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Humanismo crítico

 A partir das décadas de 1970 e 1980, o movimento 
ambientalista tomou corpo, assim como apareceram 
as primeiras ONGs e as leis e órgãos estatais ligados 

às questões ambientais em todos os níveis.

 Tomou-se consciência das grandes desigualdades              
e diferentes interesses por parte dos países ricos e 

pobres, mas a idéia de ECODESENVOLVIMENTO
encontrou barreiras para se disseminar e ser 

incorporada pelos programas governamentais, 
conduzindo ao nascimento dos partidos “verdes”.



 A concepção em voga de 
ECODESENVOLVIMENTO

derivava do conceito de 
ecossistema, que abarcava o 
sistema natural e o contexto 
sociocultural, reconhecendo     
o fenômeno da diversidade e 
sugerindo uma pluralidade de 

soluções à problemática do 
desenvolvimento no mundo 

(FOLADORI & PERRI, 2001).



 Em 1979, assinou-se a 
Convenção de Genebra 
sobre a Contaminação 
Aérea, promovida pela 

ONU e, no ano seguinte, 
estabeleceu-se a 

Estratégia Mundial de 
Conservação – EMC, 
considerada o ápice de 

todo o pensamento 
conservacionista ampliado 

à escala global. 

Poluição do ar

Genebra, Suíça



 Em 1981, com a 
descoberta do buraco  

na Camada de Ozônio,
intensificou-se a 

preocupação ambiental, 
assim como os debates 

em relação ao 

EFEITO-ESTUFA,               
o que fez nascerem 
novas correntes de 

arquitetura ecológica, 
preocupadas 

principalmente com o 
clima e a poluição.



Buraco na Camada de Ozônio



Efeito-Estufa

O gás carbônico (CO2) 
permite a passagem

da luz do sol, mas retém
o calor por ele gerado, 
resultando no aumento 

da temperatura. 



 A grave situação em que 
encontrava a poluição 

atmosférica, em especial 
nos países industrializados, 

fez com que se assinasse   
o Protocolo de Helsinki 

sobre a Qualidade do Ar, 
em 1983, o que conduziu             

à instalação de filtros                
e outras medidas de 

contenção da emissão                  
de poluentes no ar.

Helsinki, Finlândia



 Em 1983, também se criou a Comissão Mundial 
sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento – CMMAD, 

que foi responsável por uma série de estudos que,    
em um enfoque antropocentrista, interligariam meio 

ambiente e desenvolvimento mundial definitivamente.



 Deste modo, no início dos 
anos 80, a visão ecocentrista

dos neomalthusianos ou 
ecologista radicais passava  

a ser confrontada por 
cientistas e economistas,                  
os quais defendiam que 
CONSERVAÇÃO e 

DESENVOLVIMENTO
não eram incompatíveis,                

mas sim mutuamente 
dependentes. 



 Surgia assim uma nova 
vertente ambientalista, o 

HUMANISMO CRÍTICO,
que passou a defender uma 

Nova Ordem Mundial,      
esta baseada nas produções 

reduzidas, na crítica à 
sociedade de consumo,             

na preferência por recursos 
renováveis e tecnologias 
“limpas”, objetivando a 

conservação do meio natural. 

Waldmohr House
(1982/84, Alemanha)

Thomas Herzog (1941-)



 Voltados à busca de modelos 
alternativos de economia 
dirigidos às camadas e 

sociedades historicamente 
marginalizadas, seus 

defensores apontavam para           
a valorização da identidade

e vocação local, solidariedade 
a gerações futuras, economia 
de recursos não-renováveis e 

satisfação de necessidades 
básicas da população.

Seattle WA, EUA

Portland OR, EUA



 Recusando a teoria dos limites físicos, defendiam que 
os limites eram, na realidade, sociopolíticos e que a  

crise não estava no futuro, mas sim no presente; para 
combatê-la seriam necessários a equidade social, o 
não-consumismo e a adequação às culturas locais.

Rio de Janeiro RJ
Brasil



 O Humanismo crítico 
propunha uma ECOLOGIA 

SOCIAL, que, segundo 
Murray Bookchin (1921-

2006), definiria a Natureza 
como  um modelo a ser 
seguido pela sociedade,                  

no qual a interdependência 
das espécies passaria a ser 

compreendia como a 
equidade social. 

Murray Bookchin
(1921-2006



 Para os novos humanistas, 
não era o crescimento que 

deveria ser limitado, mas sim 
a ideologia da economia de 
mercado e as hierarquias de 
classe, o que implicava no 
surgimento de uma nova 

sociedade ecológica, 
voltando-se à defesa do 
ANARQUISMO e, em 

alguns casos, também do 
(ECO) MARXISMO.



 Simultaneamente, desde o 
final dos anos 70, acontecia             

a generalização da crise 
capitalista, em especial na 

América Latina, onde havia             
a repressão das ditaduras. 

 As LUTAS SOCIAIS 
passaram a ser protagonizadas 

por movimentos cada vez 
mais específicos, superando-

se a antiga oposição entre 
capitalismo e socialismo.



 Outra posição do Humanismo crítico foi o Modelo 
Mundial Latinoamericano, elaborado pela 

Fundación Bariloche (1963), que propunha uma 
sociedade diferente, na qual o desenvolvimento teria 

como objetivo fundamental satisfazer as necessidades 
básicas de todos, mas zelando pelo meio ambiente. 

Bariloche, Argentina



Arquitetura Bioclimática

 Entre os anos 70 e 80 do século passado, aparecia 
mais uma vertente da arquitetura ecológica, desta vez 
mais interessada em produzir uma edificação que se 

adequasse ao clima, iluminação e ventilação naturais, 
tirando maior proveito das condições naturais.

 A esta derivação do movimento ambientalista 
nomeou-se ARQUITETURA BIOCLIMÁTICA, 
preocupada principalmente com a redução ou até 

mesmo eliminação o uso de energia elétrica em prol 
de novas – e alternativas – fontes energéticas.



 Em termos gerais, seus 
defensores enfatizam 

questões relacionadas ao 
CONFORTO 
AMBIENTAL 

(iluminação, ventilação, 
orientação, isolamento, 
sombreamento, etc.), 

possuindo alto sentido 
ecológico e resgatando 

formas regionais e práticas 
tradicionais.

Thomas Herzog (1941-)
Regensburg House
(1977/79, Alemanha)



 Para os arquitetos 
bioclimáticos, ao se projetar 

qualquer edificação ou 
espaço urbano, deve-se 

conscientemente considerar 
o clima, a localização,                    

a tecnologia e a cultura –
04 fatores de cujo adequado 
equilíbrio permite a criação 

de uma entidade física, 
concreta e viável.

Brewster House (1980, Mass. EUA)
Malcolm Wells (1926-)



Thorncrown Chapel
(1979/80, Eureka Springs, 
Arkansas EUA)

Fay Jones
(1921-2004)



 Projetar para proteger                    
o planeta pressupõe uma 
interpretação concreta
desses aspectos, já que                       

a validação, a elaboração e                
a incorporação de medidas 

para preservar o meio 
ambiente são tão importantes 

quanto os projetos, a 
estrutura, a funcionalidade,        
o espaço e a forma em si.

Findhorn Ecovillage
(1986, Escócia GB)
Diane (1945-98) & Robert Gilman (1945-)



Brian MacKay-Lyons 
Kutcher House
(1983/85, Canadá)

Messenger House

(1986/87, Canadá)

New Scotia Coast
House (1984/86)

Leahey House
(1990/91,
Canadá)



 Seus precursores passaram 
a experimentar já em 

meados da década de 1970 
soluções alternativas de 
conservação energética                
e novas conformações 

espaciais, como o austríaco 
Hans Hollein (1934-) e o 

grupo SITE – Sculpture in 
the Enrironment, de James 

Wines (1932-) e Alison
Sky (1946-).

Abteiberg
Municipal Museum

(1972/82, Alemanha)
Hans Hollein (1934-)



BEST Forest Building
(1980/83, Richmond, Virginia EUA)

Museum of Islamic Arts
(1997, Doha Qatar)

SITE Group (1970-)



 No Brasil, pode-se dizer que as preocupações de 
adequação ambiental sempre existiram, devido à 
própria diversidade climática do país e as lições 

obtidas da prática vernácula, que inspiraram nomes 
como Rino Levi (1901-65) e Lúcio Costa (1902-88).

Rino Levi (1901-65)
Banco Sul-Americano
(atual Itaú)
(1960/63, S. Paulo SP)

Casa Costa e Moreira Pena
(1980, Rio de Janeiro RJ)

Lúcio Costa (1902-88)



Sedes Sapientiae
(1940/42, São Paulo SP)

Rino Levi
(1901-65)

Casa Olivo Gomes
(1959/61, S. J. dos Campos SP)

Companhia Jardim do Café
(1943, São Paulo SP)



 Em seus ensinamentos, Costa já 
apontava para quais seriam os 
elementos nacionais para uma 

arquitetura bioclimática:

 Telhados cerâmicos

 Varandas e beirais

 Corredores 
alpendrados

 Interiores em gaiola

 Pátios internos

 Clarabóias e sheds

 Elementos vazados

 Treliçados em madeira

 Azulejos e pastilhas

 Galerias e palafitas 

Habitat
José Zanine
Caldas
(1919-2001)

Cadeira dupla



Palácio Capanema (1937/45) 
Ministério da Educação e Saúde do Rio de Janeiro 
Lucio Costa (1902-98),  Affonso E. Reidy (1909-64),  
Carlos Leão (1906-83), Jorge Moreira (1904-92), 
Ernani Vasconcellos (1909-88) e  Oscar Niemeyer (1907-) 



 Embora já tenham aparecido 
na atuação dos regionalistas
brasileiros, as preocupações 
bioclimáticas tornar-se-ão 
prioritárias nas obras dos 

arquitetos a partir da década 
de 1980, especialmente nos 

trabalhos de João Filgueiras
Lima (1932-) , mais   

conhecido por LELÉ. 

Edifício Mirage
(1967, Recife PE)

Acácio Gil Borsoi (1924-)

Francisco Bolonha (1922-)
Educandário D. Silvério
(1954, Cataguases MG)
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