
 Cerca de 30 cientistas de 
vários países criaram, na 
Academia dei Lincei, em 
abril de 1968, o CLUBE 

DI ROMA, visando propor 
soluções para os complexos 
problemas decorrentes das 

crescentes pressões 
demográficas que já se 

exerciam sobre o delicado 
equilíbrio do ecossistema 

mundial, atingindo 
principalmente os recursos 

não-renováveis. 



 No início da década de 1970, 
nascia o ECOLOGISMO, um 
movimento conservacionista 

que encontrava na Deep
Ecology sua máxima expressão.

 Defendendo o crescimento zero, 
tal termo foi criado pelo filósofo 

norueguês Arne Næss (1912-
2009), em 1972, com a intenção 

de ir além do simples nível 
factual da ecologia como 

ciência, para um nível mais 
profundo: o da consciência 

ecológica.
Arne Næss



 O ECOLOGISMO surgiu                   
a partir da tese dos limites                   
físicos ao crescimento econômico 
populacional, baseada em ensaios 
de antigos autores, tais como:

 Thomas R. Malthus (1766-1834): 

Problema: a população cresce em 
progressão geométrica, enquanto a 
produção de alimentos, em produção 
aritmética. Solução: diminuição da 
natalidade por casamentos tardios, 
abstinência ou até mesmo por fome, 
epidemias e guerras.

 David Ricardo (1772-1823): 
Problema: o potencial da terra apresenta 
caráter limitado, o que implica em maiores 
doses de trabalho e capital investido ao 
longo do tempo. Solução: crescimento zero.

Thomas R. Malthus

David Ricardo



 Em 1972, Donella H. (1941-
2001) e Dennis L. Meadows

(1907-64), junto a outros 
membros do Clube di Roma, 
lançavam o estudo The limits

to growth (Os limites do 
crescimento) em que destacava  

a impossibilidade de um 
crescimento indefinido em um 

mundo finito como a Terra, 
insistindo na necessidade de 
um controle deste, diante da  

possibilidade da nossa 
destruição pelo progresso 

científico até 2070. 
Dennis L. Meadows



 Questionando a 
cientificidade da sociedade 

industrial orientada para um 
desenvolvimento 

materialista, a DEEP 
ECOLOGY fornecia uma 
base filosófica e espiritual 

que seria ideal para um estilo 
de vida dito “ecológico”, 

assim como para o crescente 
ativismo ambientalista. 



 Na sociedade em geral, o 
ecologismo encontrou sua 
força junto ao advento da
CONTRA-CULTURA, 
que apresentou ao mundo 
comunidades alternativas, 
embasadas no desejo de 
se abandonar um modelo 

de vida dominante. 

Antti Lovag (1920-)
Habitologie
(1973/77, França)

Movimento

Hippie



Paolo Soleri (1919-)

Arcosanti (1956/74, 
Scottsdale Arizona EUA) 



 Várias crises de energia, em plenos anos 70, abalaram 
o sistema energético mundial, na maior parte fundado 
na energia elétrica obtida de combustíveis fósseis por 
meio de termoelétricas, o que passou a ter, além de 
um alto custo ambiental, maior gasto operacional.



 Tais crises fizeram com  
que se iniciasse a pesquisa 

por fontes energéticas 
alternativas e aceleraram              
o debate ecológico, o que 

acarretou uma série de 
conferências da ONU, 

visando uma maior 
cooperação internacional 

quanto às questões 
ambientais mais 

importantes. 
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 De 05 a 16 de junho de 1972, ocorreu a Conferência 
das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o 

Homem – CNUMAH, em Estocolmo, Suécia, onde 
se traçaram os direitos da família humana a um meio 
ambiente saudável e produtivo, ao mesmo tempo em 

que se estabeleceu um programa de ação mútua.



 Criou-se o United Nations
Environment Programme –

UNEP ou, como é 
conhecido no Brasil, o 
Programa das Nações 
Unidas para o Meio 

ambiente – PNUMA, com 
sede em Nairobi, Quênia, 

que coordenaria as ações de 
cooperação e participação 
de todos os governos em 

prol da preservação 
ambiental do planeta.

Uhuru Park (Nairobi, Quênia)



 Reunindo cerca de 1.200 
delegados, pertencentes a 

112 países, e mais de 3.000 
observadores, a 

Conferência de Estocolmo 
foi a primeira tentativa de 

conciliação entre 
desenvolvimento e proteção 
ao meio ambiente, além de 
contemplar os diferentes 
interesses dos países da 

comunidade internacional. 



 Na década seguinte, 
cresceram as discussões sobre 

as questões ambientais em 
todo o mundo, multiplicando-

se os congressos e eventos 
sobre o assunto.

 Dos anos 70 aos 80, evoluiu-
se paulativamente do conceito 

de ecodesenvolvimento
para a atual idéia de 

DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL.

Hassan Fathy (1899-1989)
Akil Sami House
(1978/80,  Dahshur Egito)



Arquitetura Ecológica

 Como reflexo da conscientização ambiental das 
décadas de 1960 e 1970, passou-se a designar como 
arquitetura ecológica ou  ECO-ARQUITETURA 
a corrente que defende o uso de materiais que não 

agridem o meio ambiente, de modo a minimizar seu 
efeito sobre os recursos naturais do planeta, a partir 

de então reconhecidamente limitados. 

 Basicamente, a intenção desse tipo de arquitetura
seria a de produzir uma edificação que se adapte 

inteiramente ao meio, tirando proveito das condições 
naturais e reduzindo ao máximo o impacto ecológico.



 Pode-se considerar a 
ECOARQUITETURA

como uma primeira forma 
de conscientização do papel 
da prática arquitetônica na 
preservação ambiental, o 

que equivalia a um 
ambientalismo moderado, 

que busca conciliar a 
intenção conservacionista               

e o desenvolvimento 
econômico, em uma atitude 

mais antropocêntrica. 

Oxford Ecohouse

Toronto  Eco-friendly Home



 A principal diferença entre o ecologismo
conservacionista e o ambientalismo moderado                 

está no fato daquele vetar qualquer tipo de 
desenvolvimento, enquanto este defende que o 

crescimento é necessário para superar a pobreza, 
principalmente nos países não-desenvolvidos 

(ECODESENVOLVIMENTO).



 Enquanto os ecologistas 
defendem a conservação do 

capital natural como condição 
da sobrevivência humana, 

limitando o crescimento dos 
países ricos (economia 

ecológica), os ambientalistas 
consideram tais recursos 

escassos, mas, se manipulados 
com cuidado, permitiriam um 
desenvolvimento com certo 

nível do conservação ambiental 
e distribuição de renda 
(economia ambiental).

Mexico Mountainside Home

Studio 804
Eco-Friendly House
(2008/09, Kansas City EUA)



 Tanto o ecologismo como o ambientalismo enfatizam 
a sustentabilidade econômico-ecológica e consideram 
a pobreza um incentivador de problemas ambientais, 
diferenciando-se apenas no que se refere a o quê e 

quanto se deve conservar da natureza, o que conduz               
a diferentes políticas reais de conservação. 



 Embora amplamente 
difundida entre meados 
dos anos 70 e início da 

década de 1980, a 
ARQUITETURA 

ECOLÓGICA não pode 
ser vista como uma 

corrente homogênea, pois 
é possível identificar, em 

seu amadurecimento e 
sua disseminação, várias 
derivações ideológicas. 

Casa do arquiteto (1971, Amazonas)
Severiano Mário Porto (1930-)



ECOLOGISMO AMBIENTALISMO

Surgimento Décadas de 1960/1970 Décadas de 1970/1980

Proposta Crescimento zero Crescimento ecoeficiente

Economia Ecológica Ambiental

Conservação Total Crítica

Desenvolvimento Estacionário (países ricos) Ecodesenvolvimento

Arquitetura
Neovernacular

Regionalista

Earthship Biotecture

Ecológica

Bioclimática

Subterrânea
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