
High tech? Low tech? 

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 

“Utilitas” 

“Firmitas” 

“Venustas” 





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) 









“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) 











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) 









La Ville Radireuse, Le Corbusier (1933) 



La Ville Radireuse, Le Corbusier (1933) 



Frank Lloyd Wright / Marion Mahony Griffin 

Broadacre city e outros estudos (1934-58) 



















Norman Bel Geddes 

Cidade de 1960 (1939-40) 





1945 



1948 



1948-94 



1954 



1955-75 



1956 



1957 



Corrida Espacial EUA USRR 

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













1960 



1960 



Buckminster Fuller e Shoji Sadao 

Dome over Manhattan (1960), geodésicas e Dymaxion 









































1961 



1961 



1961-75 

women strike for peace 



1961-63 

hélio oiticica 



1962 



1962 



1962 



1962 



Archigram  

imagens (1964-70) 



























1964 



1964-85 

ditadura militar no Brasil 



1964-85 

ditadura militar no Brasil 



1964-85 

ditadura militar no Brasil 



1965-69 

hélio oiticica 



1966 



1966 



Moshe Safdie 

Habitat 67 (1967) 











1968 

movimento estudantil em paris 



1968 



1968 



1968 



1968 



Matti Suuronen 

Futuro House (1968) 





Neil Armstrong 

Primeiro Passo na Lua (1969) 







1969 



1969 



1969 



Superstudio 

imagens (1969-70) 



















Charles Correa 

Kanchanjunga (1970) 













1970 



1970 



1970 



1970

-72 



1971 



1972 



1972 



Kisho Kurokawa 

Nakagin Capsule Tower (1972) 

















1973 



1975 



Jean Prouvé 

Option 75 (1975) 













































Eduardo Longo 

Casa Bola (1979) 











Ridley Scott 

Blade Runner (1982) 







1984 



1986 



1988 



1988 



1989 



1991 



1993 



1994 



ERA ESPACIAL 















Future Systems 

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



















2000 

 lgd 



2000 

 lgd 



2000 

 lgd 



2001 



Rem Koolhaas CCTV  

OMA 2002-2012 





















Koolhas, 2005 Melnikov Moscou, 
1927 



2004 



2006 



2008 



Vincent Cailleboaut 

Lillypad (2008) 

















Stéphane Malka 

Auto Defense (2009 ) 













Norman Foster 

Masdar (2009-20  ) 





































Torre mais alta do mundo 

Emirados Árabes (2011) 





2012-

18 

Zr 



2013 

 lgd 



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





















Diogene 

Renzo Piano (2013) 

 























2015 



2017 



2018 



2018 



2019 



2019 



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 e os 
recursos limitados 

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 

 



Nós afirmamos que a realização de uma sociedade do decrescimento 
passa necessariamente por um reencantamento do mundo. Ainda é 
preciso chegar a um acordo sobre o que isso significa. O desencantamento 
do mundo moderno é ao mesmo tempo mais simples e mais profundo do 
que dá a entender a análise de Max Weber. Decorre menos do triunfo da 
ciência e do desaparecimento dos deuses do que da fantástica banalização 
das coisas produzidas pelo sistema termoindustrial. Nesse sentido, ele é 
realmente um desencantamento e não só uma “desmitologização”. Utilizar 
maciçamente um a energia fóssil fornecida gratuita mente pela natureza 
desvaloriza o trabalho humano e autoriza uma predação ilimitada das 
“riquezas” naturais. Disso resulta uma superabundância artificial 
desenfreada, que destrói qualquer capacidade de maravilhamento diante 
dos dons do “criador” e das capacidades artesanais da habilidade humana.  



O exemplo da tentativa de implantação da comercialização do caribu num 
a comunidade de inuítes é revelador. “Sabe”, responde o prefeito da aldeia 
ao enviado do governo, “temos uma longa história com os caribus e nos 
perguntamos se podemos fazer isso com eles.” E que, “para fazer o caribu 
entrar no circuito mercantil especializado, é preciso retirá-lo de sua rede 
temporal, da história de sua relação com os inuítes; é preciso transformá-
lo em objeto, cortá-lo em pedaços e vendê-lo, exatamente como foi feito 
com o ato moderno de produção”.  





A essa banalização mercantil é que se opõe o artista, que tem um papel 
insubstituível na construção de uma sociedade serena de decrescimento. 
“O artista lembra o indivíduo moderno de que, faça ele o que fizer, estará 
condenado a um a forma qualquer de animismo se quiser que as coisas 
tenham algum sentido [...]. O artista talvez seja testemunho do fato de 
que o animismo é a única filosofia que respeita as coisas e o meio 
ambiente, uma filosofia adaptada ao espírito do dom que circula nas 
coisas, de que a modernidade nos afastou.” Animista ou não, para uma 
sociedade do decrescimento, assim como para Oscar Wilde, “a arte é inútil 
e portanto essencial”!  

Pg 149 serge latouche, 2009 

 



14+Foundation, Zambia 

























Anna Herringer, Bangladesh 

























Francis Diebedo Kere, Burkina Faso 



































He Wei, China 











Herzog e De Meuron, Fortaleza, Brasil 
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Mass Design Group, Haiti 





















NLÉ, Lagos, Nigeria 













Selgas Cano, Quênia 

















Marina Tabassum, Bangladesh 
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