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HISTÓRIA 

 

Unidade temática: Transformações e permanências nas trajetórias dos grupos humanos.  

Objetos de conhecimento: A ação das pessoas, grupos sociais e comunidades no tempo e no 

espaço: nomadismo, agricultura, escrita, navegações, indústria, entre outras.  

 

TIPOS DE MORADIA 

 

Os tipos de moradia são as moradas construídas pelo homem individualmente ou coletivamente, a 

fim de habitá-las, tornando-se, então, seus lares. As moradias são construídas segundo as 

necessidades e também segundo as condições de cada indivíduo.  

Para isso, o homem usa tanto elementos da natureza quanto elementos artificiais. Sendo assim, 

existem diversos tipos de moradia, cada qual com suas particularidades, servindo de refúgio contra 

as intempéries da natureza e outras situações de perigos a que estamos sempre expostos, seja no 

ambiente urbano, seja no ambiente rural. 

As moradias são geralmente adaptadas ao tipo de local onde estão sendo construídas. Portanto, é 

preciso levar em consideração as características geográficas de cada lugar, como o tipo de solo, a 

altitude, a presença ou não de recursos hídricos, a disponibilidade de espaço, clima, entre outros. 

As moradias também estão relacionadas à cultura de cada povo, possibilitando então que, por meio 

de suas características, possamos identificar elementos culturais, tradições e observar o nível de 

desenvolvimento econômico. 

É importante ressaltar que, apesar de muitas pessoas no mundo todo não terem um lar, a moradia 

é um direito fundamental de todos os indivíduos, segundo a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos. No Brasil, não é diferente. Ter uma habitação é direito de todos e está previsto 

constitucionalmente. 

 

Quais são os tipos de moradia? 

 

Os tipos de moradia podem ser: 

 individuais,  

 unifamiliares (somente uma família) e  

 multifamiliares (muitas famílias). 
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 Casa de alvenaria 

 

Quando pensamos em casa, normalmente nos vêm à mente as construções de tijolos e telhas. Essa 

é a chamada casa de alvenaria, que corresponde à construção em que a estrutura utilizada para 

levantar a casa é unida por argamassa. 

A argamassa utilizada pode unir não só tijolos, mas também blocos de cerâmica, vidro, concreto e 

pedras. Esse tipo de moradia pode ser térreo ou com mais de um andar, os chamados sobrados. 

 Edifício 

 

Imagine se cada pessoa no mundo habitasse uma moradia unifamiliar? Possivelmente, não 

teríamos espaço para tantas construções. Foi por isso então que surgiram os edifícios. A falta de 

espaço fez com que houvesse necessidade de verticalizar as moradias. 

 Palafita 

 

As palafitas são habitações construídas em áreas alagadas. Sua construção é feita a fim de evitar 

que a moradia seja arrastada pela correnteza dos rios. Basicamente, as palafitas são construções 

de madeira, feitas com estacas que elevam as moradias a fim de evitar a invasão das águas dos 

rios.   



 
 
 

 
Copyright 2020 – Planneta Educação – Todos os direitos reservados 

 
 Oca 

 

As ocas são as habitações indígenas tipicamente brasileiras e o nome é originário do tupi. Sua 

construção normalmente é feita por vários nativos e corresponde a uma moradia coletiva. 

Normalmente, é feita de galhos, troncos de árvores, palhas e folhas. São geralmente bastante 

resistentes, podendo durar muitos anos. 

 Pau a pique 

 

Pau a pique são construções bastante antigas que utilizam técnicas rudimentares. Essas moradias 

são geralmente muito simples e mais comuns nos municípios do interior do Brasil.  

 Iglu 

 

Os iglus são habitações construídas em locais que apresentam baixas temperaturas, normalmente 

encontradas nas regiões polares. Os iglus são construídos com blocos de neve. 

Fonte: https://escolakids.uol.com.br/geografia/a-casa.htm | Acesso em 02/06/2020 

 

Vocabulário: Refúgio: Lugar que alguém procura para fugir 

ou para se livrar de um perigo 

Intempéries: Mau tempo 

 Constitucionalmente: que se refere às leis. Rudimentares: básicos, primitivos. 

https://escolakids.uol.com.br/geografia/populacao-indigena-do-brasil.htm
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Após a leitura do texto, realize as atividades: 

 

1- Descreva, com suas palavras, para que servem as moradias. 

  

  

  

 

 

2- Das moradias apresentadas, qual mais se assemelha à sua? 

  

  

 

3- Qual das moradias você achou mais diferente da sua? Por quê? 

  

  

 

 

4- Complete a frase a seguir sobre as moradias apresentadas no texto, segundo as 

características do seu bairro. 

 

As moradias que mais vejo em meu bairro são: ________________________________________, 

As que nunca vi são: ___________________________________________________________. 

Gostaria de conhecer as moradias: ________________________________________________. 


