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1 EMENTA: 

A cultura da casa, desde o século XIX até XXI. O surgimento da privacidade burguesa. A 

eficiência na casa funcional. Mudanças nos sistemas de intimidade na modernidade. 

Espaço doméstico e gênero. As considerações do espaço social da pós-modernidade. A 

casa brasileira atual: novos espaços de representação social. Espaço doméstico e espaço 

de trabalho. Técnicas de estudo do espaço doméstico: a leitura de plantas como diagramas 

de comportamento. 

  

2 OBJETIVO GERAL:  

Salientar os diversos fatores que incidem na configuração do espaço doméstico, 

observando aspectos não apenas técnicos, mas considerando-o como uma resposta 

cultural. Observar a moradia como uma estrutura organizativa como reflexo de 

comportamentos, sendo estes  susceptíveis de serem interpretados interdisciplinarmente. 

 

3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

-Fornecer uma base histórica da evolução da cultura da casa, desde o século XIX até a 
atualidade. 

-Mostrar alguns dos tópicos regularmente abordados nos estudos atuais do espaço 

doméstico. 



-Indicar metodologias de estudo do espaço habitacional nas últimas décadas 

desenvolvidas por autores de maior relevância. Apontar processos de análise do interior 

doméstico com suporte informático: bases de dados e diagramas espaciais. 

 

4 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

 

A) Breve introdução nos estudos do espaço doméstico. A nouvelle histoire e a casa. 

 

B) Histórico da evolução da casa.  

A família burguesa patriarcal e a construção da privacidade no século XIX. 

A “maquina para morar” da modernidade. 

A hegemonia anglo-saxão da privacy e o modelo da família nuclear. 

A crítica da pós-modernidade e o reflexo nas estruturas habitacionais coletivas. 

 

C) A cultura da casa brasileira contemporânea.  

Os novos espaços de representação: a cultura gourmet e o interior doméstico. 

As novas dinâmicas de trabalho e a incidência no programa da casa. 

O desafio da arquitetura para a terceira idade no Brasil. 

 

D) Técnicas de estudo do espaço doméstico. 

Autores de relevância das últimas décadas. 

Os recursos documentais: plantas arquitetônicas, fotografias, e publicações seriadas 

da vida cotidiana. Os recursos informáticos: a organização de imagens com bases de 

dados e a geração de diagramas analíticos. 

 

5 METODOLOGIA :  

Docentes:  
- Exposição oral acompanhada de imagens.  
 
 

6 AVALIAÇÃO: 

Discentes:  
-Apresentação de trabalhos práticos.  
-Avaliações escritas. 
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