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O presente estudo consiste em um levantamento histórico da tipologia arquitetônica
residencial  brasileira,  afim  de  traçar  novas  possibilidades  para  o  futuro  da  arquitetura
doméstica. Intenciona- se também, analisar como o conceito de moradia se transformou no
decorrer  do  tempo  no  Brasil.  Esta  investigação  e  compreensão  do  processo  histórico
arquitetônico e habitacional do Brasil se faz necessária uma vez que, atualmente, discute-se a
viabilidade  e  praticidade de residências  com layouts  funcionais  e  inteligentes.Para  isso,  a
pesquisa irá se deter a delineara construção de um arcabouço teórico, analisando as funções
essenciais estabelecidas ao longo do tempo nessas edificações. A partir disso, será possível
traçar projeções futuras minimamente necessárias para este tipo de edificação. Para tanto, será
necessário realizar a pesquisa bibliográfica em diferentes meios e publicações, nas quais serão
analisadas conformações espaciais sobre essas edificações, através de dados iconográficos e
materiais pertinentes ao tema que proporcionem a construção de uma linha cronológica, tanto
no que se refere ao aspecto estético,  quanto às influências  práticas  na vida cotidiana das
pessoas.  Será  possível  evidenciar  com  isso,  a  moradia  enquanto  suporte  para  o
desenvolvimento das atividades humanas, que se torna essencial na construção da identidade e
do bem-estar.  Portanto,  serão  abarcados  nesta  pesquisa  questões  sociais,  antropológicas  e
espaciais que influenciaram direta e indiretamente a transformação da arquitetura doméstica
com o passar do tempo.
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