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RESUMO

A tipologia arquitetônica de vila residencial é importante integrante do acervo da arquitetura residencial do Brasil. Desde o seu surgimento com a 
industrialização no final do século XIX/ início do século XX, as casas de vila deixaram de ser habitadas exclusivamente por operários, passando a 
serem ocupadas por diversos perfis de pessoas e famílias. Contudo, está tipologia caiu em desuso com a verticalização das áreas centrais das 
cidades a partir da primeira metade do século XX. Nas áreas periféricas de ocupação mais recente, alguns condomínios e conjuntos de residências 
geminadas têm arquitetura com diversas características semelhantes às vilas tradicionais, de certa forma resgatando esta tipologia de arquitetura. 
O objetivo principal da pesquisa é contribuir para o estudo da história e das características deste tipo de habitação na Região Metropolitana do 
Rio de Janeiro, utilizando textos críticos, mapas, fotos e imagens deste patrimônio. Os objetivos específicos são a caracterização, análise e a 
divulgação desta tipologia nas áreas de ocupação consolidada e nas áreas de expansão da Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Mais ainda, a 
pesquisa tem como objetivo comparar as casas geminadas nos contextos centrais e periféricos do Grande Rio, analisando a relação destas vilas 
com seus vizinhos imediatos, seus usos e sua adequação às transformações das cidades desde o século XX até os dias de hoje. A metodologia 
seguiu à utilizada no livro "Vilas Cariocas-Estudos de Caso" de Alfredo Luz, um dos autores e coordenador da presente pesquisa: A partir da 
seleção das áreas de estudo, estas foram observadas em conjuntos por meio de mapas e fotos aéreas de forma a possibilitar a comparação entre 
elas e seus contextos. Posteriormente, as vilas selecionadas foram observadas mais detalhadamente segundo critérios de análise criados a partir 
da seleção das áreas de estudo através de fotografias tiradas nos locais e de análises gráficas. As áreas de pesquisa foram selecionadas dentro da 
Região Metropolitana do Rio de Janeiro, divididas em dois tipos: 1) Áreas de ocupação consolidadas: Trechos de alta densidade populacional e 
centrais de cidades de ocupação urbana anterior ao século XX, onde as primeiras fábricas e vilas operárias foram instaladas, bem como vilas 
destinadas à classe média. Vilas Selecionadas: "Vila Estacionamento" no Centro de Niterói e Vilas Comerciais em Icaraí. 2) Áreas de Expansão: 
Trechos periféricos de baixa/média densidade populacional que estão passando por processo de urbanização, onde existem exemplares de vila ou 
similares que respondem às condicionantes da contemporaneidade. Vilas Selecionadas: Vila Correio 50 em Santo Aleixo-Magé e Vila Operária da 
antiga FNM (Fábrica Nacional de Motores). Nas áreas centrais (áreas 1 descritas acima), foi confirmada a hipótese de que a evolução urbana das 
áreas centrais impactou nas transformações físicas das vilas. Para exemplificar estas transformações, foi utilizado o tema do automóvel como 
agente transformador em um contexto deteriorado (Vila Estacionamento) e em um contexto de vitalidade urbana (Vilas Comerciais). Nas áreas 
periféricas (áreas 2 descritas acima) levanta-se a hipótese de que o momento político do Brasil e a hierarquia fabril (Vila Correio 50: Brasil Império 
e Vila FNM: Era Vargas) determinaram não só a distribuição das casas, mas também o próprio núcleo de ocupação daquelas comunidades.
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