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Objetivo

• Produção da pesquisa “Casa Contemporânea Brasileira” que 
tem como objeto de estudo projetos de habitação unifamiliar 
desenvolvidos por 25 arquitetos ou escritórios eleitos em 2010 
como a “nova geração de arquitetos brasileiros”.
• Síntese da produção da pesquisa, expressa através da pro-
posição de um livro, que concentre e analise os resultados que 
vem sendo desenvolvidos desde 2014, até então dispersos em 
107 redesenhos de casas, 59 análises gráfico-textuais de obras, 
02 dissertações de mestrado, e diversos artigos, resumos e ca-
pítulos de livro dispersos em publicações isoladas.

• Sistematizar a produção da pesquisa como um conjunto, de 
maneira coesa, didática e acessível;
• Divulgar e tornar pública a volumosa produção de conheci-
mento desenvolvida.

• Sintetizar a produção da pesquisa através da proposição de 
um livro — estrutura sumária, do projeto gráfico e da diagra-
mação do seu conteúdo.

• Identificação e síntese de referências bibliográficas sobre 
projetos gráficos de livros; 
• Investigação de artigos e textos analíticos já desenvolvidos 
pelo grupo de pesquisa, a fim de compor uma visão panorâmica 
do universo de estudo.

• Levantamento e organização de dados produzidos pela pes-
quisa, em uma tabela, tendo como base o banco de dados dis-
ponível no Dropbox e no site da pesquisa, reconhecendo o uni-
verso de estudo.

• Organização do conteúdo da pesquisa e proposição do for-
mato do livro;
• Identificação de escritórios-chave, cujas produções pudes-
sem ilustrar o universo da pesquisa; 
• Seleção dos projetos de casas mais relevantes para compor 
um mosaico do acervo redesenhado; 
• Identificação e proposição de temas tipológicos convergentes 
entre as produções dos escritórios, já parcialmente apresenta-
dos através de publicações de artigos isolados; 
• Definição da hierarquia e tratamento das imagens para ilustrar 
os argu mentos de cada texto;
• Reformulação da estrutura textual rígida dos artigos científi-
cos, de forma visual mais clara e didática.
• Concepção de um projeto gráfico para o livro, bem como a 
editoração eletrônica do mesmo.

CASA CONTEMPORÂNEA BRASILEIRA: SÍNTESE E PUBLICAÇÃO

FACULDADE DE 
ARQUITETURA E URBANISMO

AUTOR: ULISSES ROMANO

ORIENTADOR: ANA ELÍSIA DA COSTA

Clareza do grid. 
Disposição e análise 
dos elementos textuais 
e visuais de forma 
clara e objetiva.

Três critérios principais 
nortearam o projeto 
gráfico do livro:

Depois de alguns ensaios e 
testes iniciais, optou-se por 
adotar o formato - 19cm X 
24,5cm - que poderá ser im-
presso sob demanda e, ainda, 
ser disponibilizado como 
e-book em PDF.
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As principais estratégias 
visuais para efetivação 
das diretrizes foram:

Hierarquia textual
Ênfase visual à caixa 
de texto principal nas 
colunas externas e uso 
do texto secundário 
(notas e legendas) nas 
colunas internas.

Legendas
Uso de legendas 
destaque para 
reconhecimento rápido de 
cada casa mencionada 
nos textos.

Imagens
Uso predominante de 
imagens sem fundo, 
tornando as páginas mais 
leves e dinâmicas.

Reformulação da 
estrutura textual dos 
artigos científicos, 
tornado os textos 
mais didáticos e de 
fácil leitura.

Eleição e definição 
da hierarquia das 
imagens com maior 
protagonismoo.

Coluna 
secundária.

Coluna 
principal

Organização do livro

A CASA AVARANDADA 
E O TELHADO

O ARRANJO EM LOTES 
ESCALONADOS

A relação entre a estratégia 
de implantação e o 
esquema tipológico das 
casas se apresentou como 
um tema quantitativa e 
qualitativamente mais 
consistente como princípios 
organizacionais do livro.
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Deste tema central, deriva 
os três corpos principais 
do livro, ilustrados ao lado: 
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