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CAPITULO 2 

 
2.1. - Evolução Arquitectónica 

 
Para falarmos do momento presente é necessário relacioná-lo com outros momentos da 

História uma vez que o avanço na arquitectura, deixou de ser puramente estilístico passando a 

desenvolver-se a Arquitectura Sustentável, através das novas tecnologias.  

 

Dadas as características complexas do fenómeno arquitectónico, são múltiplos os métodos de 

conhecimento com que os profissionais se rodeiam. As teorias mais conhecidas são entre 

outras: o funcionalismo, as teorias espacialistas, as interpretações positivistas e as formalistas. 

 
A função da Arquitectura, a mais importante, é aquela que oferece ao homem um lugar para 

existir, para viver. (Norberg-Schulz1).  

 
A funcionalidade técnica é o ajuste perfeito da forma à função. A funcionalidade utilitária é 

aquela que é dada ao uso para o qual o edifício foi destinado. Toda a Arquitectura se deve, 

logicamente, à utilização do edifício em si, pois se não tiver utilidade para o que foi 

concebido, essa construção pode considerar-se fracassada. 

 
O funcionalismo deve ser contemplado como uma reafirmação dos valores puramente 

arquitectónicos (o espaço, o volume, …) de encontro ao pictorial e ao escultural (tratamento 

de superfície das paredes, das decorações…) que tinham invadido o campo da Arquitectura. 

 

 Na verdadeira Arquitectura, a forma é inseparável da função e, de acordo com os 

funcionalistas, a experiência estética de uma Arquitectura é identificada com a experiência da 

função. A utilidade é uma das propriedades fundamentais de um edifício, e este não pode ser 

incluído/compreendido se não se tomarem em consideração os seus aspectos funcionais. Os 

critérios dos funcionalistas não chegam para definir a natureza da Arquitectura, uma vez que 

são aplicados à posteriori, como uma doutrina crítica, na análise do ajuste ao edifício, uma 

vez construído, com a função para que foi criado.  

 

                                                 
1- Christian Norberg-Schulz, Arquitecto Norueguês nasceu em Oslo 1926, foi historiador e teórico, morreu em  2000. Apesar de Norberg-
Schulz ter praticado Arquitectura no seu país natal, foi escritor conhecido internacionalmente pelos seus livros sobre História da 
Arquitectura.  
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Figura 1: Uniidade de Habitação, Marselha, França, 1946-52, Le Corbusier 

Entre os anos 30 e 50 iniciaram-se no Mundo inteiro movimentos culturais que originaram 

uma alteração na arte de construir. As grandes mudanças que se produziram no 

desenvolvimento social com o aumento da população urbana, as novas técnicas e os materiais, 

modificaram a concepção estética e a função da Arquitectura. A utilização do betão armado, 

do ferro e do vidro, conseguiu que “o tecnicamente viável” alcançasse limites inesperados.  

Surge uma nova geração de arquitectos procurando aplicar estas novidades através da 

simplicidade das linhas e a sobriedade face ao excesso historicista da Arquitectura. É a 

Arquitectura racionalista, da aparência frágil, da imagem linear e deliberadamente simétrica, 

com sensação dinâmica e quase desprovida do ornamento, que nos pode causar a impressão 

sendo facilmente substituível por outras Arquitecturas novas. 

Este tipo de Arquitectura presente nas obras, nomeadamente, de Frank Lloyd Wright2, de 

Ludwick Mies Van der Rohe3 e de Le Corbusier4, proliferou um pouco por todo o mundo, 

como imagem de marca do “Estilo Internacional”, por ter revolucionado a Arquitectura 

relativamente ao conceito de espaço arquitectónico sendo, no entanto, meramente estilística, 

pois não tinha a mínima preocupação com o conceito de sustentabilidade. 

                                                 
2- Frank Lloyd Wright, nasceu a 8 de Junho de1867 na cidade agrícola de Richland Center, Wisconsin, Estados Unidos. Foi arquitecto de 
interior e designer, escritor, educador, e filósofo. Morreu a 9 de abril de 1959 em Phoenix-Arizona. Wright foi reconhecido em 1991 pelo 
Instituto Americano de Arquitectos como "o maior arquitecto Americano de todos os tempos. 
 
3- Ludwig Mies van der Rohe, nasceu em 27 de Março de 1886 Aachen, Alemanha, foi um arquitecto alemão, naturalizado norte-americano, 
considerado um dos principais nomes da Arquitectura do século XX, sendo geralmente colocado no mesmo nível de Le Corbusier ou de 
Frank Lloyd Wright. 
 
4- Charles-Edouard Jeanneret-Gris, mais conhecido pelo pseudónimo de Le Corbusier, nasceu a 6 de Outubro de 1887  (La Chaux-de-
Fonds,— Roquebrune-Cap-Martin, morreu a 27 de Agosto de 1965. Foi um arquitecto urbanista e pintor francês de origem suíça. É 
considerado juntamente com Frank Lloyd Wright, Alvar Aalto, Mies van der Rohe e Oscar Niemeyer, um dos mais importantes arquitectos 
do século XX. Aos 29 anos mudou-se para Paris, onde adoptou o seu pseudónimo, que foi buscar ao nome do seu avô materno. A sua figura 
era marcada pelos seus óculos redondos de aros escuros. Em 27 de Agosto de 1965 morreu afogado no Mediterrâneo. 



A evolução da Arquitectura Bioclimática 
Contributo para a Sustentabilidade Arquitectónica e Urbana 

 
 

 11

Nos anos 60, a Arquitectura era principalmente compreendida como uma técnica, e não como 

uma prática ideológica. Era demasiado abstracta para ser censurada. Assim, devido a uma 

conjectura política, a Arquitectura desenvolveu-se mais no sector privado do que no sector 

público devido a muitas especulações no sector da construção, devido à sobre-exploração 

exagerada dos terrenos, assim como à falta de avanço nas reformas.  

Com a crise energética dos anos 70, houve a necessidade de repensar a noção de construção 

devido a uma maior racionalização dos consumos energéticos. Esta racionalização só se 

tornou possível através de um tratamento diferenciado das fachadas, variando consoante as 

orientações e solicitações de conforto dos ocupantes, pelo que, novas interpretações do 

conceito de pele exterior se impuseram. 

 
Os arquitectos começam a interessar-se pela energia solar na elaboração dos seus projectos. 

Este interesse esteve na origem do projecto “Helios Trapeza” (1977), de Alexandros N. 

Tombazis5, obra pioneira ao nível internacional. Conseguiu rapidamente projectar uma 

pequena aldeia solar através da utilização de energia solar em Lykovrysi6, perto de Atenas 

(1979). A sua aproximação evoluiu gradualmente e o projecto solar foi substituído pelo 

projecto bioclimático, que se transformou no elemento primordial de sua prática 

arquitectónica. Este projecto estava na origem de outras aproximações altamente contextuais 

na Grécia, tanto para projectos nacionais como para os internacionais. 

 
Os anos 80 iniciaram-se com uma crise no sector da construção e com grandes controvérsias 

entre os profissionais dessa área. O arquitecto não era mais que um artista criativo ou 

engenheiro coordenador a trabalhar ao serviço dos mais ricos. Pela primeira vez, o recurso aos 

serviços de um arquitecto tornou-se acessível a todas as camadas sociais, de modo a que se 

levantasse a questão sobre se o conceito de Arquitectura era ainda o mesmo. 

 
Todos estes acontecimentos ocorreram ao mesmo tempo que as grandes transformações ao 

nível internacional, em particular com a rejeição dos dogmas modernísticos, uma outra visão 

crítica, no que respeita à forma e à memória e por fim, um novo despertar face à autoridade e 

aos limites da Arquitectura. Estas mudanças radicais constituíram um verdadeiro desafio para 

                                                 
5- Alexandros N. Tombazis, nasceu na Índia, em Íem, 1939;arquitecto que se interessou pela construção de edifícios com tecnologia e 
energias alternativas. 
 
6- Lykovrysi,  é um dos menores municípios da região de Atenas, um dos menores na aglomeração, situa-se no subúrbio da zona norte de 
Atenas, na Grécia.    
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os profissionais do sector uma vez que havia ainda um conjunto de ideais arquitectónicos 

relacionados com o formalismo dos anos 70.  

 
A Arquitectura acompanhou sempre os avanços da Tecnologia assim, a evolução da história 

da Arquitectura corresponde à evolução tecnológica mundial. Uma não vive sem a outra, no 

entanto uma é mais importante que a outra. Procura-se uma Arquitectura sempre original, 

vanguardista, suportada nos mais avançados processos tecnológicos e no entanto esquecemo- 

- nos da distância que separa a Arquitectura da Tecnologia. A Tecnologia não é um fim mas 

um meio uma vez que a Arquitectura está e sempre estará na vontade, no processo e no 

resultado enquanto que a Tecnologia surge como um esqueleto que por mais belo que seja não 

consegue respirar por si próprio. 

 
Nos finais do séc. XX, a Arquitectura radical e alternativa ganha forma nos Estados Unidos, 

essencialmente, em “ A Green Vitruvius”. A “Arquitectura verde” tem como principais 

figuras James Wine7 e Emílio Ambasz8 que pesquisaram e desenvolveram uma Arquitectura 

mais relacionada com os problemas ecológicos e sociais. Estes arquitectos distinguiram-se 

pelo trabalho realizado nos anos 80 para as cadeias de supermercado “Best”. Realizaram 

grandiosos armazéns, que são verdadeiros objectos publicitários integrando-os também com a 

paisagem. No ambiente urbano, a fachada do edifício adquire uma pele verde misturando-se 

com paisagens artificiais que se opõem à turbulência urbana. Para além destes arquitectos, há 

a salientar outros grupos de arquitectos que apresentaram ideias ecológicas desenvolvendo 

uma Arquitectura menos espectacular e comercial, mas utilizando uma “low tech”(legenda1- 

baixa tecnologia). 

 
Vivemos uma época de constantes revoluções tecnológicas, onde diariamente surgem novos 

processos, novos materiais e possibilidades infinitas. Perante isto os profissionais da 

Arquitectura sentem-se cada vez mais livres, mais originais. Sentindo que cada vez menos 

lhes são impostos limites, podendo expressarem-se livremente, afirmando-se como uma nova 

geração. Mas a Arquitectura vive das suas limitações, das suas relações, do seu propósito. Os 

verdadeiros materiais que compõem a Arquitectura continuam a ser os mesmos desde sempre: 

a Gravidade que define o espaço e a Luz que o temporaliza.  

                                                 
7- James Wine Arquitecto Urbanista, nasceu em 1932 à Oak Park, Illinois. 

8- Emílio Ambasz nasceu na Argentina, estudou Arquitectura na Universidade Princeton de 1960 a 1965. Foi o criador do Museu de Arte 
Moderna de Nova Iorque de 1970 a 1975.  Industrial de designer gráfico e de exposições de designer, estabeleceu uma concepção 
arquitectónica em escritórios de  Nova Iorque e em Bolonha, Itália. 
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Face à estandardização da construção actual que tende cada vez mais a generalizar-se, 

surgiram numerosas propostas individuais, não institucionais, para um outro tipo de habitação 

diferente, vivo, respeitando o homem e a natureza. Desde os anos 50 até aos nossos dias, 

Casas Vivas, um manifesto, introduz ideias, projectos, realizações de arquitectos e artistas que 

escolheram deliberadamente revelar e dar a ver os seus sonhos, os seus valores, as suas 

interrogações concretizando-os em espaços de habitação. Entre estes criadores 

(Hundertwasser9 Guy Rottier10 James Wines, Zaha Hadid11, François Roche12, Coop 

Himmelb(l)au13, UN Studio…) - procuram demonstrar que, ao contrário dos seus 

antecessores, as suas utopias são verdadeiramente realizáveis. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2:  Espaço de Exposição para amostra de jardim, 
               Weil-Am-Rhein, Alemanha 1999, Zaha Hadid 

 

Estejam aninhadas nas árvores, escavadas na rocha, ou vivam ao ritmo das estações ou 

cresçam com as famílias que as ocupam, estas casas inventam uma modalidade de “viver e 

habitar” diferente. 

 
Pode afirmar-se que a concepção e realização de uma Arquitectura com maior durabilidade e 

respeitando o meio ambiente, no qual se insere, começa a ser, cada vez mais, uma 

preocupação dos arquitectos pois, estes, procuram que a qualidade da construção se equipare à 

                                                 
9- Hundertwasser über HundertwasserNasceu em Viena 1928, acabou os estudos de Arquitectura  em 1948. Em 1949 viajou pela Europa, daí 
desenvolve o seu próprio estilo e adopta o Hundertwasser. e morreu 1929. 
 
10- Guy Rottier é engenheiro e arquitecto, nascido em 1922 na Sumatra (Indonésie).Colaborou com  Le Corbusier  durante três anos  n a 
unidade de habitação  em Marselha.. Desde 1987, vive em  Belvédère ( França, Alpes-Maritimes). 
 
11- Zaha Hadid, Arquitecta, nasceu em Bagdade em 1950, estudou e leccionou Arquitectura na Associação de Arquitectos de Londres a 
partir de 1972. Fundou a sua própria firma em 1979 e é conhecida pelos seus assombrosos desenhos e plantas de Arquitectura.  
 
12- Nascido em  1961, o arquitecto parisience  François Roche  é conhecido pelo seu  trabalho baseado numa visão críticasur une vision 
critique relativamente às sociedades modernas, em particular pela tomada de posição constante, no que respeita o meio ambiente. 

13
- Coop Himmelb(l)au (1968-) é uma empresa cooperativa de projectos arquitectónicos inicialmente localizada em Viena, Áustria e que 

actualmente também mantém escritórios em Los Angeles, Estados Unidos da América e Guadalajara, México. O nome da empresa 
Himmelblau é traduzida do alemão para o português como 'céu azul', Himmelbau traduzido como 'construção celestial'. O termo Coop no 
título é a abreviatura no mundo dos negócios para cooperativa. 
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do conforto dos seus utilizadores. Assim, constata-se que há uma evolução na forma de pensar 

o projecto, construir, pois tenta-se que o Homem possa usufruir de espaços saudáveis.  

O conceito do desenvolvimento sustentável aparece, hoje, como unificador, certamente mais 

que a ideia do crescimento zero desenvolvida nos anos sessenta como forma de proteger o 

ambiente. 

2.2. - Conclusão do capítulo  

A evolução arquitectónica apresentada implicou uma reflexão sobre a situação finissecular, 

particularmente na tomada de consciência, relativamente à forma de projectar a partir dos 

anos 60.  

Sintetizando em traços largos esta análise histórica, podemos perfeitamente concluir que, a 

partir do princípio do século, a actividade e as discussões teóricas dos arquitectos incidiram 

sobre duas grandes questões, a relação entre a arte e a técnica e, por outro, entre a forma e a 

função. Ambos os binómios viriam a resolver-se como contexto do racionalismo. 

O desenvolvimento do capítulo surge pela necessidade de investigar a forma como o desenho 

das habitações pode ser ampliada para que corresponda à complexidade intrínseca dos novos 

modos, de ser e estar, que caracterizam e estão inerentes à sociedade pós-industrial do século 

XXI.  

A habitação não pode ser considerada uma máquina de estilos, ela representa o primeiro 

grande encontro do Homem com o espaço. Começamos a explorar, a conhecer, a 

experimentar e a entender a nossa própria existência. Ela constitui uma grande parte do 

universo do ser humano, onde descansa corpo e mente, pois nela se acumulam as vivências 

que marcam o rumo das suas vidas. 

Podemos também dizer que o papel do arquitecto, no Habitar Contemporâneo, surge pelas 

questões que levam à procura de algo que nos diz respeito num intuito primário, como 

habitantes que somos, e enquanto forma de pensar e praticar a Arquitectura que exercemos. 

Pela necessidade de perceber e encarar o panorama da habitação existente, na urgência de 

uma contemporaneidade que não pode ser comparada há de muitas décadas atrás. As 

definições mudaram, os modos de vida mudaram, logo, as casas, como reflexo de nós, terão 

que mudar também. É aliciante uma vez que se trata de uma procura que se desenvolve para 

além da materialidade notável e algo previsível, entretanto num campo emocional e 



A evolução da Arquitectura Bioclimática 
Contributo para a Sustentabilidade Arquitectónica e Urbana 

 
 

 15

sociológico, levantando questões relacionadas com o que é individual e com o que é 

colectivo, num acto puro de observação dirigido às massas. 

A habitação é hoje encarada como um lugar de trabalho, de lazer, de sociabilidade e descanso. 

Não é apenas um tecto que nos abriga o corpo, mas o lugar de todas as possibilidades e é 

assim que o habitante de hoje encontra a sua condição no mundo como forma de viver mais 

adaptada ao real. 

Cada vez mais exigente, a consciência de uma nova Arquitectura adaptada a uma época de 

necessidades radicalmente diferentes, liga-se também a uma série de propostas no sentido de 

proporcionar às habitações, iluminação, ventilação e orientação adequadas. 

No entanto, a maior parte dos estudos foram conduzidos para o edifício em si, quando sujeito 

a determinadas condições micro-climáticas, não tendo em conta a “envolvente próxima“, ou 

seja, a especificidade da localização urbana ou rural. Assim, surgem os primeiros projectos de 

edifícios “solares passivos” em diferentes tipos de edifícios (escolas, moradias unifamiliares, 

blocos de apartamentos e edifícios de serviços), visando um melhor aproveitamento do 

recurso solar. A abordagem actual do projecto de construção, é global, no sentido de melhorar 

a “eficiência energética” dos edifícios envolventes e sistemas energéticos, e assim reduzir os 

respectivos consumos energéticos.  

Com o crescimento da população urbana, as sociedades tomaram consciência de que a 

degradação dos recursos naturais e do ambiente podem inviabilizar a vida das gerações 

futuras e o crescimento das economias.  

Esta constatação levou à alteração dos comportamentos e à adaptação de uma nova filosofia 

de vida fundamentalmente na preservação e valorização do ambiente, onde o conceito de 

sustentabilidade emerge, impondo-se a todos os sectores de actividade como novos exemplos. 

Outras razões para que os técnicos promovam o desenho verde (Bioclimático) têm a ver com 

a qualidade da Arquitectura. Os edifícios com mais contributos naturais e menos artificiais 

apresentam melhor qualidade pois têm luz natural, por isso mais agradáveis do que aqueles 

que são iluminados por meios artificiais.   


