
 

¹ Artigo entre ao Projeto Interdisciplinar, da Unidade de Ensino Superior Dom Bosco- UNDB; 

² Aluna do 4° período do curso de Arquitetura e Urbanismo, da UNDB. 

³ Aluna do 4° período do curso de Arquitetura e Urbanismo, da UNDB. 
4 
Professora, Orientadora. 

 

AUTOCONSTRUÇÃO: A PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE DO 

RESIDENCIAL ZUMBI DOS PALMARES NA CONSTRUÇÃO DA 

CASA PRÓPRIA¹ 

 

Andressa Melo Silveira Gonçalves² 

Fernanda Joyce Ferreira Barroso³ 

Profa. Me. Lena Caroline Andrade Fernandes Ribeiro4 

 

RESUMO: A análise a seguir trata da prática de autoconstrução no residencial 
Zumbi dos Palmares localizado em Paço do Lumiar, município Maranhense. 
Apresenta as características construtivas das habitações localizadas na 
comunidade considerando os aspectos arquitetônicos empregados e discute os 
processos que levam ao exercício da autoconstrução e de mutirões, 
relacionando-os com os impactos socioeconômicos e espaciais das ocupações 
irregulares. Reflete sobre o modo de vida da comunidade, que conta com 
infraestrutura precária e carência de serviços públicos básicos.  
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INTRODUÇÃO 

 

A autoconstrução é uma das formas mais utilizadas pelos 

maranhenses no processo de construção do lar próprio. Partindo da definição 

dada por Ermínia Maricato 

A autoconstrução, mutirão, a autoajuda, a ajuda mútua, são termos 
usados para designar um processo de trabalho calcado na 
cooperação entre as pessoas, na troca de favores, nos compromissos 
familiares, diferenciando-se, portanto das relações capitalistas de 
compra e venda da força de trabalho (MARICATO, 1982, p. 71)

.



 

 

 

Conclui-se que o exercício da autoconstrução e dos processos de 

mutirões no Brasil é bastaste difundida em todas suas regiões especialmente 

pela classe trabalhadora que não possui uma acumulação de capital suficiente 

para gerar recursos de investimento na habitação própria. 

Com o passar do tempo, a autoconstrução e processos de mutirão 

passaram a ser “políticas oficiais”, já que não restavam melhores alternativas 

para se alcançar a casa própria para essa população. Iniciou-se um processo 

de ocupação em praticamente todas as cidades brasileiras em micro e 

macrorregiões, dadas através de mutirão e com a prática da autoconstrução, 

principalmente nas áreas periféricas das cidades. 

Todo esse processo não regularizado surge com uma série de 

consequências urbanísticas. A falta de infraestrutura, de serviços públicos 

básicos, e diversos problemas ambientais que essas ocupações irregulares 

acarretam impactam de forma negativa a qualidade de vida dessa população e 

de toda a cidade, sem contar na qualidade dessas habitações, construídas com 

material de qualidade inferior e de forma adaptada.  

Para esses moradores suas habitações simbolizam um grande 

patrimônio, por isso acabam por adotar esse modelo, tanto pelo valor de abrigo 

e moradia, quanto pelo valor de capital que podem vir a usufruir quando 

necessário. Dessa forma, se submetem a única alternativa que lhe surgem, e 

passam a aplicar seus recursos existentes nesse trabalho próprio, contando 

com familiares e amigos para esse empenho. 

Frequentemente essas autoconstruções assumem papéis 

multifuncionais para esses moradores, que costumam dividir esse espaço entre 

muitos integrantes de uma mesma família onde muitas vezes possuem apenas 

esse patrimônio. Os “puxadinhos”, ampliação desses ambientes para 

complementar as necessidades de novos moradores e que ocorrem muitas 

vezes através da obtenção de alguma renda extra ou pela solidariedade, 

oferecem às casas diferentes núcleos de ocupação, gerando tipologias próprias 

e de má qualidade, com ambientes cada vez menores e apertados para esses 

habitantes.



 

 

Essas condições de moradia influenciam negativamente na vida 

social desses moradores, assim como em sua saúde, na educação, no 

trabalho, no lazer, na mobilidade dessas pessoas e na sua qualidade de vida 

em geral, o que reflete na sociedade geral da cidade e no seu desempenho 

coletivo.  

Dispondo de todos esses aspectos citados, um exemplo desse tipo 

de conjunto habitacional que reúne esse tipo de moradias e de população é o 

residencial abordado nesse presente artigo, Zumbi dos Palmares 

compreendido em Paço do Lumiar no Maranhão. O conjunto dispõe de casas 

inicialmente autoconstruídas em mutirão por um conjunto de pessoas 

desabrigadas, que viram uma oportunidade de ocupação através de um 

financiamento bancário que dispôs de recursos para essas construções, 

cabendo aos moradores oferecer a mão de obra para tal execução. 

Com essa alternativa, dispuseram-se a ocupar e construir o 

residencial, definindo lotes e quadras significativas para a população, com a 

promessa de regularização posterior e da instalação de infraestrutura através 

dos órgãos públicos, embora possamos observar apesar disso que muitas das 

soluções foram dadas pelos próprios moradores. 

Muitas das tipologias empregadas nas habitações atualmente no 

residencial são de analise importante para entendermos as configurações 

desse conjunto, e como se dão as relações entre essa população e o espaço 

onde vivem, e o uso do solo que é empregado nesse local. As questões 

econômicas, sociais e culturais estão diretamente ligadas a arquitetura 

empregada na região como vamos observar ao decorrer da análise. 

 

2 RESIDENCIAL ZUMBI DOS PALMARES 

2.1 Autoconstrução nas Esferas Macro e Microrregional Brasileiras 

 

 A prática da autoconstrução e dos processos de mutirões no Brasil 

é antiga e vigente até hoje em todas as regiões do país. Sua execução é 

difundida principalmente entre a classe popular, que não possui recursos para 

a contratação de profissionais qualificados nem para investir em grande 

quantidade de materiais para a construção de suas próprias habitações.



 

 

Com a finalidade de economia, se opta pelo controle na aplicação de 

materiais, na construção por conta própria e pelos mutirões, que consiste no 

levantamento mutuo dessas residências em maior escala, produzida por todos 

os moradores com objetivos coletivos que se auxiliam nesse processo.  

Essas práticas de certa forma passaram a ser defendidas e 

fortalecidas por programas de políticas públicas que “visavam” a melhoria das 

condições de habitações para as classe menos favorecidas, defendendo que 

as mesmas possuiriam melhor qualidade se concebidas pelos próprios 

proprietários, as condições de trabalho seriam mais livres, onde as regras se 

dariam pelos próprios componentes do mutirão, e que não sofreriam as regras 

rígidas de trabalho capitalista, ideias essas controversas, levando em 

consideração as condições de habitações das classes trabalhadoras e o 

estágio do progresso do capitalismo no País. 

Dessa forma sabemos que a alternativa possível para muitas 

famílias para alcançar a habitação própria é através da autoconstrução, 

trabalhando nisso nas horas vagas e por muitos anos, tendo que exaurir da 

maior de suas economias, e contar com ajuda de amigos, parentes, vizinhos, e 

da solidariedade.  

Outro aspecto importante é que a maioria dessas construções se 

localizam nas periferias da cidade, em regiões que a infraestrutura é precária, 

onde as políticas locais tratam muitas vezes esses fatos como mercadoria. 

Assim, a população frequentemente se reuni para resolver problemas com 

esgoto, abastecimento de água, energia, drenagem, entre outros, apenas por 

não lhe restarem alternativas a não ser o próprio serviço em mutirão. 

Isso se dá em todas as cidades brasileiras, porém as capitais e 

grandes metrópoles são as que experimentam maiores números de habitações 

irregulares e casas autoconstruídas, além de bairros e ocupações com 

péssimas condições de infraestrutura e salubridade, o que gera verdadeiras 

“cidades paralelas” as condições centrais das cidades. Essas ocupações se 

expandem de uma tal forma que, ainda que devagar, acabam por dominar 

espaços vastos e importantes do município



 

 

Ainda que lentamente, os proprietários dos lotes que constroem por 

conta própria acabam por ocupar toda extensão dessa parte, que muitas vezes 

passa a ser ocupada por mais de uma família que compõem um mesmo núcleo 

familiar, ou seja, a casa vai crescendo parceladamente, algumas vezes 

tomando características de duas ou mais casas distintas num mesmo espaço. 

Isso é uma característica importante desses espaços em todas as regiões que 

se estabelece, pois acabam por compor uma comunidade, onde a coletividade 

de fato ainda predomina entres os moradores, familiares em sua grande parte. 

A forma que se estabelece esses conjuntos habitacionais são muito 

complexas, e podem se dar por diversas formas, que se relacionam com 

fatores políticos e econômicos muito fortes e relativos. As políticas públicas 

responsáveis por esse processo apenas aumentam os custos para o alcance 

das habitações próprias, enquanto o poder aquisitivo do trabalhador diminui 

consideravelmente.  

Por conta da mercadoria que se estabeleceu no sistema imobiliário 

aliado as políticas públicas (serviços), o espaço urbano desequilibrado, onde as 

áreas que contam com infraestrutura se expandem cada vez menos enquanto 

os espaços sem essas condições crescem cada vez mais e com maior rapidez. 

Ermínia Maricato (1982) no livro “A Produção da Casa (e da cidade) no Brasil 

Industrial” expõe com clareza esses aspectos na citação a seguir: 

Isso é prova da importância da casa própria para a população 
trabalhadora que não foge (e como poderia?) às leis gerais do 
sistema. Se se reconhece, entretanto que a propriedade da casa 
(propriedade de um “capitalzinho”) é bastante valorizada aí, inclusive 
em seus aspectos subjetivos, é preciso ver também que os baixos 
salários não suportam mais as despesas com aluguel além da não 
existência de oferta de habitações de aluguel para a grande massa 
de migrantes que procura as grandes cidades. Essas condições 
materiais irão determinar o alto índice de proprietários de casas que 
inicialmente são acima de tudo abrigos, com alto valor de uso, 
contendo o estritamente indispensável para acolher a família 
(MARICATO, 1982, p. 84-85). 

 

Esse crescimento se estabelece, portanto, em sua densa maioria através da 

autoconstrução, da solidariedade mútua da classe trabalhadora, que contam 

apenas com espaços periféricos das grandes e pequenas cidades, onde as 

construções de maior padrão estão sempre estabelecidas nas melhores e mais 

centrais localidades.  



 

 

A população trabalhadora não possui alternativas para abrigar-se a 

não ser se submeter à essas localidades, e fundar seus patrimônios nessas 

regiões, com falta de recursos e serviços básicos, mas contato com 

coletividade e comunhão na maior parte das vezes, o que não mais se observa 

nos bairros centrais e de melhores condições. 

 

2.2 Principais Tipologias das Residências Autoconstruídas no Residencial 

Zumbi dos Palmares 

 

No referido residencial Zumbi dos Palmares, as casas 

autoconstruídas (por mutirão inicialmente), possuem atualmente diferentes 

tipologias com diversas características especificas que contam a história do 

local e sua organização presente, indicando particularidades sociais e 

econômicas do local.  

Antes de descreve-las, é importante transcorrer algumas 

particularidades que se deram do início de sua implantação até agora, como o 

fato de seus principais fundadores já terem se deslocado para outros 

residenciais, e muitas casas construídas inicialmente já possuírem novos 

donos que adquiriram essas residências através da compra de seus 

construtores e proprietários iniciais. 

Muitas casas também são alugadas ou estão ocupadas 

temporariamente por familiares dos reais proprietários, que ocupam outros 

lotes em outros residenciais também periféricos e caracteristicamente 

autoconstruídos. Essas atuais configurações criam aspectos particulares no 

conjunto habitacional como um todo, que afetam socialmente e 

economicamente a população em geral do conjunto. 

A primeira tipologia identificada (Figura 01) configura as residências 

originais autoconstruídas, e formam o conjunto de primeiras residências 

erguidas no conjunto habitacional que ainda estão presentes no local. Elas 

possuem telha de cerâmica, são de alvenaria, e ainda dispõe também da 

planta baixa original, ocupando apenas um lote, e possuindo todos os 

afastamentos iniciais. Ainda existem muitos exemplos dessa tipologia, 



 

ocupadas por proprietários que não possuem recursos para manutenção, 

reforma ou ampliação de suas habitações  



 

 

ou algumas ainda desocupadas em oferta para venda ou aluguel. 

 

                      Figura 01- Tipologia Original do Zumbi dos Palmares 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelas autoras. 

 

 

A segunda tipologia compreende as casas autoconstruídas que 

foram modificadas com o tempo, também de forma própria. Podemos observar 

que algumas delas possuem revestimento mais aprimorado, a presença de 

calçadas, passaram a ocupar mais de um lote, ainda possuem telhas 

cerâmicas e modificaram e ampliaram a planta baixa original. Essa tipologia de 

casa se localiza principalmente na rua Che Guevara, onde conseguimos 

identificar uma concentração de casas com melhores condições de 

acabamento e ampliadas, pertencentes a moradores com poder aquisitivo 

acima da média do residencial. As calçadas e a via são ampliadas, 

transformando o fluxo do local se comparado com as demais vias do conjunto. 

 

Figura 02- Tipologia das casas ampliadas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Elaborado pelas autoras. 



 

 

 

A terceira tipologia também constitui casas autoconstruídas, porém 

não foram modificadas, por terem sido construídas posteriormente as primeiras 

construções. Essas habitações possuem a planta baixa adaptadas ao lote que 

foram construídas, que estão localizados principalmente na quadra 09 do 

residencial, está periférica ao conjunto e designada inicialmente para uso 

comercial. A características gerais dessas casas são que elas não possuem 

todos os afastamentos do lote, não são muradas, são construções de alvenaria 

e possuem em sua maioria telhas de fibrocimento.  

                   Figura 03- Tipologia da Quadra 09 

 

 

 

 

                                                 

 

Fonte: Elaborada pelas autoras. 

 

E por fim a quarta tipologia, que representa as casas de dois 

pavimentos. Essas habitações em sua maioria possuem uma funcionalidade 

dupla, de residência e comércio na maioria das vezes, sendo o comércio na 

parte térrea e residência no primeiro pavimento. Possuem sistema estrutural de 

viga e pilar, e possuem calçada na fachada, e mesclam exemplos com 

cobertura de telhas de cerâmica e telhas de fibrocimento. As construções com 

essa tipologia caracterizam a dupla função de algumas edificações, a minoria 

do conjunto, e que funcionam como renda para seus proprietários, já que a 

taxa de empregabilidade no local é praticamente inexistente.



 

 

Figura 04- Tipologia Casa/Comércio 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fonte: Elaborada pelas autoras. 

 

 

Com essas principais tipologias definidas, podemos considerar 

algumas especificidades importantes nesse meio urbano muito familiar e 

semelhante a tantos outros diversos. Notamos que as principais características 

residenciais das pessoas que obtém algum recurso para reformas ou expansão 

de suas casas é justamente mura-las, proteger suas portas e janelas com 

grades, recuar suas moradias e proteger-se ao máximo do externo. Essa 

relação se dá pela ideologia de proteção do patrimônio e de insegurança que 

assalta muitas vezes moradores das cidades grandes, e ainda de bairros 

periféricos onde os índices de violência e de falta de serviços são maiores. 

Outra questão importante é a adaptação que ocorre através da 

autoconstrução em vista de lotes e espaços menores como ocorreu na quadra 

09, onde predominam habitações adaptadas ao pouco espaço. Se construiu 

em vista do espaço com poucos recursos, mão de obra adaptada numa quadra 

com vias e lotes mal definidas, configurando a área com alto déficit de 

infraestrutura incluindo a falta de drenagem que acarreta problemas sérios na 

região que sofre com enxurradas, muitos espaços vazios e insalubres entre os 

lotes ocupados, e descaracterização de vias. 

Notamos também o esquema utilizado para a modificação dessas 

residências ao longo do tempo, e como se deram tais reformas, onde uma 

primeira arquitetura influencia na construção posterior, dando origem à 

diferentes tipologias presentes no local, onde uma conduz a outra, como 

exemplifica o esquema a baixo:



 

 

Figura 05- Esquema das diferentes tipologias Zumbi dos Palmares 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  Fonte: Elaborado pelas autoras. 

 

Constatamos desse modo que o modelo inicial de construção se 

modifica no prazo que as necessidades são substituídas através da obtenção 

de recursos que uma família conquista com o tempo. As casas são ampliadas, 

e reformadas de acordo com as novas utilidades que aquele espaço provê 

seguido de uma ideologia capitalista de consumo.  

 

2.3 Os impactos socioespaciais da ocupação irregular na quadra 

comercial do Residencial 

A ocupação é uma das ações mais buscadas no processo de acesso 

a moradia, ou seja, no que diz respeito a tentativa de obter uma propriedade 

em meio ao cenário de déficit de habitação e a grande especulação imobiliária 

que se mostra cada vez mais crescente. Um exemplo disso, é a ocupação do 

Residencial do Zumbi dos Palmares que é fruto das necessidades em se ter 

um lugar para morar, mesmo que em uma região distante e sem preparo para 

receber tantas famílias. 

De acordo com Carlos B. Vainer (2000, p. 75) “a cidade é uma 

mercadoria a ser vendida, num mercado extremamente competitivo, em que 

outras cidades também estão à venda”, isto é, o motivo que leva tantas famílias 

morarem à margem da cidade é a falta de oportunidades de habitar no centro 

urbano ou nas regiões com infraestrutura adequada e de serviços inclusivos, 

fruto muitas vezes de espaços planejados corretamente. 



 

 

 

Porém, a situação do Residencial se deu, de certa forma, por um 

planejamento, pois foram pensadas e planejadas dez quadras, sendo oito 

residenciais para atender a população que estava em estado de desabrigo; 

neste planejamento constava a ideia de uma quadra comercial, posteriormente 

denominada Quadra 09, com intuito de promover para a comunidade um 

espaço para o comércio com atividades socioeconômicas.  

No decorrer da ocupação, a quadra foi apropriada indevidamente 

com construções unifamiliares, tornando o que era para ser uma quadra 

comercial em uma quadra residencial, como as demais, mas com seus 

problemas e características peculiares, por exemplo, a infraestrutura 

inadequada, mobilidade comprometida, saneamento básico precário entre 

outras. 

Uma das características mais evidentes da quadra é o tamanho do 

lote que teve que ser adaptado às habitações e que estão sendo oficializados 

dentro do andamento da regularização fundiária da área. Os lotes possuem 

tamanho menor que 80m², todos com tamanhos diferentes, mas bem definidos 

para que a dimensão total coubesse dentro do perímetro da quadra original. 

Por esse motivo as residências são menores, em relação a tipologia 

encontrada nas outras quadras, devido ao pouco espaço para ampliação. 

 Além disso, a quadra está localizada em uma das cotas mais altas 

da topografia do terreno, porém estando também no espaço de escoamento 

natural das águas da chuva em relação a vizinhança, o que acarreta uns dos 

maiores problemas encontrados na comunidade: enchente dentro das 

residências, ou seja, há deficiência da drenagem das águas pluviais.  

Em entrevista de campo, uma das moradoras mais antigas do 

residencial relatou que quando está no período das chuvas todas as casas 

alagam, porque não há lugar para a água escoar; a situação se agrava ainda 

mais com os problemas com lixos nos lotes vazios, bem como a falta de 

manutenção da vegetação que aos poucos invade as ruas e confunde o 

passante no que diz respeito a identificação do espaço que é público e do 

privado. 

  

 



 

 

Por conseguinte, os moradores estão sujeitos às dificuldades ainda 

maiores em relação às outras quadras, visto que, em especial, a quadra 09 foi 

ocupada de maneira improvisada e se mantém em estado de precariedade 

quanto ao saneamento básico, de mobilidade comprometida- em razão das 

vias estarem se perdendo com o acúmulo de resíduos sólidos e a grande 

concentração de “matos” nos lotes desocupados.  

É importante comentar que a quadra 09 é a que mais possui 

loteamentos vazios e isso poderia ser utilizado para melhorar as condições 

existentes tanto da drenagem (permitindo a permeabilidade) quanto da oferta 

de equipamentos públicos nessas áreas (requalificando os espaços livres). 

 

2.4 Os saberes do fazer arquitetura com o modo de vida e saberes da 

autoconstrução no Residencial 

As memórias e saberes são características marcantes quanto a 

forças encontradas em um local. São elas que definem a forma como o ser 

humano vai se relacionar com o espaço, de forma positiva ou negativamente. O 

sentimento de pertencimento possibilita que haja cuidado com as ruas, os 

lotes, os edifícios, a vizinhança em geral. Sendo assim, as práticas dos 

habitantes geram a materialização das práticas no espaço urbano (CATALÃO, 

2010, p. 108). 

No Residencial, essa materialização é característica pela forma de 

autoconstruir. Como já mencionado, as residências encontradas na região do 

Zumbi dos Palmares são autoconstruídas pelos próprios moradores no que é 

chamado de “mutirão”. Isto é, todas as residências foram construídas com 

materiais fornecidos pela Caixa Econômica, todavia a mão de obra não foi de 

profissionais especializados na área, mas com força física e intelectual dos 

habitantes com saberes da autoconstrução.  

Dessa forma, as casas foram levantadas por homens que já 

trabalharam e têm experiência na construção civil e isso foi orientado para os 

demais. Grande parte das casas, senão todas foram construídas em alvenaria, 

com telhado cerâmico e sem o sistema de pilares e vigas na estrutura das 

edificações.  

 



 

10
 Texto retirado da Cartilha Histórica do Residencial Zumbi dos Palmares, produzida pela 

comunidade da área. 

 

O que caracteriza o problema neste contexto é justamente a falta de 

mão de obra especializada para planejar ou até mesmo orientar com 

conhecimentos acadêmicos e técnicos o espaço público e o privado de maneira 

formal e correta, evitando posteriormente conflitos da falta de conforto 

ambiental dentro das casas.  

Em termos das pesquisas e produções bibliográficas mais recentes, 
contudo, verifica-se no Brasil um baixo investimento em análises, 
tipológicas, morfológicas e de configuração espacial, relativas aos 
assentamentos populares urbanos, e, em contrapartida, uma 
abundância de abordagens sociais, econômicas ou relacionadas às 
políticas urbana e habitacional.  Em outras palavras, uma abundância 
de estudos que investigam as implicações   sociológicas, econômicas   
e   políticas   dos   assentamentos urbanos informais e poucos 
estudos que buscam entender o espaço arquitetônico que aí é 
produzido

 
(SANT’ANNA, 2013, p. 51). 

 

Portanto, os conhecimentos no cenário da autoconstrução são 

muitas das vezes passados de pai para filho ou com a prática cotidiana de 

trabalhos como pedreiro, auxiliar de pedreiro, mestre de obras etc.  A 

participação atuante em ambientes de obras e o “conhecimento de mundo” 

tomam conta dos saberes de fazer Arquitetura, principalmente nos 

assentamentos urbanos, nas ocupações e nos locais onde a população de 

baixa renda está concentrada e não pode pagar um profissional para projetar 

sua residência, o bairro, a vizinhança, a cidade informal.  

Segundo a Direção da COOHAZUMPA na cartilha histórica do 

residencial 10 “Continuamos a construção do sonho e agora era preciso pensar 

nossa organização para construirmos o residencial”. Ou seja, com ou sem a 

influência dos saberes técnicos, os modos de morar dessa comunidade está 

embasada no direito à moradia mesmo em situação de vulnerabilidade e 

precariedade. Neste caso, o sonho da casa própria assume todos os riscos 

construtivos e socioespaciais para proporcionar à comunidade conforto e 

segurança, porém nem sempre em sua máxima qualidade.  



 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Dessa forma, a presente análise proporcionou uma maior 

abrangência de conhecimentos das comuns práticas de autoconstrução do 

residencial Zumbi dos Palmares, que se repetem também em diversas outras 

residências espalhadas pela cidade e pelo país; o que ocorre muitas vezes 

entre as classes que não dispõem de recursos para a contratação de 

profissionais, mas buscam pela casa própria.  

Esse tipo de autoconstrução acarreta uma série de problemas 

urbanísticos quando feitas de maneira irregular, que têm influências 

significativamente negativas na qualidade de vida da população, como 

residências dispostas em espaços pequenos demais, problemas de 

infraestrutura, mobilidade e outros, que acabam por necessitar da ação dos 

próprios populares, devido à falta de políticas públicas do local. 

Foi possível observar no residencial aqui analisado que as 

construções seguem quatro tipos de tipologias que consistem nas primeiras 

casas autoconstruídas e não modificadas, as antigas mais recentemente 

modificadas, as atuais ainda não modificadas e por último as de dois 

pavimentos com dupla função: casa e comércio. Essas características servem 

principalmente como indícios de particularidades sociais do lugar. Notou-se 

também a insegurança e a necessidade da proteção do patrimônio quando 

aqueles que conseguem condições de modificar a habitação priorizam a 

construção de muros e a obtenção de grades para portas e janelas. 

Além disso, observou-se a constância da presença dessas 

construções autônomas em regiões periféricas de infraestrutura precária, 

levando a população a se reunir e resolver problemas de esgoto, água, 

drenagem e outros. 

Porém, com todos os problemas enfrentados no residencial, o senso 

de coletividade e comunidade permanecem fortes caracterizando o local com 

um “sentido de lugar” que nada mais é que o sentimento de pertencimento, de 

auto- identificação. A comunidade junto à associação permanece lutando todos 

os dias por condições dignas em seus modos de morar, contribuindo para a 

permanência e força do direito de acesso a moradia, reforçando e 



 

homenageando a luta negra e pobre com a principal referência: Zumbi dos 

Palmarares.
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