais 

desse longo trajeto, conectada com outras formas e canteiros (como o das construtoras) 

por meio do elo estabelecido com os agentes dos setores à montante na cadeia. É uma 

atividade absolutamente inserida na cadeia produtiva, tecendo relações indiretas ou 

diretas com agentes da extração, da indústria de transformação, do setor de distribuição 

de materiais e também com aqueles envolvidos em outras formas de construção. 

Dito isto, uma outra contextualização é importante. No âmbito mais amplo do 

desenvolvimento da cadeia da construção brasileira é possível falar em um processo mais 

ou menos recente que alguns autores denominaram como industrialização sutil 

(BARAVELLI, 2017; SALAS, 2008). Trata-se de um determinado desenvolvimento dos 

agentes da cadeia, caracterizado pelo deslocamento de atividades de produção localizadas 

dentro dos canteiros de obras para dentro de ambientes fabris, em plantas industriais 

controladas, e que não mais estariam operando em uma lógica de ciclo fechado (ou seja, 

produção de componentes realizada especialmente para as demandas de uma obra em 

específico), mas sim em ciclo aberto, de tal modo que uma diversidade de materiais e 

componentes industrializados se encontrariam disponíveis no amplo mercado para 

serem adquiridos e aplicados em qualquer empreendimento de construção.  

 
Assim, ao redor da grande indústria de aglomerantes, aparecem fabricantes de 
argamassas ensacadas; da indústria de aço, fornecedores de armaduras cortadas 
e dobradas; da indústria de chapas de madeira, fôrmas pré-fabricadas e portas 
prontas e montadas (BARAVELLI, 2017, p. 172) 

 

Essa reorganização dos agentes à montante (principalmente os produtores e 

fornecedores) se insere em um marco mais amplo da industrialização dessa cadeia 

produtiva, pois ela tem como resultado uma diminuição na variabilidade de fabricação e 

execução de uma série de componentes e procedimentos que de outra maneira seriam 

 
exatamente com a empregada nesta dissertação, que abrange pelo menos parcialmente esse campo 
entendido como autogestão pela Associação. 
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realizados no canteiro e, além disso, um aumento na produtividade do trabalho na 

construção, uma vez que, havendo sido deslocado para o off-site uma parte do trabalho 

necessário, os trabalhadores do canteiro de obras poderiam realizar procedimentos mais 

rapidamente, ou seja, mobilizar uma mesma massa de material com menos dispêndio de 

trabalho. 

Evidentemente, tal transformação esteve centrada nas necessidades de 

racionalização (e consequentes ganhos de produtividade) da produção para mercado 

tocada por grandes incorporadoras e construtoras, mas isso não significa que os impactos 

do processo não se reverberaram em outras formas de produção. Afinal de contas, os 

materiais de construção que chegam aos canteiros da autoconstrução por meio dos 

varejos periféricos de abrangência local (como a LJDU, a LPAR e tantas outras) são 

manufaturados pelo mesmo setor, fato que torna comum a presença de elementos e 

componentes à venda em um depósito no interior de uma favela como Paraisópolis que 

poderiam muito bem estar no estande de vendas de grandes redes varejistas ou até 

mesmo no atacado, como por exemplo caixilhos e portas de alumínio, cerâmicas e 

gabinetes para áreas molhadas ou blocos cerâmicos de vedação de diversas famílias 

dimensionais117. Essas grandes redes também podem ser mobilizadas diretamente pelos 

autoconstrutores, quando compram seus materiais em suas lojas. 

Marta Farah ressaltava já em 1996 os impactos que poderiam ter os processos de 

inovação na cadeia produtiva da construção civil em geral sobre a forma de produção-

circulação por autoconstrução: 

 
A indústria da construção mantém ainda um outro tipo de vínculo com a questão 
habitacional, menos imediato, mas não menos relevante. Trata-se dos impactos 
sobre a produção informal e a autoprodução das mudanças tecnológicas e 
organizacionais ocorridas no âmbito do setor formal. Diversas inovações em 
materiais e componentes de construção, assim como alterações no processo 
construtivo difundiram-se para a construção popular, promovida pelos próprios 
usuários, como é o caso da construção com bloco de concreto (particularmente em 
São Paulo) e das tubulações em PVC para instalações hidráulicas, entre outras. 
(FARAH, 1996, p. 55-56) 

 
117 Ainda que haja nichos de mercado e materiais mais exclusivos para determinados tipos de 

produção ou segregados por estratos de renda/padrão da construção, nos parece importante o 
entendimento de que há uma totalidade na cadeia da construção civil, assim como em cada um de seus 
setores (como de construção ou de materiais). Assim, alterações aparentemente restritas ou pontuais na 
cadeia ou em seus setores impactam na totalidade, reorganizando todas as suas partes. 
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À sua época, nos anos 1990, uma série de alterações de ordem técnica já era 

perceptível em relação à autoconstrução que Sampaio, Lemos e Ferro observavam nos 

anos 1960 e no começo dos anos 1970.  

Antigamente, era muito comum portas e janelas serem feitas de tábuas e 

executadas no canteiro de obras mesmo, sem o emprego de vidro. O piso podia ser 

constituído de terra apiloada ou atijolada, tacos de madeira ou cimentado. Era 

predominante o emprego de tijolos maciços, muitas vezes havendo a utilização de barro 

puro como argamassa de assentamento, para se erguer as paredes, bem como de telhas 

de cerâmica, ambos feitos “manualmente nas olarias neolíticas” (FERRO, [1969] 2006, p. 

61). Para se revestir as paredes, utilizava-se argamassa à base de cal e areia, e era muito 

comum a utilização de forros de estuque de madeira para os cômodos internos (SAMPAIO 

e LEMOS, 1978). 

Como foi tratado no primeiro capítulo, Maricato ([1979] 1982) registrou, já no fim 

dos anos 1970, a introdução de dois materiais novos nos canteiros da autoconstrução. O 

primeiro era o bloco de concreto produzido em pequenas fábricas periféricas com o 

auxílio de equipamentos como betoneira, misturadora de materiais e máquina vibradora, 

embora pudesse também ser produzido manualmente por trabalhadores com o uso 

apenas de pá e fôrmas de madeira. A explicação para a substituição do tijolo maciço por 

esses blocos era o fato de baratearem a construção e permitirem maior rapidez na 

execução, uma vez que suas dimensões eram maiores. E com isso alterava-se a 

composição técnica do canteiro, já que menos trabalho vivo era necessário para se 

executar, por exemplo, uma parede com as mesmas dimensões. O outro material era a laje 

pré-fabricada que, face ao encarecimento da madeira utilizada para a estrutura dos 

telhados de cerâmica, se mostrava como uma solução menos custosa e de mais fácil 

manipulação. Junto a ela, também crescia o uso da telha de fibrocimento. Nos anos 1990 

esses materiais já tinham adquirido um papel predominante, como atestaram Sampaio e 

Lemos na apresentação do livro que republicava suas pesquisas lançado no início da 

década, que se soma à observação previamente citada de Farah (1996): 
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O primitivo tijolo, característico da autoconstrução, foi substituído pelo bloco de 
concreto. A velha telha foi substituída ou pela telha de fibrocimento ou pela laje 
prefabricada que hoje predomina na periferia, deixando à mostra os ferros que 
indicam o desejo de um segundo andar ou até de um terceiro, desejo esse nem 
sempre alcançado. (SAMPAIO e LEMOS, 1993, p. 7) 

 

O processo de transformação dos materiais e das técnicas continuou em curso, 

sendo possível afirmar que hoje há uma presença ainda maior de materiais e 

componentes industrializados do que há algumas décadas. As telhas cerâmicas por 

exemplo foram definitivamente substituídas pelas telhas de fibrocimento; da mesma 

forma, a chegada de forros de PVC tornou incomuns os forros de gesso, que, por sua vez, 

já tinham praticamente excluídos os forros de estuque. Dos anos 1990 para cá, um 

material que ganhou bastante expressividade na autoconstrução é o bloco cerâmico de 

vedação com furos horizontais, não relatado nas pesquisas anteriores dos 1960 aos 1990 

e cuja importância na autoconstrução atual é perceptível a partir da observação dos 

assentamentos populares, ou a partir da sua maior vendabilidade em relação aos blocos 

de concreto, como ocorre nas lojas LJDU e LPAR.  

Esse “novo” tipo de alvenaria não é produzido em pequenas fábricas ou 

manualmente, mas sim em plantas fabris de natureza distinta, uma vez que o seu processo 

de fabricação envolve um complexo encadeamento de atividades, muitas das quais 

apresentam alto consumo de energia e requerem maquinários de grande porte: argilas de 

diferentes composições são extraídas e dosadas, passando por um processo de moagem, 

peneiramento e umidificação por meio do qual são transformadas em massas úmidas; 

essas são armazenadas em grandes silos antes de serem conformadas por meio de 

extrusão em longas barras de massa que, após cortadas na dimensão correta, dão origem 

à forma dos blocos. Os blocos, ainda em argila crua, passam por um processo de secagem 

e são levados para um forno onde sofrem um processo de queima que pode ocorrer a mais 

de 1000°C (POSSES, 2013), sendo depois paletizados e estocados até serem destinados 

para algum fornecedor ou consumidor final. Geralmente os blocos cerâmicos são 

destacados pela sua leveza e trabalhabilidade, sendo fáceis de serem quebrados e 

transformados em meio-blocos (ou também quebrados em dimensões menos rigorosas) 

no canteiro de obras apenas com o uso da colher de pedreiro. 

Portas e janelas prontas também são hoje muito mais comuns de serem 

encontradas em depósitos de material de construção, mesmo aqueles não pertencentes a 
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nenhuma grande rede varejista. Isso desloca o trabalho de execução dos componentes de 

caixilharia dentro do canteiro para as unidades produtivas da indústria de materiais, 

substituindo cada vez mais aqueles elementos registrados por Ferro ([1969] 2006) e 

dispensando portanto serviços de carpintaria ou serralheria. Os revestimentos 

horizontais, quando existentes, geralmente são cerâmicos ou em PVC colocados sobre 

contrapiso, e os verticais, também quando existentes, geralmente são argamassas à base 

de cimento ou cerâmicas (nas áreas molhadas). 

Outro elemento construtivo que foi introduzido e que se popularizou nos anos de 

1990 e 2000, de acordo com os entrevistados, e que também foi capaz de alterar a 

composição técnica dos canteiros da autoconstrução sem uma grande exigência de 

plantas industriais para sua produção, foram as armaduras pré-montadas para os 

elementos estruturais das edificações. A entrada desses elementos tem como principal 

característica a retirada de etapas de recepção, corte, dobra e amarração de vergalhões 

nos canteiros de obra, tarefas bastante dificultadas pela exiguidade dos terrenos e pelos 

equipamentos ali disponíveis. Essas etapas passaram a ser realizadas por outros agentes 

da cadeia produtiva - produtores de materiais ou até mesmo os próprios varejistas, que 

dentro de seus estabelecimentos muitas vezes possuem galpões e pátios onde trabalham 

alguns materiais para serem vendidos (assumindo assim, atividades de produção 

propriamente dita e adquirindo um papel misto enquanto produtor e fornecedor118). 

A retirada dessas atividades dos canteiros da autoconstrução possibilita maior 

celeridade nas obras, o que é conveniente para uma produção ditada pela urgência. Deixa 

de ser necessário o domínio pelos trabalhadores presentes no canteiro sobre uma série 

de saberes a respeito de como fazer os cortes, dobras e amarrações nos vergalhões de aço, 

o que também concorre para a simplificação de tarefas executadas pelos mesmos. Ainda, 

os materiais são acessíveis à parcela dos moradores autoconstrutores que podem se 

empenhar em construções com estrutura: o caso de Jussara relatado no capítulo anterior, 

 
118  Embora não caiba no escopo deste presente trabalho, ressalta-se que a coexistência de agentes 

e estabelecimentos com diversos níveis de complexidade, organização e estrutura de funcionamento nos 
setores de produção e comércio de materiais (e poderíamos acrescentar também aqui o setor extrativo) 
chama a atenção e deixa em aberto a possibilidade de uma interpretação para cada um desses setores 
integrantes da cadeia produtiva da construção civil semelhante à conduzida por autores como Pradilla 
Cobos ([1976] 1987) e Samuel Jaramillo (1982) para o setor de construção propriamente dito. 
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que fez as contas e chegou à conclusão de que valia mais a pena comprar as armaduras 

prontas do que gastar tempo de trabalho no canteiro de obras para executá-las, ilustra 

bem isso. 

Embora nas incursões desta pesquisa tenha sido mais observado o caso das 

armaduras produzidas pelos próprios lojistas ou fornecedores de aço das vizinhanças, é 

importante ressaltar que há um indício de movimentação de grandes indústrias em 

direção à autoconstrução. A Gerdau, maior empresa de produção de aço do Brasil, 

apresenta uma linha de produtos pré-montados ou soldados, vendendo por exemplo 

também colunas montadas com 4 barras com comprimentos de 6 a 7 metros, telas de aço 

soldadas (a “Malha Pop”) para utilização em pisos e lajes e até mesmo treliças, que podem 

ser utilizadas para a confecção de lajes119. 

É aquela inovação já percebida no fim dos anos 1970 e com maior emprego nos 

anos 1990. No terreno da autoconstrução, as lajes pré-fabricadas, que hoje podem ser 

tanto compostas por vigotas de concreto armado ou treliçadas (mais leves), são agora 

praticamente hegemônicas em relação a outros tipos de lajes como as maciças de concreto 

e o seu emprego é praticamente uma condição necessária para a expansão das residências 

em terrenos exíguos, que devem recorrer à verticalização para o aumento da área da 

moradia. Hoje também é bastante comum o preenchimento da laje com longas barras de 

EPS ao invés das tavelas cerâmicas (“lajotas”) antigamente mais comuns, o que também 

concorre para uma produtividade maior e para a diminuição do peso próprio da laje. Após 

a execução dos cimbramentos e posicionamento das vigotas, ainda é bastante comum, 

entretanto, a concretagem com uso intenso de mão de obra. É uma etapa que, por 

requisitos técnicos da concretagem, demanda uma execução rápida e de uma só vez e faz 

com que mesmo em canteiros de autoconstrução com emprego de mão de obra contratada 

possa haver a mobilização pontual de outras pessoas, muitas vezes amigos ou familiares, 

que possam auxiliar na mistura, transporte e aplicação da grande quantidade de concreto 

em um curto espaço de tempo, fazendo uso de ferramentas manuais como pá e enxada, 

carrinhos de mão, baldes, rodos, dificilmente uma betoneira. O mutirão, enquanto forma 

 
119 Os produtos estão listados em: <gerdau.com.br/produtos/construcao-civil>. Acesso em 

Jun/2021. 
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de agenciamento de trabalho não remunerado, aparece aqui de forma mais notória, 

mesmo nos dias de hoje. 

Ainda assim, há indícios de uma transformação também nesse aspecto. É o caso da 

introdução do concreto usinado na autoconstrução, misturado em caminhões-betoneira 

por prestadores de serviço que muitas vezes realizam o lançamento do mesmo nas 

fôrmas, com o uso de bombas e mangotes. No capítulo 2, foi relatada a sua utilização por 

Carlos nas lajes de sua edificação, e já havia identificado o uso desse recurso por um outro 

morador, originalmente autoconstrutor, que verticalizava a sua casa para venda e locação 

(CABRAL, 2017) também em Paraisópolis.  

Assim, não foi tão surpreendente que o pedreiro Eduardo, que presta muitos 

serviços dentro da favela, tenha reconhecido o uso cada vez mais intensivo do concreto 

usinado a partir dos anos 2000, sendo poucas as obras em que trabalha na favela em que 

utiliza o concreto misturado à mão. Embora  a dinâmica imobiliária intensa em um 

assentamento como Paraisópolis suscite canteiros que são mais complexos na presença e 

articulação de agentes, com produção para um mercado (mesmo informal) que cobra 

outros níveis de produtividade e que não se enquadrariam como autoconstrução no seu 

sentido clássico do autoconsumo, pelo menos uma parcela das obras que Eduardo 

mencionou podem ser identificadas como pertencentes à forma autoconstrução e ainda 

assim se valem do recurso do concreto usinado, também para vencer a dificuldade de 

lançamentos em altura nas favelas mais verticalizadas.  

Aliás, foi surpreendente que Antônio, pedreiro atuante na recente e pouco 

consolidada Ocupação Jardim da União - onde havia um acordo entre os moradores 

organizados de não vender suas casas, tornando assim a autoprovisão como a orientação 

central na produção das moradias ali-, declarou também ter concretado lajes ali fazendo 

uso de concreto usinado. De acordo com ele, não há uma diferença de preço expressiva, 

com a vantagem de que não precisa se mobilizar mais ninguém na execução das lajes além 

dele e dos prestadores de serviço de concretagem que vem junto com o material. Também 

ressaltou que é um processo mais limpo e bem mais rápido. Assim, o concreto usinado em 

si tem um potencial grande de redução da quantidade de trabalhadores necessários para 

a etapa de concretagem e inclusive de dissolução do agenciamento por mutirão nessa que 
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parece ser a etapa onde é mais crucial a mobilização de trabalho não remunerado por 

parte de moradores, familiares, amigos e vizinhos. 

Aqui cabe um parêntese para uma formulação que Jaramillo (2018) faz em texto 

recente. Realizando uma leitura que parte de pensadores da economia política como 

Adam Smith e Karl Marx, o autor entende que um trabalhador em uma economia 

capitalista tem basicamente três formas de utilização de seu tempo. A primeira delas é o 

tempo de trabalho mercantil, onde se realiza um trabalho concreto por meio do qual se 

recebe uma determinada quantidade de trabalho abstrato (uma quantia monetária), seja 

como trabalhador assalariado (vendendo sua força de trabalho), seja como agente 

mercantil simples (vendendo mercadorias produzidas de forma autônoma). A segunda é 

o tempo de trabalho não-mercantil ou de trabalho para autoprovisão, que consiste no 

tempo em que realiza trabalho concreto para confeccionar diretamente os bens que ele 

mesmo consome. A terceira é o tempo de não trabalho. Disso decorre que o trabalhador, 

para adquirir os bens que precisa consumir, deve decidir entre a sua provisão via mercado 

a partir de transações monetárias ou por meio da autoprovisão, buscando a menor 

mobilização de seu tempo para tanto. Um dos fatores determinantes nessa decisão é a 

relação entre as produtividades alcançadas pela produção do bem em questão pela via 

mercantil de um lado, e pela via da autoprodução do outro. 

Pensando no caso da habitação, e simplificando o raciocínio do autor, pode-se 

afirmar que, se para adquirir o bem habitação no mercado o trabalhador deve fazer uma 

transação monetária que equivale a “x” horas de seu trabalho remunerado (mercantil), 

mas o número de horas de trabalho concreto que precisaria empenhar na autoconstrução 

da moradia for menor do que “x”, então vale a pena autoconstruir. Caso contrário, ou seja, 

caso o tempo de trabalho que deve empenhar na construção de sua casa por autoprovisão 

seja maior do que “x”, vale mais a pena economizar e acessar o bem por via mercantil. 

Evidentemente que essa simplificação deixa de lado uma série de complicações 

importantes: a questão da expressão do valor em preço; o fato de o produto imobiliário 

não levar apenas o trabalho incorporado (e, indiretamente, a produtividade do trabalho) 

em conta na formação de seu preço, sendo composto também pela renda imobiliária - 

lembramos aqui da noção de “preços sem valores” de Harvey (2018) -; dentre outros. 

Ainda assim, toca-se em um ponto que interessa para a discussão sobre a composição 



 
234 

 

técnica na autoconstrução. Isso se dá porque, se o número de horas de trabalho que o 

potencial autoconstrutor precisa empenhar na atividade de construção é uma variável 

importante na decisão por autoconstruir, então a produtividade média desses canteiros 

de obra cumpre um papel central na tomada de decisão120. E foi visto aqui que há uma 

série de transformações recentes na composição técnica dos mesmos, que têm 

contribuído para um aumento dessa produtividade. 

O engenheiro Fernando Sabbatini define o termo racionalização construtiva como 

o conjunto de ações que “tenham por objetivo otimizar o uso dos recursos materiais, 

humanos, organizacionais, energéticos, tecnológicos, temporais e financeiros disponíveis 

na construção em todas as suas fases” (1989, p. 66), e a industrialização da construção 

como processo evolutivo que “através de ações organizacionais e da implementação de 

inovações tecnológicas, métodos de trabalho e técnicas de planejamento e controle, 

objetiva incrementar a produtividade e o nível de produção e aprimorar o desempenho 

da atividade construtiva” (1989, p. 63). Os objetivos de ambos os processos se confundem 

e têm como ponto em comum a busca pelo aumento de produtividade. A abrangência de 

sua análise tem a qualidade de permitir o entendimento da industrialização não apenas 

como resultado da mecanização, mas também da racionalização, de tal modo que as 

inovações tecnológicas catalisadoras da industrialização podem se manifestar não só na 

introdução de maquinários nos canteiros, mas na própria organização do trabalho 

demandada pelas técnicas e métodos construtivos neles empregados.  

Se é simplista dizer que o canteiro de obras da autoconstrução se industrializou, 

dizer que os resultados da industrialização mais ampla na cadeia (envolvendo outros 

agentes construtores, o setor de materiais e agentes fornecedores) se fazem presentes de 

maneira acentuada na autoconstrução hoje, mais do do que há algumas décadas, é uma 

 
120 A própria produção da casa, pela forma de mercado ou por autoconstrução, pode ser 

decomposta em uma série de produções menores relativas a cada um de seus elementos. Assim, tendo em 
vista que há caixilhos de alumínio ou portas de madeira prontas para serem compradas no mercado, um 
autoconstrutor pode decidir que não vale a pena gastar tempo de trabalho produzindo no canteiro esses 
componentes, cuja autoprodução seria muito demorada (até mesmo por não ter os conhecimentos ou 
equipamentos necessários, o que em última instância pode ser resumido como um rebaixamento intenso 
de produtividade). A difusão de elementos construtivos prontos para ser utilizados na habitação, 
encontrados a um custo acessível nos varejos, consiste assim em um elemento importante para a decisão 
por autoconstruir. Afinal de contas, facilita-se a autoprovisão do bem edificação. 



 
235 

 

afirmação bem crível121. Isso modifica as características materiais dos canteiros (e 

também das edificações) e aumenta a produtividade do trabalho neles empregado, o que 

se relaciona com alterações na organização das atividades e na quantidade e 

características de seus trabalhadores. Há assim um impacto em potencial na ocorrência 

quantitativa da autoconstrução, uma vez que, como há um aumento da produtividade 

nessa forma de produção-circulação, torna-se mais acessível a provisão da casa por meio 

dessa organização. Essa última questão, entretanto, deve ser avaliada por outros métodos 

de pesquisa, quantitativos, que possam detectar o fenômeno. 

Apesar disso, entretanto, também é importante ressaltar que a autoconstrução é 

muito heterogênea, e a presença de materiais industrializados pode se dar também em 

menor grau em uma série de canteiros a depender de algumas variáveis. A produção de 

blocos de Kauê, um agente mercantil simples local, alimenta por exemplo muitos canteiros 

de obras no Jardim da União, com um material que apresenta medidas distintas das 

padronizadas pela grande indústria e que não passa por um processo de fabricação 

controlado e normatizado. Um assentamento muito denso e com vias de pequena largura 

também poderia apresentar uma dificuldade para a entrada de elementos 

potencializadores da produtividade como os caminhões de concreto usinado. 

Assentamentos rurais ou localizados em regiões muito distantes de áreas já urbanizadas 

também poderiam encontrar a dificuldade de acesso aos fornecedores e varejistas de 

materiais de construção, de modo a aumentar a chance de utilização de materiais obtidos 

por outras fontes, o que também significaria uma menor presença de componentes e 

elementos industrializados (como caixilharia de alumínio ou até mesmo elementos 

estruturais pré-montados) em seus canteiros. Mas, de fato, é algo que foge à realidade do 

universo dessa pesquisa. Também é importante ressaltar que, ainda que haja um 

potencial aumento de produtividade na introdução destes elementos e procedimentos 

destacados acima, essa não é a única variável determinante do tempo de construção. 

Como já mencionado anteriormente, o canteiro de obras da autoconstrução se mobiliza e 

se desmobiliza muito rapidamente a depender das condições de financiamento da 

 
121 Reforçando a afirmação de que “em todas as formas de produção da habitação, sejam informais, 

irregulares ou não, a cadeia da construção civil é beneficiada diretamente (desde os materiais de construção, 
passando pelas máquinas e equipamentos, até todos os serviços associados)” (SHIMBO, 2018, p. 115). 
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produção por parte dos autoconstrutores - perder o emprego ou um planejamento frágil 

dos gastos podem resultar na interrupção das obras por tempo indeterminado, até que as 

condições financeiras de seus moradores melhorem.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

 

 

 

 

Pretendeu-se, com o presente trabalho, adentrar no universo da autoconstrução 

em assentamentos populares e privilegiar sua análise a partir do processo de produção, 

ou seja, entendendo a mesma como uma forma de produção do espaço com lógicas 

internas, determinada configuração de agentes e atividades e tipos de relações 

engendradas com o objetivo da produção da moradia para uso próprio (ainda que a tensão 

colocada entre o valor de uso e o valor de troca em potencial representado pelo produto-

habitação sempre esteja presente nesta forma).  

Assim, partiu-se de uma revisão bibliográfica e de uma incursão no detalhe no 

universo de pesquisa composto por canteiros em dois assentamentos que interessam pela 

sua diversidade, buscando atualizar a discussão sobre este fenômeno que muitas vezes é 

entendido de maneira demasiadamente simplificada, por vezes até obscurecendo a sua 

importância enquanto forma de produção do espaço em nossas metrópoles (que, 

enquanto tal, dialoga com as demais formas e constitui parte da totalidade da produção 

do espaço construído). Com isso, a discussão se ampliou para o contexto da precarização 

do trabalho, bem como da popularização de materiais e técnicas que alteram 

profundamente a materialidade e organização desses canteiros.  

A autoconstrução apresenta porosidades e sobreposições em seu interior, o que 

constitui uma característica fundamental do fenômeno e também um desafio para as 

pesquisas que se propõem a estudá-la. Assim, as esferas de análise aqui propostas são 

ferramentas de abstração que ajudam na compreensão sistemática do fenômeno, mas que 

devem ser entendidas enquanto agrupamentos que se inter-relacionam e influenciam uns 

aos outros. As sobreposições de atividades podem ser levadas até mesmo ao limite da 
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sobreposição de funções no espaço: o canteiro de obras que pode ser ao mesmo tempo 

espaço de moradia, no caso de processos de autoconstrução de expansão ou reforma.  

Também uma das características essenciais da autoconstrução, que é a sua 

orientação para a autoprovisão, está ela mesma sujeita a complexificações: o produto 

moradia tem valor de uso social e está sempre sujeito a ser comercializado (vendido ou 

alugado), o que faz com que a autoconstrução da moradia leve em conta também a 

obtenção de casa “própria” entendida enquanto patrimônio pelos seus moradores. Aqui 

as porosidades se revelam não apenas no interior desta forma de produção, mas nas suas 

fronteiras com as demais formas. A pesquisa empírica realizada revelou territórios 

largamente autoconstruídos e estruturados pela lógica da viração. Os assentamentos 

populares, entretanto, conforme vão se complexificando e adquirindo novas camadas de 

urbanização e consolidação, também vão apresentando formas de produção e um arranjo 

mais complexos, dificultando a utilização das classificações tomadas como ponto de 

partida para a delimitação do objeto de estudo. Paraisópolis revela, por exemplo, uma 

dinâmica imobiliária que influencia nos processos de autoconstrução que ocorrem em seu 

interior. Por outro lado, também é importante perceber que pode haver muito das lógicas 

da autoconstrução na produção informal para mercado que existe nessa favela.  

Assim, é possível afirmar que a própria compreensão do que é a autoconstrução, 

bem como a sua contextualização como forma de produção do espaço construído, que se 

relaciona e se modifica de maneira dinâmica com as demais, não são discussões triviais e 

se beneficiariam com a realização de novas pesquisas no universo temático. Há, ainda, 

uma série de outras questões que permanecem em aberto, como agenda de pesquisa. 

Uma delas diz respeito à melhor compreensão das relações de trabalho 

estabelecidas na autoconstrução da moradia, o que é decorrente de sua compreensão 

como produção, ou seja, como coleção organizada de variados processos de trabalho 

orientados para um fim que é a viabilização da moradia. Foi possível demonstrar que a 

concepção quase caricatural da produção da casa feita exclusivamente pelos seus 

moradores, como uma transposição do mutirão rural para o contexto urbano, não explica 

a autoconstrução da moradia. Há, na verdade, uma complexa combinação de agentes 

responsáveis pela originação, planejamento, viabilização logística e material, execução e 

custeio da produção, agentes estes que podem ou não pertencer ao círculo íntimo dos 
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futuros moradores, e que podem ser remunerados ou não. Seria também possível 

distinguir o trabalho agenciado na autoconstrução a partir de seu caráter como trabalho 

doméstico ou não, o que lida com a própria definição do que seria a produção doméstica, 

bem como com a chamada esfera do trabalho reprodutivo. 

Também são variados os interesses de cada um dos agentes envolvidos na 

autoconstrução de uma casa: enquanto os agentes originadores têm como principal 

interesse a autoprovisão da moradia, para o construtor autônomo eventualmente 

contratado trata-se de uma atividade remunerada com a qual se sustenta. Para os 

comerciantes fornecedores, também se trata de produção imobiliária que, como qualquer 

outra, necessita de materiais de construção, constituindo grande parte da clientela de seus 

estabelecimentos. Há ainda vários outros agentes relacionados, como prestadores de 

serviços diversos e produtores de materiais. Assim, caberiam pesquisas voltadas para 

melhor explorar os agentes e as relações de trabalho travadas na autoconstrução, o que 

adquire ainda maior complexidade ao se levar em conta o contexto de precarização no 

mundo do trabalho de uma maneira geral na atualidade. 

A questão dos materiais e técnicas construtivas presentes na autoconstrução 

também é tema que deve ser constantemente atualizado, uma vez que as transformações 

nesta esfera alteram bastante a organização da produção, bem como as características das 

moradias construídas resultantes do processo. Como visto, pode-se falar em uma 

tendência recente de deslocamento de atividades on-site para o off-site, processo que 

envolve toda a cadeia da construção e se reverbera nas formas de produção do espaço 

construído como um todo, afetando também a autoconstrução. Isso pode ser visto tanto 

nos canteiros de autoconstrução pioneira quanto nos de autoconstrução de expansão e 

reforma, na disseminação da utilização de armaduras pré-montadas, mas também na 

presença de diversos componentes comprados prontos para serem instalados (portas, 

caixilhos, revestimentos cerâmicos), e que antigamente demandavam uma maior massa 

de trabalho no canteiro. A disseminação do uso de concreto usinado, por exemplo, é uma 

dessas alterações recentes que alteram profundamente os canteiros da autoconstrução 

(quantidade de trabalho e relações entre agentes, saberes mobilizados, produtividade, 

ritmo e duração da produção) e que poderiam ser melhor exploradas por pesquisas 

futuras. Outros exemplos são os componentes como portas e janelas comprados prontos, 
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bem como os elementos estruturais pré-montados. Ressalta-se a importância de 

pesquisas também de cunho quantitativo, que se debrucem nos estudos do grau de 

ocorrência da autoconstrução e dos impactos decorrentes das alterações da composição 

técnica de seus canteiros. 

Uma outra questão, que não abordamos de forma tão direta neste trabalho mas 

que deve ser explorada em pesquisas futuras, diz respeito à relação entre a 

autoconstrução e as políticas públicas de habitação. É um tema que já foi abordado por 

trabalhos acadêmicos nas décadas passadas, mas que carece de atualizações, a respeito 

de como a autoconstrução é endereçada (ou não) pelas políticas públicas a nível 

municipal, estadual e federal no Brasil. Isso é ainda mais importante se se levar em conta 

o papel estrutural e o grau de ocorrência dessa forma de produção. 

O processo de produção da moradia por autoconstrução é fortemente 

condicionado por fatores socioeconômicos, sendo estruturado intensamente pela viração 

e precariedade que perpassam as esferas da produção do espaço, da regulação 

urbanística, fundiária e do mundo do trabalho. Isso deve ser levado em conta pelas 

pesquisas acerca do tema e, ainda, deve ser objeto de cuidadoso debate na própria 

formulação das políticas públicas. Trata-se de fenômeno complexo, altamente afetado 

pelas condições de renda e trabalho dos agentes envolvidos, e que por sua vez também 

afeta as condições de vida dos moradores e futuros moradores de forma intensa. Assim, a 

autoconstrução não deve ser entendida apenas como objeto da política habitacional e 

urbana (embora essa seja a sua centralidade): deve integrar a agenda pública de maneira 

transversal, abrangendo diversos eixos que passam, por exemplo, pelo trabalho e renda, 

assistência social, previdência social e saúde. 

Acredita-se que compreender as lógicas da produção por autoconstrução seja 

importante para a formulação de políticas públicas mais adequadas à realidade desta 

forma de produção. É importante perceber, por exemplo, como as redes locais e regionais 

de serviços de construção e fornecimento de materiais, representados pelos profissionais 

autônomos e pelos varejos de materiais de construção, estruturam a produção, 

determinando as técnicas construtivas e os materiais disponíveis. A isso se soma a 

percepção de que há muitos saberes construtivos adequados à realidade dessa produção, 
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mas também muitos vícios, que impactam nas obras e também nas características das 

moradias construídas.  

Também é notável a sobreposição de atividades que por vezes se reflete em 

sobreposição de funções de moradia e construção em um mesmo espaço (canteiro-casa). 

Por vezes essas sobreposições são indesejadas pelos moradores, que não encontram 

outra alternativa a não ser morar de aluguel em outra residência, enquanto as obras não 

são finalizadas.  

Ainda, deve-se perceber que, embora este trabalho tenha esquematizado em 

esferas distintas o planejamento e a execução, na produção real essas esferas são 

emaranhadas. A construção ocorre em pulsos (que podem se dar de acordo com uma série 

de fatores, como expansão familiar, imprevistos de obra ou condição de renda e trabalho), 

e os planejamentos iniciais vão se modificando conforme vão sendo executados os 

processos construtivos. Essa retroalimentação é intensificada pela longa duração das 

obras, também característica da autoconstrução. 

São questões que devem ser levadas em conta quando se atua na realidade da 

autoconstrução, por exemplo no âmbito da Assessoria e Assistência Técnica em Habitação 

de Interesse Social (ATHIS), campo de atuação interdisciplinar que tem sido bastante 

debatido mais recentemente e que tem trazido diversas experiências interessantes no 

sentido da efetivação do direito à moradia digna, especialmente quando entendido 

enquanto parte de um arcabouço mais amplo de políticas públicas. 

Por fim, transcreve-se aqui uma sequência de parágrafos escritos pelo orientador 

da pesquisa, Caio Santo Amore, para uma aula sobre autoconstrução que contou com 

colaboração do presente pesquisador e de outra orientanda de mestrado, Ana Maria 

Haddad. O trecho descreve um canteiro de obras típico da atualidade da autoconstrução 

da habitação em assentamentos populares122, que, acreditamos, sintetiza o seu processo 

de produção: 

 
122 O texto é uma síntese do processo de produção da casa por autoconstrução, escrito em diálogo 

direto com a descrição realizada por Sérgio Ferro acerca do canteiro de obras da manufatura nos anos 1960 
em seu texto “A Produção da Casa no Brasil” ([1969] 1972), bem como com a descrição realizada por José 
Baravelli sobre os canteiros modernos do Programa Minha Casa Minha Vida, em sua tese de doutorado 
“Trabalho e Tecnologia no Programa Minha Casa Minha Vida” ([2014] 2017), que também dialoga com 
Ferro. O texto foi apresentado em 21 de Junho de 2021, em uma aula sobre autoconstrução ministrada por 
Caio Santo Amore a convite dos Prof. Dr. José Tavares Correia de Lira e Prof. Dr. João Marcos de Almeida 
Lopes na disciplina AUH-5859 – Arquitetura, Historiografia e Crítica: os estudos de produção”, desenvolvida 
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Não há espaço para estoque de areia e pedra. Mesmo o cimento ensacado só pôde 
ser estocado, ainda assim em pequenas quantidades, depois que a fundação ficou 
pronta e que o minúsculo barracão foi construído no espaço do cômodo dos 
fundos. Mesmo esse pequeno local de estocagem será refeito várias vezes ao longo 
da obra, pois a construção não vai prever quintal ou área livre. O material, 
portanto, vai sendo entregue a conta-gotas. A negociação com os depósitos de 
material de construção mais próximos acaba sendo a mais vantajosa, mesmo que 
os preços e condições de pagamento sejam piores do que o morador conseguiria 
em uma loja dessas de grandes redes de varejo. O bairro já possui duas dessas e 
ficam perto do terminal de ônibus. A opção de adquirir areia e pedra ensacada (em 
sacos de 20 Kg) é levada em conta e mesmo o depósito local já oferece esses 
produtos. As argamassas industrializadas, com agregados pré-misturados, aos 
quais basta adicionar água, ainda parece fora de cogitação por causa do preço, 
muito embora tenha sido a recomendação de um dos vizinhos e do próprio 
balconista do depósito. 

De qualquer modo, argamassas e concretos preparados manualmente no canteiro 
só vão ser utilizados no assentamento das alvenarias e nos pilares. O aluguel de 
betoneira ficou inviável para o orçamento, pois o período total da obra é difícil de 
prever. Na concretagem das vigas e da laje, entretanto, o morador não tem dúvida 
de que vai contratar um concreto industrializado. O caminhão betoneira terá uma 
certa dificuldade para subir as ladeiras do bairro e mesmo para chegar mais perto 
da viela que dá acesso ao seu “lote” não regularizado. Eventualmente, o aluguel de 
uma bomba poderá ajudar, não para vencer o lançamento do concreto em altura, 
mas para evitar o trânsito de carrinhos e latas cheias de concreto pelas vielas. O 
morador sabe que há muita perda de material nesse percurso. Enquanto o “ponto 
de laje” não chega, o preparo vai acontecer ali, naquele contrapiso de um dos 
cômodos ou na própria viela. Com jeitinho, montando o “vulcãozinho” da mistura 
de areia e cimento, o morador impede que a nata de cimento escorra pela sarjeta 
que foi feita na urbanização mais recente, com recursos de um candidato a 
vereador e com a mão de obra dos próprios moradores. 

A armadura chega cortada, dobrada e montada. Tudo é feito no depósito local, que 
tem pelo menos 2 armadores contratados para isso. Compra-se esta armadura por 
metro linear. Na grande loja de rede, também tem dessas armaduras, mas são 
fabricadas pela própria indústria do aço, com estribos eletrosoldados. Mas o preço 
e as condições de entrega tornam a opção do depósito local, novamente, mais 
vantajosa. Um vizinho usou armadura de 7 x 20 cm, com 4 vergalhões de 8mm. O 
pedreiro que o morador contratou também achou suficiente. A mesma armadura 
será usada nos pilares e vigas. 

A madeira necessária para fôrmas é pouca. A concretagem da fundação de 
baldrames, com as “gaiolas de sapatas” na cabeça de pequenas brocas, já foi feita 
direto na vala aberta na terra. Os pilares são concretados depois que as paredes já 
estão levantadas, de modo que as tábuas de 30 cm já são suficientes para fechar 2 
laterais e formar os pilares, com as outras duas faces limitadas pela própria 
alvenaria. Quando contratou o pedreiro, as pessoas que o recomendaram 
disseram que ele era cuidadoso na desforma e conseguia reutilizar as tábuas dos 

 
em parceria entre a FAU-USP e o IAU-USP, no âmbito da pesquisa “TF/TK - Translating Ferro / Transforming 
Knowledges of Architecture, Design and Labour for the New Field of Production Studies”. A pesquisa 
recebeu apoio financeiro da FAPESP, sendo também desenvolvida por uma parceria com a Arts and 
Humanities Research Council (UK). 
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pilares para a concretagem das vigas. 

O pedreiro tem experiência em obras de grande porte, mas um dos dois ajudantes 
que ele traz para a obra, um sobrinho recém-chegado do interior, levantou 
algumas alvenarias que não tinham prumo nem alinhamento adequados. Quando 
o morador reclamou, escutou a clássica frase: “acerta na massa”. O empreiteiro, 
tio desse rapaz e pai do outro ajudante, traz suas próprias ferramentas e as exibe 
gastas, orgulhoso da experiência adquirida em mais de 10 anos de obra: colher, 
talhadeira, desempenadeira, torquês, marreta, martelo, prumo, linha, esquadro, 
nível de mão, entre outras. Também traz algumas ferramentas elétricas: serra 
circular e furadeira, que adquiriu para agilizar o seu próprio serviço. O 
empreiteiro faz questão de usar o capacete branco e as botas, mas os dois meninos 
que o ajudam são mais resistentes. Pá, enxada, vanga, chibanca, cavadeira, trado e 
carrinho foram comprados ou emprestados de vizinhos. Os novos talvez possam 
ser negociados como parte do pagamento ao pedreiro. 

A laje é pré-fabricada. O depósito local também fornece, inclusive com as placas 
de isopor, que substituem as lajotas cerâmicas, que dão mais trabalho para montar 
e quebram muito. O preço é bem compatível. Para as armaduras superiores da laje, 
a intenção do morador é usar a tela eletrosoldada, que vai evitar montagem da 
armadura no local. O morador e seu filho mais velho vêm à obra nos fins de semana 
para ajudar. Fazem as misturas de argamassas e concretos, carregam os blocos 
cerâmicos, limpam a obra, cuidam do pequeno estoque. Na época das escavações 
de valas, outros parentes vieram ajudar no transporte da terra. Mas nos dias da 
semana, a equipe de obra é basicamente formada pelos três trabalhadores 
contratados “na palavra”, por empreita e acordo de pagamentos quinzenais de 
acordo com a produção. Eles fazem de tudo no canteiro, mas o morador ainda está 
em dúvida sobre manter essa equipe no momento dos revestimentos. Mas isso só 
vai ser decidido quando eles “caírem para dentro” da casa e se os recursos forem 
suficientes. 

A pressa tem sentido, pois ele, sua esposa mais os dois filhos moram de favor na 
casa da sogra, que já tinha construído sua casa no bairro há mais de 20 anos. Eles 
contribuem apenas com as despesas de água e energia elétrica e quando se 
mudarem, a sogra planeja voltar a alugar o cômodo com cozinha e banheiro. 

Boa parte dos pisos cerâmicos e os azulejos já foram comprados e estão estocados 
na garagem da casa da sogra. O morador aproveitou um “saldão” de uma das lojas 
das grandes redes de varejo e usou parte de sua poupança e do 13º, quando ele 
ainda trabalhava de carteira assinada. A intenção, se os recursos financeiros 
permitirem, é fazer o quanto antes os revestimentos internos, chapisco, emboço e 
pintura para evitar os transtornos em um espaço exíguo. Os revestimentos 
externos vão ficar para outro momento. 

Um desenho básico da casa tinha sido feito pelo morador em uma folha pautada. 
O empreiteiro contratado avaliou o desenho, deu algumas sugestões de 
dimensionamento dos cômodos, que foram acatadas pelo morador, e definiu quais 
seriam as vigas e pilares para fazer a lista de compras que ele apresenta uma ou 
duas vezes por semana. Um dos principais reparos foi a previsão de um vão na 
laje, prevendo a construção posterior de uma escada. A intenção é ampliar a casa 
verticalmente, pelo menos mais 2 lajes, para criar novos cômodos ou para gerar 
alguma renda com aluguel. (SANTO AMORE, 2021) 
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