
 

                                                            

 
Casas brasileiras & interiores 

Série dedicada à divulgação de estudos, pesquisas, fontes textuais e visuais  

sobre interiores de casas brasileiras, sua divisão espacial, decoração e representação. 
 

 

12 de março  
 3ª-feira, às 18h  

 

Arquitetura e tradição familiar em fazendas oitocentistas de Quissamã  
Eurico Calvente (Arquiteto, mestre em Arquitetura, FAU/UFRJ)  

Estudo sobre as mudanças ocorridas nas casas da elite açucareira de Quissamã ao 

longo do século XIX, quando, a despeito da representação de imaginário importado 

da Europa, foram mantidas ligações com padrões locais de referencial, representado 

pelo uso na arquitetura, de estruturas ancestrais, segundo relações onde foram 

preponderantes os laços familiares. Dissertação apresentada ao Proarq/FAU-UFRJ, 

2001. 

 

14 de maio 
3ª-feira, às 18h  

Avenida Koeler: as divisões internas de uma casa senhorial do século 

XIX  

Júlio Reis (Mestrando em Crítica e História da Arte, EBA/UFRJ) 

A Avenida Koeler, em Petrópolis, destaca-se pela preservação de conjunto 

arquitetônico composto por palacetes e casas senhoriais, em sua maioria do séc. XIX, 

que se mantém inalterado até os dias de hoje. Por meio de registros fotográficos é 

possível conhecer os interiores e seus aposentos, e assim compreender melhor a noção 

de espaço e convivência desta elite. 

 

20 de agosto  
3ª-feira, às 18h 

De São Gonçalo da Ponte a Petrópolis, de 1789 a 1850.  Famílias e suas 

moradias dispersas na História 
Eduardo Schnoor (Historiador, doutor História Social USP) 

A partir de diversas fontes documentais, será estabelecido um amplo panorama sobre 

as formas de morar no Brasil. No século XVIII, a ocupação de Bananal; as casas e de 

morada. Na segunda metade do XIX, as casas de vivenda e as representações urbanas: 

as casas de vivenda demostrando poder, e as chácaras, prestígio; os senhores de terra 

e suas representações sociais. 

 

15 de outubro 
3ª-feira, às 18h 

 

A definir 

 
 

 

 

Promoção: 

      Fundação Casa de Rui Barbosa www.casaruibarbosa.gov.br 

Grupo de pesquisa Casas senhorias e seus interiores: estudos luso brasileiros em arte, memórias e patrimônio 
 

Entrada franca 
Fundação Casa de Rui Barbosa  Rua São Clemente 134, Botafogo -  RJ, Auditório   Inf 21 3289 8638/8640   
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