
arquitetura e utopia

paradoxo ou possibilidade?



•Refugiados no mundo:

65 milhões de pessoas dos quais aproximadamente 
metade são crianças e jovens até os 18 anos

•Crianças deslocadas de seu lugar de origem no mundo:

Mais de 50 milhões

•Deficit habitacional no Brasil:

Mais de 6 milhões de unidades  (aproximadamente 20 
milhões de pessoas sem moradia)

•Deficit de moradia em condições de habitabilidade:

12 milhões de unidades

Mais de 80% da população do Brasil vive nas cidades, ou 
seja mais de 165 milhões de pessoas



The Italian Coastguard / Massimo 

Sestini / UNHCR



Lascaux

17,000 anos atrás



utopia:

esforço humano para criar uma sociedade 
melhor

busca pela felicidade, igualdade e eliminação 
dos maus sociais



utopia (etmologia):

“não” (ou) + “lugar/terra” (topos)

outopia

“bom/feliz” (eu) + lugar/terra (topos)

eutopia



Vitruvius (27-16 antes de Cristo)

Tratado de Arquitetura





Ilha dos Afortunados (Livro das Maravilhas do Mundo, 1427, Berry)



Johannes Gutenberg (Prensa de tipos móveis, 1450)



Homem de Vitruvius (Da Vinci, 1485)





Bartolomeu Dias cruza o Cabo da Boa Esperança (1485)



Colombo cruza o Atlântico (1492), na imagem réplica da caravela



Imola (Da Vinci, 1502)



Bosch, 1515



Nova Insula Utopia (1516)

Sir Thomas More 

Utopia: nome de uma ilha imaginária, idealizada, 
aonde as sociedades vivem em harmonia com o 
governo e todos estão livres da pobreza, tirania e 
guerra



primeira edição



Holbein



Torre de Babel, Bruegel (1563)





Palmanova (Scamozzi, 1598)









Bartolomeo del Bene 

Civitas veri (1609)





Christianopolis, cidade ideal proposta por Johann Valentin Andreae (1619)





“a utopia é inviável: um projeto utópico é um projeto inviável. 
assim é por consequência ou escolha (quando nenhuma 
tentativa é feita para concretizar o projeto, escolhendo a 
inviabilidade como base), ou por falha ao avaliar certos aspectos 
e riscos estruturais, ou por ignorar considerações econômicas.

ser utópico, desta maneira, significa estar distintivamente fora.

por um viés mais positivo é geralmente atribuída, na melhor das 
hipóteses, à utopia como uma questão de imaginação ou 
fantasia. os termos fantástico e imaginário tornam-se então 
sinônimos positivos e são rótulos inevitavelmente aplicados à 
arquitetura utópica, associada ao trabalho de arquitetos 
visionários desde o século XVIII...”

franco borsi



Étienne-Louis Boullée (1728-1799)

















Claude Nicholas Ledoux (1728-1799)











Forno solar do químico francês Lavoisier
em 1792, através de duas potentes lentes concentrando a radiação em um ponto focal se 
alcançava altas temperaturas para fundir metais.



Great Western
em 1838, primeiro transatlântico a motor para passageiros.



Físico francês Alexandre-
Edmond Becquerel
em 1839, descobriu o efeito 
fotovoltaico.



Engenheiro belga Jean Joseph Étienne Lenoir
em 1859, produz o primeiro motor de combustão interna.



Benz Patent-Motorwagen
em 1885, produz o primeiro carro com motor de combustão interna.



Turbina eólica 
de Charles Francis Brush
em 1888 gerava 12kW



Santos Dumont

14 bis (1906)



Richard Rummell

Nova Iorque do Futuro (1911)





Sant’Elia 

imagens (1909-1914)











Chiattone

imagens (1914)









Tony Garnier

Cidade Industrial (1917)













Le Corbusier

Plan Voisin baseado na “Cidade para 3 milhões de Habitantes”, 
apresentada no salão de outono de 1922





El Lissitzky

arranha céus horizontal (1923-25)







Fritz Lang, Eric Kettelhut

Metropolis (1927)









Melnikov 

imagem (c1930)



La Ville Radireuse, Le Corbusier (1933)



La Ville Radireuse, Le Corbusier (1933)



Wright 

Broadacre city e outros estudos (1934-58)



















no ocidente a utopia do séc XX perseguiu ideais herdados do séc XIX: a 
cidade industrial, racionalismo...

a cidade industrial de Tony Garnier foi um exercício de estilo Prix de Rome no 
tema da indústria como força motriz do nascimento da cidade moderna

a broadacre city de Wright uma indefinida, generalizada e uniforme extensão 
do princípio da cidade jardim

Corbusier surgiu como profeta da razão, resumindo a natureza humana a 
quatro funções essenciais:

habitar, viajar, trabalhar e cultivar a mente e o corpo

NOVAS EXPERIÊNCIAS SURGEM...



Norman Bel Geddes

Cidade de 1960 (1939-40)





Corrida Espacial EUA USRR

Satélites Explorer/Sputnik/Spacewalk (a partir de 1958)













Buckminster Fuller e Shoji Sadao

Dome over Manhattan (1960), geodésicas e Dymaxion









































Archigram

imagens (1964-70)



























Moshe Safdie

Habitat 67 (1967)











Matti Suuronen

Futuro House (1968)





Neil Armstrong

Primeiro Passo na Lua (1969)







Superstudio

imagens (1969-70)



















Charles Correa

Kanchanjunga (1970)













Kisho Kurokawa

Nakagin Capsule Tower (1972)

















Kenzo Tange

Projetos e Estudos

















Jean Prouvé

Option 75 (1975)













































Eduardo Longo

Casa Bola (1979)











Paul Rudolph

Colonnade (1980)





















Ridley Scott

Blade Runner (1982)







Rem Koolhaas

OMA



























Koolhas, 2005 Melnikov Moscou, 
1927



ERA ESPACIAL















Future Systems

Casa Malator/Casa do futuro/Passarela/Selfridges (2000- )



















Vincent Cailleboaut

Lillypad (2008)

























Stéphane Malka

Auto Defense (2009 )













Norman Foster

Masdar (2009-20  )





































Kean Yeang

Designs for a Sustainable Future (2010)











Norman Foster

Cultural Tower





Torre mais alta do mundo

Emirados Árabes (2011)





Richard Rogers updates Jean Prouvé's 6x6 Demountable 
House for Design Miami/Basel 2013





















Diogene

Renzo Piano (2013)























Ao mesmo tempo na China...









Michael Wolf 

architecture of density































Postcards From The Future, 2010

Robert Graves and Didier Madoc-Jones



















Imagem: Nicolas Garcia/AFP



somos muitos no planeta, e continuará a haver mais e 
mais de nós neste pequeno lugar aonde o espaço é 
precioso

é essencial recuperar o sentido da palavra utopia

reparar, restaurar o planeta e eliminar a gigantesca 
desigualdade e miséria pode ser considerada a utopia de 
hoje, e neste sentido a arquitetura ocupa um lugar 
primordial

as soluções para o presente estão na possibilidade de 
unirmos o olhar ao passado, da herança cultural, das 
experiências empíricas e dos erros e acertos, ao olhar 
para o futuro, das novas tecnologias e descobertas 
científicas



14+Foundation, Zambia

























Anna Herringer, Bangladesh

























Francis Diebedo Kere, Burkina Faso



































He Wei, China











Herzog e De Meuron, Fortaleza, Brasil

















Kashef Chowdhury, Bangladesh













Mass Design Group, Haiti





















NLÉ, Lagos, Nigeria













Selgas Cano, Quênia

















Marina Tabassum, Bangladesh











Toshiko Mori, Senegal

























Vin Varavarn, Tailândia
































