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Resumo 

 

A partir da segunda metade da década de noventa, com a implantação no País do Plano Real, 

em 1994, ocorre uma modificação significativa na forma de ocupação e uso das habitações de 

interesse social, decorrentes do cenário de estabilização monetária. No início deste século já 

era possível perceber as alterações socioeconômicas significativas no comportamento das 

populações usuárias da tipologia “habitação social” e a consequente necessidade de 

redimensionamento das respectivas funções.  

Em 2010, a pesquisa intitulada Funções e Exigências da Habitação de Interesse Social 

(Ferreira, 2013) investigou as condições de ocupação e uso dessa tipologia em quatro 

conjuntos habitacionais, com unidades de até 50m
2
 em Porto Alegre, RS. A investigação 

revelou a efetiva modificação no perfil socioeconômico e cultural do usuário e o 

comprometimento das condições de ocupação e uso, no que diz respeito a critérios de 

ergonomia e acessibilidade das atuais soluções adotadas para o tema Habitação de Interesse 

Social - HIS.  

A pesquisa, em seu final, buscou estabelecer uma análise de cada função do programa de 

necessidades original, do ponto de vista do pré-dimensionamento dos espaços, seus níveis de 

ocupação, acessibilidade e conforto. Os resultados finais tiveram como meta rever o padrão 

dimensional atual e propor uma atualização de programas e áreas para projetos de habitação 

de interesse social que atendam as atuais necessidades e desejos de consumo da população 

usuária. O artigo apresenta um comparativo entre os espaços oferecidos pelos programas de 

necessidades atuais, adotados pelos orgão oficiais na política de habitação social, a forma de 
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apropriação pelos usuários e um novo estudo dimensional a partir das caraterísticas de 

utilização da tipologia da população atual. 


