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Resumo 

 

As alternativas habitacionais oferecidas às comunidades de baixa renda possuem 

caráter precário, se considerados os aspectos construtivos e principalmente os relacionados 

aos conceitos arquitetônicos e urbanísticos.  

 Foi verificada a carência da participação das comunidades nos projetos já executados 

nos conjuntos habitacionais estudados. Alternativas arquitetônicas e urbanísticas satisfatórias 

só podem se constituir a partir de um minucioso estudo da implantação dessas comunidades, 

considerando-se as suas singularidades e, fundamentalmente, respeitando as identidades 

culturais locais estabelecidas por essas populações. Ainda que exista uma parcela de 

contribuição das comunidades, cabe ao arquiteto urbanista desenvolver um papel primordial 

nesse processo, juntamente com os órgãos responsáveis. 

 

Objetivo 

  

Essa pesquisa tem como objetivo estudar uma proposta de radicalização para ampliar a 

participação popular junto à gestão pública na elaboração dos projetos de HIS em Porto 

Alegre, visando à qualificação arquitetônica e urbanística dessas intervenções com ênfase no 

urbanismo, na identidade cultural e na inclusão social das populações. 

 Pretende-se com essa investigação detectar carências, qualificar a participação no 

sentido de intensificar a interlocução da comunidade com os órgãos públicos e propor 

soluções inovadoras para a melhoria dos resultados neste importante segmento habitacional. 

 

Metodologia 
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Para alcançar os resultados esperados focaremos como objeto de estudo as Habitações de 

Interesse Sociais já estabelecidas e aquelas em fase de planejamento na cidade de Porto 

Alegre, como também projetos acadêmicos.  

 

 

Resultados Alcançados 

 

 A proposta aqui apresentada, de uma investigação sobre a efetividade da participação 

popular na elaboração dos projetos de Habitação de Interesse Social, constitui-se em um 

instrumento de promoção e qualificação do exercício da cidadania.  

 Até o momento foi concluído que para uma radicalização é preciso mudanças tanto no 

âmbito da gestão publica quando no âmbito de inovações em projetos arquitetônicos.  
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