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Introdução 

 A partir da década de 1960, surgiu uma vertente do 
esculturismo denominada por alguns autores de 

INFORMALISMO ou ARQUITETURA 
INFORMALISTA, caracterizada pela revolta                  
contra o desenho funcional, o esquema regular                            

e o programa estruturado.  
 

 Influenciados pelo ambiente da Contra-Cultura, 
alguns arquitetos inclinaram-se para o selvático e                 

o mágico, fazendo inclusive uso de reminiscências 
proto-históricas e históricas como reação à 

“desumanização tecnológica” da arquitetura exposta 
pelo tardomodernismo.  

 

 



 Confiando essencialmente 
no aleatório e no acaso               
e abandonando qualquer 
processo tradicional de 
projeto, esta corrente 

negava a simetria, o ritmo        
e o equilíbrio entre cheios    

e vazios, incorporando 
outros materiais 

alternativos ao concreto 
armado e inspirando-se na 
arquitetura vernacular.  

School Dining Room 

(1975/77-r.1987, Graz, Áustria) 
Günther Domenig (1934-2012) 

 

Maison Bloc 
(1949/50, Muedon,  

Hauts-de-Seine 
França) 

André Bloc (1896-1966) 
 



 O informalismo 
arquitetônico coincidiu                 
com o DESPERTAR 
ECOLÓGICO que 

possibilitou uma redefinição 
da relação entre sociedade e 
natureza,  dando início ao 

Movimento Ambientalista, 
que influenciaria toda a 
arquitetura do final do 

século passado. 

 Arcosanti  
(1956/74, Scottsdale AZ) 
Paolo Soleri (1919-)  

David Green (1937-) 
Living Pod Project (1966) 



 Desde então, tem 
crescido a mobilização 
ecológica e ambiental, 

principalmente naquelas 
correntes que passaram  
a funcionar como porta-

vozes da superação                  
de uma visão 

antropocêntrica que 
divide racionalmente 

cidade e meio ambiente.  

Barbarella 

Comics & Movie 

(1962/68) 

 



Observatório 
Astronômico 
de Côte-d’Azur 
(1974, Calern, 
Saint-Vallier-de-Tiey,  
França) 
 

Antti Lovag (1920-) 

Barbapapa’s 

House 



 Ocorrido entre os anos 1950 e 1970, consistiu na 
tomada de consciência sobre os problemas 

decorrentes  do contínuo processo de urbanização 
ocasionado pela sociedade industrial e seu impacto 
sobre o meio ambiente, o que colocava em crise o 
modelo de desenvolvimento centrado no homem. 

 

 Os impactos ambientais promovidos pelo design, 
arquitetura e urbanismo propostos pelo 

MOVIMENTO MODERNO (1915/45) passaram                   
a ser estudados e denunciados e uma nova postura 

crítica – pós-moderna – surgiu desde então, 
fortalecendo o pensamento ecológico. 

Despertar Ecológico 



 Em 1945, o lançamento  das 
primeiras bombas atômicas              
fez surgirem movimentos 

antinucleares e pacifistas, que 
lutavam contra a possibilidade 

de uma catástrofe global. 
 

 A própria criação da ONU 
(1945), com sede em Nova 
York (EUA); e da União 

Internacional para a 
Conservação da Natureza e 

seus recursos – UICN (1948), 
sediada em Morges (Suíça),  

apontava para novas direções.  
 

Sede da  ONU 
Organização das  

Nações Unidas 
(New York US) 



 A primeira conferência da 
ONU sobre problemas 

ambientais (Lake Success  
New York - EUA, 1949), 
teve pouca repercussão 
devido ao seu contexto 
histórico conturbado. 

 

 Era o início da GUERRA 
FRIA, o que perduraria por 
décadas, fazendo com que 

apenas 49 países 
participassem e sem             
a presença da URSS.  

 

Lake Success (1949) 
New York, EUA 



 Na década de 1950, 
Richard Buckminster 

Füller (1895-1983) 
promoveu o uso mínimo 
de materiais e energia em 
produtos, como casas e 
automóveis, cunhando a 
expressão SPACESHIP 

EARTH, a qual levava as 
pessoas a pensarem o 

planeta como algo finito. 

 

R. Buckminster Füller (1895-1983) 
Füller House (1946) 

 

Apartment Building & 
Geodesic Dome (1954/60) 



 Nos anos 60, muitos livros 
popularizaram o debate sobre 
o meio ambiente, tais como: 

 

 The Waste Makers (1961) ,      
de Vance Packard (1914-96), 
que denunciava a sociedade 
do desperdício; 
 

 Silente Spring (1962) ,                  
de Rachel Carson (1907-64), 
que tratava dos impactos 
ambientais causados por 
produtos químicos  (DDT); 

  

 Design for a Real World 
(1967) , de Victor Papanek 
(1927-99), que defendia o 
eco-design.  

 



 Até o fim da década de 
1970, apareceram vários 
movimentos ecológicos, 

como o World Wild Fund 
for Nature – WWF 
(criado em 1961, na 

Suíça), o Greenpeace 
(fundado em 1971, no 

Canadá) e o Earth First 
(fundado em 1979, nos 

EUA), a que se somaram 
os partidos “verdes” nos 

anos 80 em toda a Europa. 

EART FIRST 



 Somente no período entre 
1945 e 1962, houve 423 
detonações nucleares no 

mundo e, aos poucos, se foi 
notando que tais testes eram 
extremamente prejudiciais 
ao meio ambiente de todo o 
planeta. Por exemplo, houve 
chuva radioativa de granizo 

na Austrália, a mais de 
2.800 km do local de testes 

britânicos, o mesmo 
acontecendo em Nova York 
com os testes em Nevada. 



 O conturbado panorama de 1968  levou ao ápice da 
reflexão em torno das consequências das atividades 
humanas no ambiente, promovendo a  Conferência 

Internacional da Biosfera (Paris, 1968), com a 
participação de 64 países, 14 entidades e 13 ONGs. 

MAIO DE 1968 



 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 (1912-2009) 



 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 
(american way-of-life).  

Antti Lovag (1920-) 
Maison Roux 
(1973/77, França) 



 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.  

HIPPIE: Termo que derivou de hipster ou hepcat – nomes dos anos 40 ligados à cultura  

negra adotados pelos jovens inconformados (beatniks) dos anos 50 de San Francisco CA. 

Movimento Hippie 
(1965, San Francisco CA) 



Informalismo 

 Como reflexo da conscientização ambiental da 

década de 1960, a partir da crítica às derivações 

tardomodernistas, alguns arquitetos e artistas 

adotaram posturas radicais em relação ao sistema 

oficial de produção do espaço arquitetônico. 
 

 Alguns passaram a propor o resgate de práticas 

arcaicas, valorizando o papel dos povos indígenas e 

dos remanescentes de culturas antigas, considerando 

que estes teriam muito a ensinar sobre o que seria 

uma sociedade verdadeiramente ecológica 



 Baseando-se nas experiências 
antigas e tradicionais, os 

NEOVERNACULARES 
trabalham com tecnologias 
simples (low technology) e 

aplicam seus conhecimentos 
cientificamente, de modo  

que os mesmos sejam 
incorporados na prática 
arquitetônica corrente, 
conciliando invenção e 

tradição. 

Construções em taipa 
e outros materiais naturais 

Pueblo Architecture 
 



 Entre os pós-modernos, 

apareceram os arquitetos 

regionalistas, que 

adotavam um repertório 

tradicional, de inspiração 

vernácula, assim como 

exploravam o uso de 

materiais naturais e 

técnicas artesanais, 

voltando-se a experiências 

socioambientais.    

Hassan Fathy (1899-1989) 
Akil Sami House 

(1978/80,  Dahshur, Egito) 

 



 Entre os tardomodernos, 
apareceram os arquitetos 
informalistas, que tomam 
como ponto de partida a 
negação sistemática dos 

métodos racionais e passam 
a propor espaços guiados 
por outras condicionantes, 
os quais seriam produzidos 

empiricamente. 

 

Taller de Escultura y Ceramica (1970/71, Ponsas, França) 

Pascal Haüsermann (1936-2011) 
 

Villa Le Dolmen 
(1959, Grilly, França) 



 Suas construções eram “naturais”, fazendo uso de 
materiais disponíveis no próprio local ou adjacências 

e empregando tecnologias de baixo consumo 
energético; um método adequado para áreas rurais                      

ou suburbanas, sem vizinhanças ou grandes 
dependências de abastecimento público. 

Praire Chicken House 
(1960/62, Norman OK) 
Herb Greene (1929-) 



 As principais características                     

da corrente tardomoderna                 

informal foram: 
 

 Valorização das superfícies 

através de meios não 

propriamente arquitetônicos, 

mas pictóricos ou plásticos, 

conduzindo a improvisações      

em canteiro de obras e caráter 

essencialmente prático.  

Maquete 
 da Casa 

Interminável 
Frederick  
J. Kiesler 

(1890-1965)  
 



 Uso de planimetrias irregulares, linhas curvas e oblíquas, 
ângulos agudos, elementos simbólicos e antropomórficos, 
além de metáforas, de variadas espécies, inspiradas pelo 
passado ou pelo futuro. 

Casa de Terra Tao 
(1971, Austin TX) 
 

Charles Harke 

Vittorio Giorgini 
(1925-2010) 
 

Casa Saldarini 
(1960/26,  Livorno 
Itália) 

Sala de Múltiplo Uso 
(1975/77-r.1987,  

Graz-Eggenberg, Áustria) 
 

Günther Domenig (1934-2012) 



 Inspirando-se em tocas de animais, fundindo edifício e 
topografia, e utilizando-se materiais alternativos, como 
o polymerbitumen (espuma feita de vidro reciclado), 

algumas obras recaíram no BIOMORFISMO. 

Nine Houses 
(1993/95, Dietikon Suíça) 
Peter Vetsch (1945-) 



Hotz House 
(1993, Dietikon Suíça) 
 

Peter Vetsch (1945-) 

Suter House 
(1993, Dietikon 

 Suíça) 

 

 

Pallavicini House 
(1994, Dietikon 

Suíça) 



Principais Expoentes 

Daniel Grataloup (1937-)  

Villa de Lissieu (1976, França) 

Casa Grataloup 
(1976, Conches, Suíça) 

Casa em 
Anières 

(1970/72, 
Suíça) 



André Bloc (1896-1966)  

Habitacle n. 1 
 (1962, Meudon, França) 

Sculptures Habitacles (1962/66) 

Meudon (1964) 

Meudon (1966) 



Antti Lovag 
 (1920-) 

Casa Gaudet 
(1970,  Tourrettes sur Loup , 

Provence - França) 



Antti Lovag (1920-) 
 

Palais Blues – Maison de Pierre Cardin 
( 1975/89, Theoue sur Mer,  
perto de Cannes,  França) 



Pascal Haüsermann 
(1936-2011)  

Casa Barreau 
(1970, Aspremont, 
França) 

Centro de Lazer de Douvaine 
(1971/76, França) 

La Ruine (1968, Frangy, França) 



Pascal Haüsermann (1936-2011)  
 
Balcão de Belledonne 
(1963/66,  Sainte-Marie-du-Mont, França) 

 

Casa em 
Poigny 
(1970, 

França) 

Casa em 
Sologne 
(1968, 
França) 



Pascal Haüsermann 
(1936-2011) 
  
Museumotel L’Utopie 
(1967, Râon-l'Etape, France) 



Paolo Soleri (1919-)  

Arcosanti 

(1956/74, Scottsdale AZ) 



Steel House 
(1974/83,  Lubbock TX) 

Robert Bruno 



Maison Bulle à 6 Coques 
(1964/68, França) 
 

Jean Maneval (1923-86) 
 



Casa do Arquiteto 
(1963/76, Montaña Genesee, Golden CO) 
 

Charles U. Deaton (1921-96) 
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 APOSTILA – Capítulo 22. 
 

 BARBIERI, J. C. Desenvolvimento e meio 
ambiente. 3. ed. Petrópolis RJ: Vozes, 1997. 

 CARVALHO, B. Ecologia e arquitetura: 
ecoarquitetura. Rio de Janeiro: Globo, 1984. 

 PAPANEK, V. Arquitectura e design: ecologia e 
ética. Lisboa: Edições 70, 1995.  

 PRIGOGINE, I. O fim das certezas: tempo, caos e 
as leis da natureza. São Paulo: UNESP, 1996.  

 ZEVI, B. História da arquitetura moderna. Lisboa: 
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