
Seminário Interno de Avaliação da Iniciação Científica – PUCRS, 28 a 31 de agosto de 2012 

 

 
 

  

 

A Voz Da Comunidade Nos Projetos De Habitação De Interesse 

Social Em Porto Alegre  

 

 

Vanessa Machado Martins
1
, Prof. Dr. Marcos Pereira Dilligenti

1
 (orientador) 

 
1
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, PUCRS

 1  

 

 

Resumo 

Introdução – As Habitações de Interesse Social constituem-se em habitações urbanas 

para as classes menos favorecidas economicamente e tem suas origens, muitas vezes, em 

movimentos migratórios do campo para a cidade, em busca de melhores condições de vida. 

Em geral essas populações promovem as suas ações de apropriação em um espaço só, 

posteriormente tencionam os poderes políticos no sentido de enquadramento legal a cidade 

formal. Esse fenômeno, frequentemente, traz inúmeros problemas de viabilidade urbanística, 

instituindo óticas não verificadas nos padrões arquitetônicos/urbanísticos tradicionais. 

Objetivo- Esta pesquisa tem como objetivo mensurar e qualificar a participação 

popular junto à gestão pública na elaboração dos projetos de Habitação de Interesse Social em 

Porto alegre como instrumento na construção de parâmetros arquitetônicos e urbanísticos 

qualificados para as Habitações de Interesse Social, com ênfase no urbanismo, na identidade 

cultural e na inclusão social das populações. 

Justificativa- No país verificamos que as soluções arquitetônicas para Habitações de 

Interesse Social são muitas vezes verticalizadas, onde a participação das populações 

interessadas é, muitas vezes, subestimada ou mal conduzida. Alternativas arquitetônicas e 

urbanísticas satisfatórias só podem se constituir a partir de um estudo minucioso de 

implantação dessas comunidades, respeitando suas identidades culturais locais estabelecidas 

por essas populações. A pesquisa propõe detectar nas HIS o grau de participação das 

populações na elaboração nos projetos arquitetônicos/urbanísticos em suas comunidades e as 

carências verificadas a partir de sua implementação. 

Método- Os trabalhos consistirão em análise documental junto aos órgãos públicos, 

pesquisa bibliográfica qualitativa e serão complementados por meio da pesquisa empírica.    
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Resultados parciais- A pesquisa encontra-se em estudo bibliográfico e análise 

documental, sendo que já possuímos documentos garantindo cooperação do Departamento 

Municipal de Habitação. A pesquisa empírica faz parte do próximo passo no projeto, serão 

aplicados questionários nas comunidades para a coleta de dados. 

 


