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RESUMO
O espaço de morar é um dos itens de maior importância para a existência da humanidade e se
faz presente desde o início dos tempos. Devido às necessidades de sobrevivência, o homem
teve de adequar ao longo do tempo sua forma de morar aos diferentes hábitos, locais, climas e
intempéries, a fim de garantir sua segurança. Assim, esta pesquisa objetiva investigar o histórico
das moradias, desde suas primeiras versões utilizadas pela humanidade até a Era
Contemporânea. O estudo é feito através de pesquisa bibliográfica com busca na literatura préexistente, a fim de identificar os motivos e as alterações das moradias com o passar do tempo.
Ao analisar estes dados, busca-se demonstrar as consequências da cultura e dos hábitos da
humanidade com relação aos aspectos e características do morar. Os resultados da pesquisa
apontam o percurso histórico das moradias e como estas estão diretamente ligadas às questões
socioculturais de cada período. Desta forma, o morar é um dos principais reflexos de uma
sociedade, cultura ou região. Isso se dá, devido às influências diretas e indiretas com que a casa
interage com a humanidade. Há uma necessidade do entendimento dos hábitos no Brasil e no
mundo para que se possa analisar as atuais habitações. Os costumes e as necessidades foram os
ditames principais da evolução do morar. No entanto, a análise desta história demonstra que no
lar estão contidos valores além de simples objetos, estando nela boa parte da história de cada
um que a habita.
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