
PROPOSTA DE CURSO  

ESCOLA DE VERÃO FCSH 
 

 

Título:  

CASA: ANÁLISE DO ESPAÇO DOMÉSTICO NA LISBOA DO SÉCULO XX  
 

Duração:  

15 horas  

5 módulos  

 

Objectivos (750 caracteres):  

 

O presente curso tem como objectivo principal analisar de que modo o espaço afeta e ou condiciona a 

nossa vivência doméstica quotidiana. Pretende-se abordar uma série de instrumentos e conceitos que 

permitam um entendimento diferente do papel do espaço numa tipologia habitacional, dando a ver de 

que modo as diferenças na sua organização interferem sobre os usos e funções, determinando por si 

também valor sociais, paralelos a outros atributos psicológicos, ambientais, económicos e culturais. O 

curso tem como objetivos específicos dar resposta às seguintes perguntas: 1- Em que medida 

diferentes tipologias habitacionais têm valores sociais e de vivência distintos? 2- De que modo a planta 

condiciona as interações sociais, usos e funções?  

 

 

Programa (3000 caracteres):  

 

O conceito de casa contém, de acordo com Rybczinski (1986), numerosas ‘camadas’ de informação, 

mas para entender a evolução do conceito ao longo do tempo, torna-se importante perceber a 

constituição do espaço afim de reconhecer que antecedentes ideológicos e culturais estiveram por 

detrás da sua produção. Parece existir um in-print na forma e organização da casa que reflete 

informação cultural, a qual pode ajudar a ler outros significados e associações do conceito e as suas 

construções sociais em diferentes períodos históricos.   

 

Descodificar a casa é a chave para entender a organização social do espaço: que papel desempenha o 

espaço na vida quotidiana e na criação de um lugar de pertença? De que modo a planta da casa afeta o 

comportamento e interação entre habitantes e entre géneros? Porquê é que intuitivamente damos 

conta dos espaços mais integrados e segregados da casa em termos de usos e funções?  

 

A importância da dimensão física é porventura a mais assumida na casa, mas é aquela a que damos 

menor importância. Uma vez que o espaço é implícito à nossa experiência do dia-a-dia, tendemos a 

dar-lhe uma importância menor comparativamente com atributos sociais, económicos e psicológicos. 

No entanto, o espaço contém agência, no sentido em que é mais que um recetáculo do processo social. 

A maneira como os espaços se relacionam no contexto da casa são indicadores de uso e função de cada 

espaço, que funcionam como valores de vida social. 



 

O presente curso incide sobre a influência do espaço na experiência do habitar. O mesmo divide-se 

numa componente teórica ou prática. Na componente teórica apresentam-se os principais conceitos e 

conteúdos com respeito à problemática da casa. A componente prática compreende a aplicação dos 

conteúdos a um caso concreto.  

 

-  COMPONENTE TEÓRICA  

• Discussão do conceito de casa: habitação, abrigo, espaço público / espaço interior, espaço 

doméstico.  

• Análise das diversas partes da casa: vestíbulo, hall, corredor, sala de estar, sala de jantar, wc., 

quartos, cozinha...  

• Apresentação e análise de diversas plantas habitacionais e as suas variantes construídas no 

decurso do século XX em Lisboa.  

• Entendimento de noções básicas de topologia do espaço habitacional: proximidade, 

conectividade, separação, continuidade.  

• Definição de espaços convexos.  

 

-  COMPONENTE PRÁTICA 

• Esboço da planta da casa dos discentes interessados em participar (serão introduzidos os meios 

para a sua realização).  

• Representação simplificada das diferentes divisões da casa e as relações que as mesmas 

apresentam entre si, em termos das ligações.    

• As plantas serão representadas de acordo com procedimentos apresentados.  

 

Na última sessão serão discutidos os resultados, onde se pretende fazer uma síntese de todos os 

tópicos. Considera-se que o conhecimento pessoal dos casos a serem trabalhados tornarão mais 

dinâmico o processo de aprendizagem, desenvolvendo a perspectiva da experiência de cada um dos 

discentes.  

 

Justificação e Adequação Cientifica da Proposta (750 caracteres):  

 

A proposta justifica-se, antes demais, porque a casa é um tópico central das nossas vivências 

quotidianas. Mas ela é igualmente um tópico de pesquisa em diversas disciplinas, das ciências sociais às 

humanidades, das artes às ciências ambientais. No entanto, o conhecimento produzido está, ainda, 

fortemente sujeitado ao enfoque de cada uma destas áreas e aos seus interesses. A componente 

espacial tem sido preterida, não só pelas dificuldades de formação e tradição, mas pela dificuldade em 

entender que papel nós desempenhámos com respeito a ele. Espera-se que este curso possa, dentro 

das suas óbvias limitações, convocar a nossa experiência e entendimento do espaço doméstico.    
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Requisitos prévios:   

Não são necessários requisitos especiais, mas um domínio informático ao nível do utilizador é 

vantajoso, atendendo à componente prática a ser desenvolvida.   
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2006, onde analisa a continuidade e mudança no crescimento urbano da cidade Lisboa na primeira 

metade do século XX. Em paralelo com o seu doutoramento, subordinado ao estudo dos Grandes 

Conjuntos Habitacionais após a Segunda Grande Guerra na região de Lisboa, terminado em 2016, tem 

trabalhado como investigador no Instituto de História de Arte, procurando integrar as análises espaciais 

nas humanidades, com recurso à sintaxe espacial e Sistemas de Informação Geográficos (GIS). Tem 

realizado neste âmbito diversas conferências e artigos. É investigador integrado no CRIA / ISCTE IUL 

(Centro em Rede de Investigação em Antropologia), no contexto do qual desenvolve investigação sobre 

Urbanidades Suburbanas: estruturas formais, espaciais e sociais na Área Metropolitana de Lisboa. Mais 
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