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Resumo 

 

O presente trabalho tem a finalidade de estudar habitações de interesse social, nas 

quais os moradores ajudaram a construir uma nova realidade para si mesmos, usando, muitas 

vezes, meios alternativos de ajustes nas construções, como elementos da arquitetura 

vernácula. Estas alterações são fruto de uma necessidade de viver melhor, ter mais conforto e 

segurança, requisitos estes que o projeto original não preenchia.  Um dos exemplos utilizados 

como referência história é o projeto do arquiteto Le Corbusier, (conjunto residencial, para os 

operários da Fábrica Frugès em Lége e Pessac, França) que também sofreu este tipo de 

alteração pelos moradores.  

Esta pesquisa utilizou-se de diversos procedimentos metodológicos: fichas de leitura 

das bibliografias indicadas, visitas in loco, tanto do conjunto residencial como de acervos 

municipais, e também levantamentos fotográficos.  

No Rio Grande do Sul, ao longo de século XX, foram implantadas diversas iniciativas 

do governo no sentido de suprir a carência de habitação popular. O estudo do projeto 

realizado pelo Instituto dos Previdenciários do Estado, em 1980, para a Vila Elza, no 

município de Guaíba, é um exemplo representativo até os dias de hoje. Entretanto, algumas 

alterações foram realizadas pelos próprios moradores, acrescentando inovações funcionais e 

estéticas. Em primeira análise, com passar dos mais de 30 anos da criação do conjunto 

residencial Vila Elza, constata-se várias alterações dos moradores em suas residências. Desde 

1980 até 2012 nota-se que nenhuma casa permanece igual. Somente foi possível reconhecer o 
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conjunto por já ter sido analisado, previamente, o projeto original e por sua localização na 

cidade.  

 

Sabe-se, entretanto, que o caso da Vila Elza em Guaíba, projetado em 1980, não é um 

exemplo isolado. Provavelmente, situações semelhantes ocorrem por diversas vezes, em 

diferentes partes do mundo. Com esta pequena análise se observa que, provavelmente, seja 

necessário prever um espaço para estas alterações, seja em projeto, seja com uma maior 

participação dos habitantes. 

 


