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Estudo: Aplicar a inteligência e 

o raciocínio lógico sobre 

determinado assunto para 

compreender aquilo que se 
desconhece no todo e em 

seus detalhes.

Caso: O fato ou objeto com 

suas circunstâncias.



Assim o objetivo de um estudo de 

caso é um olhar apurado e 

investigativo sobre algo que se 

pretende desvendar em todas as 

suas etapas, pontuando com 

clareza o problema, seu contexto 

e conteúdo.



Meta é o que se pretende 
atingir quando se tem posse 

de um número significativo de 

informações dando a 
conhecer: o todo e seus 

detalhes.



APRESENTAÇÃO DO PROJETO

Nome do projeto; 

Tema;

Autor ou Autores do Projeto;
Datas: do projeto; da 

construção;

Áreas: do terreno; da obra;
Técnicas construtivas;

Local.



A RELAÇÃO DO CASO COM O 
SEU CONTEXTO

Local de implantação;
Forma de Implantação;

Acessos;

Visuais e perspectivas 
dominantes;

Compatibilidade formal com o 
entorno.



CONFIGURAÇÃO FORMAL DO 

EDIFÍCIO

Definição espacial;

Hierarquia;

Equilíbrio;

Complexidade da composição;

Estrutura e Forma;

Materiais e Textura;

Ritmo;
Cheios e Vazios.



CONFIGURAÇÃO DO ESPAÇO 
ARQUITETÔNICO

Relação entre forma e 

função;
Forma da planta;

Simetria;

Conexões espaciais internas;
Usos dos espaços;

Luz e sombra.



CONFIGURAÇÃO DO ESPAÇO 
ARQUITETÔNICO

Relação entre forma e função;

Forma da planta;

Simetria;
Conexões espaciais internas;

Usos dos espaços;
Luz e sombra.

Conjunto Residencial Pedregulho 

Affonso Eduardo Reidy

Rio de Janeiro, Brasil; 

1950 – 1952

(FRENCH, Hilary)



Projeto premiado em 1953, na Bienal 

Internacional de São Paulo, conferido pelo júri 

presidido por um dos mais influentes 

historiadores e críticos Sigfried Giedion, buscava 

ser um modelo desta nova arquitetura, com 

quatro blocos residenciais, uma escola, um 

parque infantil, um clube esportivo, lojas e uma 

lavanderia totalmente equipadas, tudo 

envolvido por um parque com jardins 

projetados por Roberto Burle Marx, se 

destacando o bloco residencial maior, 

assentado no alto do terreno, extremamente 

íngreme, contando com sete pavimentos 

elevados sobre pilotis com forma sinuosa e 

longa, possui 260 m, que vai se curvando para 

adaptar-se as mudanças de nível do terreno. 

Todos os acessos são feitos por escadas, não há 

elevadores, as entradas ocorrem no térreo e no 

4º pavimento, onde duas passarelas conectam 

a parte mais alta do pavimento térreo a colina. 



O quarto pavimento é parcialmente aberto e nele encontra-se 

um parque infantil, escritórios da administração municipal e um 

jardim de infância com salas para professores. Nos níveis inferiores 

estão os apartamentos pequenos de um dormitório e nos quatro 
superiores os duplex, geralmente de dois quartos. 



As áreas sob o edifício do térreo e quarto pavimento são locais 

sombreados e de circulação de ar, muito agradáveis e 

importantes em nosso clima tropical. Os corredores são fechados 

com elementos vazados cerâmicos propiciando sombra e 

ventilação. Todos os cômodos dos apartamentos possuem 

aberturas para o exterior de forma a permitir ventilação cruzada. 

As unidades organizadas em pares são divididas por uma parede 

perpendicular alternada por pilares estruturais, que por sua vez 

seguem a curva em planta e são fechados em paredes oblíquas 

ou armários embutidos.





Habitação Social - Rocinha 

Luiz Carlos Toledo; Verônica Natividade e Petar Vrcibradic 

2005 – 2007

Este projeto nasce da necessidade emergente de reurbanização 

de áreas marginalizadas e degradadas fazendo surgir espaços de 

moradia somados a espaços livres e públicos de forma a garantir 

a permanência das pessoas em seus habitats de origem.



Principais Parâmetros Norteadores do Projeto:

1. Os espaços construídos de uso público devem ser 

amplificados de forma a possibilitar as necessidades de 

circulação, de encontros e de trocas, assim elevadores, 

escadas, corredores e pilotis ganham novas funções ao se 

tornarem espaços públicos somando-se às praças e às ruas;

2. Reconhecer a diversidade de arranjos domésticos, 

associados às estratégias de sobrevivência das classes 

populares, propiciando projetos habitacionais flexíveis, abrindo 

a possibilidade de adequação da moradia para os que vão 

habitá-la;

3. Introduzir a casa no mundo do trabalho, comumente 

pensada somente como o lugar do descanso, a moradia 

como lugar ao mesmo tempo do ócio e do trabalho não é 

exclusividade das classes populares, mas tem força marcante 

em seu seio.





O objetivo foi o de proporcionar moradia, reorganizando o 

espaço urbano, combatendo a excessiva ocupação do solo, 

criando novos espaços públicos, melhorando a mobilidade e as 

condições sanitárias, com intervenções precisas e de qualidade 

adequando-se a parâmetros de habitabilidade éticos e 

estéticos, promovendo o sentimento de pertencimento. Os 

princípios foram a racionalização, modulação e pré-fabricação.



As habitações foram projetadas adotando as técnicas 

construtivas de estrutura metálica e argamassa armada, com 

circulações verticais separadas em blocos. O pavimento térreo 

em pilotis, resultando em uma galeria coberta, convidativa ao 

trânsito e o encontro dos passantes, adequando-se a topografia 

local, bastante irregular, criando desenhos urbanos distintos e 

com identidade própria.

Os programas arquitetônicos 

das unidades projetadas 

abrangem 14 tipologias que 

vão desde um pequeno 

estúdio de 22 m² a 

apartamentos de 4 quartos de 

85 m², com unidades 

evolutivas que permitem 

diversos arranjos em uma 

mesma edificação, prevendo 

inclusive acréscimo de área. 
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