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RESUMO

CIDADE EM CONTRASTE
Nova Babilônia e Brasília nos anos 1950 e 1960

Esta dissertação de mestrado aborda as relações entre arquitetura, arte, cidade e 

utopia nos anos 1950 e 1960 a partir do exercício de cotejamento de duas concepções 

de cidade suscitadas neste intervalo de tempo. A cidade nova, Brasília, projetada pelo 

arquiteto brasileiro Lucio Costa para ser a nova capital moderna do Brasil e a cidade 

ficcional, Nova Babilônia, idealizada pelo artista holandês Constant Nieuwenhuys como 

recusa aos modelos de cidades vigentes. Quais as relações possíveis entre elas? O que 

dizem sobre os anos em questão? A essas indagações procuramos oferecer alguns 

caminhos.

Palavras chaves: arquitetura, urbanismo, cidade, arte, utopia

ABSTRACT

CITY IN CONTRAST
New Babylon and Brasília in the years 1950 and 1960

This master’s thesis approaches the relationship between architecture, art, city and 

utopia in the years 1950 and 1960 from the exercise of mutual comparison of two 

conceptions of the city raised in this time interval. The new city, Brasilia, designed by 

Brazilian architect Lucio Costa to be the modern capital of Brazil and the fictional city, 

New Babylon, created by Dutch artist Constant Nieuwenhuys as a refusal to existing 

models of cities. What are the possible relationships between them? What they say 

about the years in question? The thesis seeks to offer some guidelines to these 

questions.

Key words: architecture, urbanism, city, art, utopia
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