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EVOLUÇÃO DA CASA BRASILEIRA 

 

1. RESUMO  

Essa Iniciação Científica está pesquisando o desenvolvimento da estrutura 

das casas brasileiras, abordando o modo de conviver de diversas épocas, as 

necessidades que as pessoas tinham no passado e as de hoje no que se refere aos 

interiores residências. Esse estudo 

O presente estudo está inserido na pesquisa acadêmica de doutorado da 

Professora Fanny Schroeder de Freitas Araujo, orientado desse trabalho, que está 

em desenvolvimento no Programa de Pós Graduação da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie, com o título provisório: “Os Interiores da Casa Brasileira 

Contemporânea: produção de arquitetas”. 

 

2. INTRODUÇÃO 

“Antes de tudo, o ato de morar é uma manifestação de caráter cultural e 

enquanto as técnicas construtivas e os materiais variam com o progresso, o habitar 

um espaço, além de manter vínculos com a modernidade também está relacionado 

com os usos e costumes tradicionais da sociedade. E como o Brasil é um país 

multifacetado, as famílias têm expectativas as mais diversas em relação á questão 

da moradia. Devemos lembrar que a função básica de uma casa é a chamada 

função abrigo (grifo nosso).  A casa tem que ser entendida como um invólucro 

seletivo e corretivo das manifestações climáticas, enquanto oferece as mais variadas 

possibilidades de proteção.” (LEMOS, 1996, p. 07) 

Essa pesquisa se iniciará com um estudo sobre a história da casa brasileira o 

que nos remeterá às nossas raízes ibéricas, especialmente de Portugal, o país que 

nos formou conforme as condições tropicais. Se a história de nossa casa tem o seu 

começo nas terras lusitanas, também tem seus vínculos com a oca indígena e até 

mesmo perceptíveis compromissos com a África e com o Oriente, com a Índia, nas 

tentativas de contornar os incômodos do calor abrasador. 
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3. OBJETIVOS 

O objetivo desse trabalho será elaborar uma linha cronológica da evolução da 

moradia no Brasil, que será realizado a partir do levantamento de pesquisas com 

livros e imagens, que possam mostrar a nós o desenvolvimento da Casa Brasileira. 

Procurando observar a funcionalidade dessas residências desde a colonização pelos 

Portugueses trazendo suas origens e forma de viver, o que era confortável, 

agradável e necessário para sua época. Será estudado ainda como no passar dos 

séculos a identidade da Casa Brasileira se modificou, procurando notar o que 

permaneceu das origens portuguesas em nossa arquitetura, e nossa identidade, 

nossa maneira de construir. 

4. METODOLOGIA 

Este trabalho de Iniciação Científica realizará levantamentos em livros, 

artigos, documentários, fotos, entre outras fontes para tentar identificar o 

desenvolvimento da estrutura das casas brasileiras, abordando o modo de conviver 

de épocas anteriores e atualmente, as necessidades que as pessoas tinham no 

passado, e as de hoje em seus interiores residências. Analisando as transformações 

ocorridas nas casas brasileiras e suas relações com os costumes de cada época.  

5. DESENVOLVIMENTO 

A estrutura abaixo apresenta os principais tópicos que serão abordados nesse 

trabalho, subdivida temporalmente. Em cada um dos tópicos serão levados em 

consideração fatores importantes como: influências estrangeiras, funcionalidade, 

hábitos, desenvolvimento da industrialização, entre outros. 

5.1. Início: Casas Portuguesas, Casas Coloniais. 

5.2. Século XIX 

5.3. Século XX 

5.4. Habitações Vernaculares  

5.5. Considerações sobre o nosso tempo: Século XXI 

 

“As atuações cotidianas dentro de casa são inúmeras. Sua quantidade 

sempre foi muito variável no tempo e no espaço e a sua tendência é 

diminuir com o progresso. Hoje, dezenas e dezenas de ações deixaram de 

ser exercidas no lar devido às providências da indústria, tanto no que diz 
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respeito ás necessidades do passadio do dia-a-dia como ás condições 

técnico-construtivas.  

E o que caracteriza uma casa de um povo determinado ou de uma região, 

ou, ainda, de uma classe social, é o conjunto de critérios que regem a 

superposição ou a distribuição de atividades diferentes dentro de um 

mesmo espaço.” (LEMOS, 1996, páginas 10 e 11) 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Ao iniciar a pesquisa para a elaboração de uma linha cronológica da evolução 

das casas no Brasil, notamos que por se referir a uma produção de mais de 500 

anos foi necessário selecionar uma bibliografia mais reduzida que nos ajudasse a 

pontuar essas residências de acordo com os séculos (ou estilos). 

Dando continuidade ao trabalho iremos nos auxiliar na leitura de outros  livros 

(apontados abaixo) para aprofundar o estudo sobre a arquitetura residencial e os 

hábitos de morar desde as casas coloniais até os dias atuais. 
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