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Resumo 

 

A presente pesquisa tem como objetivo realizar uma análise da cidade contemporânea, com base no 

pensamento de Rem Koolhaas e com foco na relação entre edifício e cidade, por meio de 

questionamentos apontados ao referido pensamento, utilizando-se em particular do suporte de conceitos 

e considerações de David Harvey e Henri Lefebvre. Destaca-se ainda outras duas particularidades na 

presente pesquisa: a dialética existente entre o desenvolvimento da cidade e o sistema capitalista; e a 

relação entre a teoria e a prática da arquitetura no contexto em questão. Trata-se de uma análise teórico-

conceitual que utiliza o método dialético de abordagem, precisamente devido ao caráter dialético: do 

próprio objeto de estudo; da forma como Koolhaas enxerga tal objeto, na qual o contraditório é aspecto 

fundamental (e dialético); da relação entre cidade e capitalismo; e das conceituações de Harvey e 

Lefebvre utilizadas. Dessa forma, esta pesquisa se divide em duas partes, sendo a primeira delas 

dedicada a entender o pensamento de Koolhaas sobre a cidade contemporânea como um todo, extraindo 

dele uma base sobre a qual a discussão é promovida, na segunda parte. Assim, aborda-se o contraditório 

como aspecto fundamental na formação do pensamento de Koolhaas e, portanto, como chave de leitura 

para a presente análise; para em seguida analisar a construção de seu entendimento sobre a cidade 

contemporânea. Como resultado, aponta-se a cultura da congestão e a atividade do consumo como 

sendo os aspectos fundamentais para a discussão realizada na segunda parte, apresentando-lhes 

questionamentos e utilizando-se do suporte de Harvey e Lefebvre. Assim, aborda-se a relação entre o 

que Koolhaas entende na cultura da congestão e o que Lefebvre enxerga na formação do urbano e da 

sociedade urbana, a fim de questionar o papel da arquitetura nesse contexto e que consequências ela 

traz, para as cidades e para a sociedade. Tal questionamento envolve também o cotidiano a que se refere 

Lefebvre, com sua dialética da produção do espaço em conjunto com a sociedade. Finalmente, fazendo 

uso das considerações de Harvey a respeito da dialética entre o capitalismo e o processo urbano, discute-

se a cidade contemporânea em função da atividade do consumo, apontando ainda o impacto das 

alterações na dinâmica espaço-tempo da condição pós-moderna apresentadas por Harvey; e novamente 

o cotidiano de Lefebvre, representado pela sociedade burocrática de consumo dirigido. Ao longo de 

toda essa análise, identifica-se uma transformação da cidade e da sociedade (representada no 

pensamento de Koolhaas pela transição da cidade genérica para o junkspace) a partir da qual questiona-

se o papel exercido pela arquitetura e suas consequências. 

 

  

PALAVRAS-CHAVE: cidade contemporânea; rem koolhaas; arquitetura; urbano; cotidiano. 
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Abstract 

 

The aim of this work is to do an analysis of the contemporary city, based on Rem Koolhaas’s thought 

and focusing the relation between city and building, by questioning that thought, making particular use 

of concepts and considerations pointed by David Harvey and Henri Lefebvre as a support. Two other 

particularities are pointed out on the present research: the existing dialectics between capitalism and city 

development; and the relation between theory and practice of architecture on the context at hand. It is a 

theoretical-conceptual analysis that makes use of the dialectical approach method, precisely due to the 

dialectical nature: of the study object; of the way Koolhaas sees this object, in which the contradictory 

is a fundamental (and dialectal) aspect; of the relation between city and capitalism; and of Harvey and 

Lefebvre’s conceptualizations utilized. In that way, this research is divided into two parts, the first of 

which being dedicated to understand Koolhaas’s thought about the contemporary city as a whole, 

extracting a basis from it, on which the discussion is promoted at the second part of this study. Thereby, 

the contradictory is approached as a fundamental aspect in Koolhaas’s thought formation and, therefore, 

as a reading key to the present analysis; in order to analyze the construction of his understanding about 

the contemporary city. As a result, it is pointed out the culture of congestion and the consumption activity 

as the fundamental aspects to the discussion realized at the second part, by presenting them questions 

and making use of Harvey and Lefebvre’s support. Thus, the relation between Koolhaas’s understanding 

of the culture of congestion and Lefebvre’s vision on the formation of urban and urban society is 

approached, in order to question the role of architecture in this context and which consequences it brings 

out, to cities and to society. This question embraces Lefebvre’s everyday life too, with it’s dialectical 

production of the space, together with society. Finally, making use of Harvey’s considerations about the 

dialectic between capitalism and the urban process, the contemporary city is discussed related to the 

consumption activity, also pointing the impact of the changes on the space-time dynamics in the post-

modern condition presented by Harvey; and Lefebvre’s everyday life yet again, represented by the 

bureaucratic society of controlled consumption. Throughout all this analysis, it is identified a 

transformation of the city and the society (represented on Koolhaas’s thought by the transition from the 

generic city to the junkspace), from which it is questioned the role of architecture and its consequences. 

 

KEY WORDS: contemporary city; rem koolhaas; architecture; urban; everyday life. 
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Da força da grana que ergue 

E destrói coisas belas 

(Caetano Veloso – Sampa)  
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INTRODUÇÃO 

Que cidades temos feito ultimamente? A quem elas servem? Quem (ou o quê) 

as condiciona, as define? Como elas moldam e/ou interferem nas vidas de seus habitantes?  

Embora se saiba que essas questões fazem parte de uma análise bastante 

complexa sobre as cidades contemporâneas, quando olhamos ao redor, observando a maneira 

com a qual elas vêm se transformando, é difícil evitar alguns desses questionamentos. As 

cidades parecem cada vez mais desfiguradas e caóticas, não planejadas, como se as intervenções 

feitas sobre elas fossem independentes e desconexas, consigo mesmas e com o restante da 

cidade, ou pior: com as pessoas. O que sobraria de uma cidade, ou o que ela passaria a ser, uma 

vez que deixasse de ser pensada, criada, desenvolvida, para as pessoas? Se não tivéssemos 

cidades para pessoas, para que, então, teríamos cidades? Teríamos, ainda, cidades? 

Por outro lado, ao se observar que a maioria desses questionamentos pode ser 

aplicada a cidades distintas, situadas nos mais variados locais do globo, o que se tem é uma 

percepção de que, em uma certa medida, tudo parece estar acontecendo de maneira semelhante, 

na maioria das grandes cidades do mundo. Como exemplo disto, pode-se dispor imagens de 

cidades em locais completamente diferentes do planeta, mas que apresentam semelhanças 

impressionantes, sendo cada vez mais difícil de se identificar uma determinada cidade 

observando apenas o retrato de um trecho genérico dela (ver Figuras 1 e 2). Estariam, todas as 

cidades, tornando-se cada vez mais iguais entre si? Se sim, por que e como isso acontece? Qual 

o papel da arquitetura nesse contexto? Tais questionamentos se apresentam como ponto de 

partida para a reflexão proposta na presente pesquisa. 

  

Figura 1 - Belo Horizonte 

 
Fonte: Arturo Fonseca, 2015.1 

Figura 2 - Taipei 

 
Fonte: Dave Wilson, 20132 

 

                                                      
1 Disponível em: <https://www.flickr.com/photos/arturorigami_/15817048374/>, acesso em fev. 2016 
2 Disponível em: <https://www.flickr.com/photos/dawilson/14293096512/in/album-72157624621577540/> 

acesso em jun. 2017 
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A respeito dessa suposta universalidade crescente na conformação das cidades 

contemporâneas, destaca-se a abordagem apresentada por Kenneth Frampton (2006), que 

contextualiza tal fenômeno de maneira mais abrangente (extrapolando a dimensão da cidade) 

ao citar o filósofo Paul Ricoeur, o qual afirma que: 

No mundo inteiro, em todos os lugares, encontramos os mesmos filmes de 

péssima qualidade, as mesmas máquinas caça-níqueis, as mesmas atrocidades 

de plástico ou alumínio, a mesma distorção do idioma pela propaganda, etc. 

Tudo se passa como se a humanidade, ao ascender en masse a uma cultura de 

consumo básica, também estagnasse, em massa, no nível de uma subcultura. 

(RICOEUR, 1961 apud FRAMPTON, 2006, p.505). 

 

Frampton denomina de megalópole universal o produto resultante desse padrão 

de desenvolvimento urbano advindo do fenômeno da universalização abordado por Ricoeur e 

afirma que ele “visa reduzir o ambiente a pura mercadoria.” (FRAMPTON, 2006, p.519).  

Seguindo uma linha de raciocínio similar, Ermínia Maricato (2013) efetua uma 

observação semelhante, ao analisar a questão urbana brasileira e afirmar que a cidade: 

[...] é um produto ou, em outras palavras, também um grande negócio, 

especialmente para os capitais que embolsam, com sua produção e exploração, 

lucros, juros e rendas. Há uma disputa básica, como um pano de fundo, entre 

aqueles que querem dela melhores condições de vida e aqueles que visam 

apenas extrair ganhos. 

A cidade constitui um grande patrimônio construído histórica e socialmente, 

mas sua apropriação é desigual e o nome do negócio é renda imobiliária ou 

localização, pois ela tem um preço devido aos seus atributos. (MARICATO, 

2013, p.33). 

 

A postura desses autores parte da existência de uma correlação entre o 

desenvolvimento das cidades contemporâneas e o que se pode entender como uma dinâmica do 

sistema capitalista. Para ambos, aquele fenômeno da universalização das cidades resulta, em 

alguma medida, dessa correlação. 

Jane Jacobs, em Morte e vida de grandes cidades (publicado pela primeira vez 

em 1961), também questiona o planejamento urbano alinhado com a lógica capitalista, mas 

direcionando o foco mais especificamente na relação da cidade com as pessoas (questão 

entendida como vital pela autora, conforme o próprio título da obra evidencia). A análise de 

Jacobs (2009) é criteriosa e levanta diversos questionamentos e reflexões, sobretudo quanto às 

consequências daquele planejamento urbano (que trata a cidade como mercadoria) na vida das 

pessoas e da própria cidade. As cidades resultantes daquele processo de desenvolvimento se 

mostram, para a autora, cada vez mais problemáticas e danosas para a sociedade. Em 

contrapartida, Jacobs aponta exemplos em que a sociedade participa e intervém ativa e 
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diretamente na produção do espaço urbano (ou seja, quando a cidade não é tratada como 

mercadoria), o que acaba por criar cidades melhores para as pessoas. A autora faz uso de índices 

demográficos, de qualidade de vida, segurança e outros para comprovar que, quanto mais as 

pessoas vivem (e produzem) a cidade, mais viva a cidade se mantém. Dessa forma, entende-se 

que a dinâmica entre o capitalismo e a cidade afeta também a sociedade, ao mesmo tempo em 

que é por ela afetada. 

Ainda no sentido de criticar a realização de um planejamento urbano que resulta 

da lógica do capital (o qual trata a cidade como mercadoria) em A cidade do pensamento único, 

Maricato et al. (2002) entendem que nesse cenário a gestão urbana passa a ser empresarial e, 

fazendo uso de práticas e instrumentos como o planejamento estratégico, o plano é vender a 

mercadoria cidade, para que esta possa se desenvolver. No entanto, tal prática não pode ser 

aplicada à totalidade da cidade, pois nem toda ela é atrativa enquanto mercadoria vendável e, 

para que de fato o seja (mesmo que apenas alguns de seus setores), a cidade precisa antes passar 

por transformações, rotulações, higienizações e outros, tendo em vista o público alvo 

comprador em questão. Obviamente, esse tipo de planejamento urbano resulta em profundas 

consequências nas cidades e na sociedade, analisadas pelos autores na referida obra com o 

intuito sobretudo de atentar ao fato de que, a despeito da imensa diversidade existente nas 

cidades (e entre cidades), a estas é atribuído o pensamento único de ser mercadoria.  

Em Arquitetura de grife na cidade contemporânea: tudo igual, mas diferente 

(2016), Márcio Valença também fala sobre o desenvolvimento das cidades em relação com a 

dinâmica capitalista, tratando em particular de como a arquitetura é utilizada nesse contexto. 

Citando também o planejamento estratégico, entre outras táticas utilizadas, o autor aborda a 

respeito de como a gestão e o desenvolvimento das cidades se inserem na dinâmica da 

competição, na qual cada cidade deve sempre se reinventar, apresentando novos atributos 

urbanos que lhe coloquem num patamar de atratividade para investimentos do capital superior 

ao de suas concorrentes. Nesse processo, Valença destaca ainda aspectos que intervêm 

diretamente na imagem e na identidade das cidades, ao afirmar que 

A utilização da arquitetura icônica, de marca, ou, como é destacado no título 

deste livro, de grife, é um recurso quase que infalível para garantir tal 

resultado. É a forma mais sofisticada de empreendedorismo urbano e geração 

de novos atributos para a cidade. [...] A arquitetura de grife e seus edifícios 

icônicos emprestam à cidade qualidades imagéticas. Estabelecem marcas no 

território e novas identidades. (VALENÇA, 2016, p.10-11). 
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Dessa forma, a proliferação de novos ícones em um número cada vez maior de 

cidades acaba por, paradoxalmente, construir uma semelhança global, reforçando o referido 

caráter de universalidade. Considerando o atual estágio de um sistema capitalista extremamente 

globalizado, qual seria o impacto da aplicação do tal pensamento único no fenômeno de 

universalização das cidades contemporâneas; com a ajuda de uma arquitetura de grife que busca 

criar ou reforçar identidades, mas que atua de maneira semelhante em diversas partes do globo? 

Nesse cenário, destaca-se também o arquiteto holandês Rem Koolhaas enquanto 

analista e crítico da temática em questão. No entanto, grande parte do destaque que lhe é 

atribuído se dá precisamente por ele assumir uma posição peculiar em sua reflexão, uma vez 

que, ao contrário de condenar o cenário observado, o posicionamento de Koolhaas é o de 

enaltecer o caos dinâmico atual; a aparente perda de identidade da arquitetura e das cidades; a 

relação/influência do capitalismo, com sua lógica da mercadoria, da imagem e da tecnologia; e 

seus efeitos sobre e nas cidades. A despeito disso (ou talvez exatamente por isso), Koolhaas 

recebe reconhecimento e relevância por um considerável número de estudiosos da cidade 

contemporânea, sobretudo em função de suas análises provocadoras. 

É dessa forma que, no ensaio A cidade genérica (publicado pela primeira vez em 

1994), o arquiteto holandês apresenta a sua visão sobre aquele caráter universal que vem 

assumindo a cidade contemporânea e, após observar que as cidades estariam se tornando cada 

vez mais iguais entre si, genéricas, não condena este fenômeno, senão o enaltece. Em seguida, 

passa a refletir sobre esse cenário, no qual as cidades estariam libertadas do espartilho da 

identidade, questionando quais seriam, para as cidades, as desvantagens oriundas da identidade; 

e quais seriam as vantagens da vacuidade. 

A argumentação de Koolhaas no referido ensaio adota a postura de aceitação 

pela cidade genérica, colocando-a como uma espécie de reflexo ou produto dos tempos atuais, 

mas apontando que ela deveria ser contemplada, absorvida e apreendida. O autor entende tal 

cenário como se o mesmo fosse uma espécie de apoteose da cidade, ou ainda uma evolução da 

mesma:  

E se esta homogeneização aparentemente acidental - e geralmente deplorada 

- fosse um processo intencional, um movimento consciente de distanciamento 

da diferença e aproximação da semelhança? (KOOLHAAS, 2010, p.31). 

 

Há que se apontar, na visão apresentada por Koolhaas sobre a cidade 

contemporânea (a cidade genérica), diversos questionamentos, os quais serão apresentados 

mais à frente. No entanto, não há como negar esse caráter universal, globalizado, que as cidades 
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parecem assumir, em diversos aspectos e com variadas configurações (espaciais, sociais, 

materiais, estéticas, econômicas, entre outras). Nesse sentido, o posicionamento assumido pelo 

referido autor se mostra deveras intrigante, precisamente por não se opor ao cenário observado. 

Em vez disso, Koolhaas tenta extrair do genérico algum sentido mais amplo e relevante, para 

que ele seja apreendido, compreendido e, em seguida, aplicado conscientemente 

(particularmente pela arquitetura e pelo urbanismo), na produção e desenvolvimento do que 

seria algo posterior à cidade. É dessa forma que a presente pesquisa toma o pensamento e o 

posicionamento do autor frente ao cenário apresentado como referência para uma análise sobre 

a cidade contemporânea. 

Outro aspecto considerado relevante a respeito da abordagem de Koolhaas sobre 

a temática em questão é seu foco na disciplina da arquitetura. O autor apresenta suas 

formulações sob a ótica dessa disciplina, com especial atenção à relação entre edifício e cidade, 

para apontar então seus entendimentos e provocações às cidades e à sociedade, mas sobretudo 

ao papel da arquitetura neste contexto. 

Como exemplo disso, em seu livro Nova York delirante (publicado pela primeira 

vez em 1978), Koolhaas utiliza Manhattan como representante de uma nova e inegável forma 

de produção e pensamento da arquitetura e da cidade, o manhattanismo, definido pelo autor 

como 

[...] a única ideologia urbanista que tem se alimentado, desde seu nascimento, 

dos esplendores e das misérias da condição metropolitana – a hiperdensidade 

– sem nunca perder a fé nela como base para uma cultura moderna desejável. 

A arquitetura de Manhattan é um paradigma para a exploração da congestão. 

(KOOLHAAS, 2008, p.27). 

 

O autor se vê fascinado pelo que denomina de cultura da congestão, a qual, 

arrisca-se dizer inicialmente, é fruto direto da relação entre o capitalismo, o desenvolvimento 

das cidades e a formação da sociedade (muito embora o autor não explicite esta relação). 

Manhattan se apresentaria assim como um caso emblemático, uma espécie de ícone desse 

modelo de desenvolvimento, uma vez que gozou de total liberdade e estímulo em sua aplicação. 

Seria Manhattan a primeira cidade genérica? Para além do fascínio, Koolhaas observa a cidade 

oriunda da congestão como inevitável, como se pode observar na conclusão de seu manifesto, 

quando o autor afirma que “a metrópole é uma máquina viciante, da qual não há escapatória, a 

menos que ela também ofereça esse escape...” (KOOLHAAS, 2008, p.330). Novamente, 

aponta-se um posicionamento peculiar do autor face à realidade observada, pois, além de 

encará-la como inevitável (ou talvez exatamente por isso), Koolhaas a aceita e mesmo a 
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enaltece, para então refletir sobre o papel da arquitetura diante de tal realidade. Nesta reflexão, 

Koolhaas observa a que tipo de arquitetura a aceitação da congestão deu origem e como ela 

pôde e poderá configurar e reconfigurar as cidades, abordando especialmente a relação entre 

edifício e cidade. 

Destaca-se ainda outra publicação de Koolhaas, o ensaio Junkspace (publicado 

pela primeira vez em 2001), no qual o autor observa uma sociedade em que a atividade do 

consumo (shopping) se apresenta com uma hegemonia quase que absoluta. A partir disso, 

Koolhaas passa a analisar novamente o papel da arquitetura na produção de um espaço inserido 

nesse contexto, abordando insistentemente o caos e a efemeridade num tom deveras 

apocalíptico. Em Junkspace, o olhar do autor sobre a relação entre edifício e cidade parece se 

perder na confusão de uma realidade pautada pelo consumo. 

Uma vez determinado o pensamento de Koolhaas como base para a presente 

pesquisa, se faz necessário abordar ainda uma particularidade a seu respeito: sua dupla atuação, 

nos campos teórico e prático da arquitetura. Tal fato permite que se faça uma análise mais 

aprofundada, comparando discurso e ação, a qual propicia um maior entendimento da 

construção do pensamento do autor e sem a qual qualquer análise a esse respeito ficaria 

incompleta, imprecisa. Ademais, olhar para a dupla produção de Koolhaas evidencia ainda mais 

um aspecto que lhe é tão inerente quanto relevante: a utilização do contraditório3 como uma 

espécie de método, de construção do pensamento, de análise, de atuação. Koolhaas apresenta 

na maioria de seus escritos uma linguagem repleta de oposições, fazendo uso de analogias 

dicotômicas e adotando posicionamentos divergentes com frequência (por vezes num mesmo 

texto). Tudo isso é exacerbado quando se compara suas produções teórica e prática, ao passo 

em que por diversas vezes o arquiteto atua num projeto de maneira a contradizer o que afirmou 

em determinado escrito, e vice-versa. Ou ainda quando, mesmo sem se contradizer, a aplicação 

prática de determinado aspecto identificado na teoria acaba por suscitar outros 

questionamentos, que não seriam evidenciados sem a comparação entre teoria e prática. 

A respeito de se considerar também a produção prática do arquiteto na análise 

de seu pensamento como um todo, é importante salientar que os projetos e obras selecionados 

                                                      
3 Faz-se necessário salientar que o termo contraditório é utilizado nessa pesquisa de maneira particular. 

Primordialmente, trata-se da designação a um aspecto encarado como de grande relevância à construção do 

pensamento de Koolhaas. No entanto, em diversos momentos também se faz uso do termo para designar o 

contraditório existente nas dinâmicas do sistema capitalista. Escolheu-se manter a utilização do termo com esses 

dois significados, mas com o cuidado de não deixar dúvidas sobre qual deles estaria sendo aplicado em cada 

caso. 
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nesta pesquisa assim o foram com o intuito de problematizar determinados aspectos de seu 

pensamento. Sendo assim, tais exemplares se colocam em momentos distintos nessa pesquisa, 

com objetivos específicos diversos. Seja para ilustrar, exacerbar, ponderar ou outros, a intenção 

em apontar e analisar uma determinada obra e/ou projeto de Koolhaas é precisamente a de 

ampliar uma determinada reflexão, no intuito de se obter uma compreensão mais aprofundada 

sobre o aspecto em questão. Sabe-se que a produção prática do autor é bastante vasta e, dessa 

forma, a escolha pelos exemplares aqui tratados foi feita baseada em aspectos específicos, os 

quais são apresentados e justificados a cada caso em questão. 

Isso posto, a utilização do pensamento de Koolhaas como base para a reflexão 

realizada nesta pesquisa não se dá sem apontar-lhe alguns questionamentos, senão o contrário. 

Identifica-se, na conceituação do autor, algumas lacunas e/ou limitações, precisamente sobre as 

quais se dá a pertinência da análise aqui proposta.  

A começar sobre a questão da identidade presente no ensaio A cidade genérica, 

uma vez que, mesmo a estabelecendo como base para sua conceituação (na verdade, a ausência 

da identidade), Koolhaas parece não se preocupar em entender o porquê disso; o que teria 

causado tal ausência. O autor tampouco aprofunda ou justifica o próprio conceito de identidade 

que utiliza, embora este seja deveras restrito, praticamente exclusivo à vertente histórica da 

identidade. Ao afirmar a cidade genérica como desprovida (ou libertada) de uma história (ou 

seja, de uma identidade), Koolhaas quer dizer então que não se pode mais criar novas 

identidades? Ou ainda: que todas as possíveis novas identidades se converteriam numa única e 

limitada (porém universal) versão, a genérica? 

A respeito da universalização das cidades, Koolhaas aponta a cidade genérica 

como uma espécie de transformação inevitável a ser realizada por todas as cidades e elenca 

diversos aspectos (facilmente identificáveis nas cidades contemporâneas) que comprovariam 

essa homogeneização. No entanto, assim como o faz em relação à identidade, o autor não 

aprofunda esse entendimento. Não questiona de onde viria tal universalização (que 

supostamente estabeleceria o caráter genérico das cidades), a quem ela serviria, como e por que 

ela se transformaria em estratégias, procedimentos e/ou transformações urbanas, entre outros 

aspectos. 

Em Junkspace, a despeito de sua perspicácia em expor uma observação bastante 

contundente e precisa da realidade contemporânea, o autor não parece se preocupar em buscar 

entender as causas dos fenômenos que observa. Não questiona por exemplo o próprio fato de o 
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consumo ter se convertido na última forma de atividade pública remanescente, ou o que teria 

levado a este cenário, entre tantos outros questionamentos. Em suma, apesar de identificar 

aspectos profundos, Koolhaas aparenta não ultrapassar uma certa superficialidade em suas 

análises. Contudo, a esse respeito, ressalta-se novamente o foco no autor em observar e analisar 

a temática em questão sob a ótica da arquitetura, o que aponta para uma escolha, um método 

e/ou recorte de abordagem, em detrimento à aparente superficialidade. 

No entanto, ainda que se considere tal abordagem, percebe-se na argumentação 

de Koolhaas uma certa esquiva em estabelecer um entendimento geral e unificador para a 

arquitetura e seu papel. Como exemplo disso, o autor apresenta críticas ao que chama de 

modernismo, ao mesmo tempo em que defende e/ou aplica alguns dos principais entendimentos 

daquele movimento. A própria aceitação inequívoca do caótico e por vezes apocalíptico cenário 

observado por parte do autor se coloca como deveras relevante, gerando mais questionamentos. 

Outro aspecto semelhante é o fato de Koolhaas não abordar direta ou explicitamente a relação 

entre capitalismo e cidades, uma vez que trata do assunto com grande frequência. Afinal, qual 

o papel da arquitetura observado por Koolhaas? O que significa, para a disciplina, para as 

cidades e para a sociedade, a total aceitação da congestão, e que consequências isso traz? 

Neste ponto, entende-se como de fundamental importância inserir o geógrafo 

britânico David Harvey na presente análise. Em Condição pós-moderna (livro publicado pela 

primeira vez em 1989), Harvey identifica essa postura de se esquivar em definir um 

entendimento geral e de evitar uma metateoria, como presente em diversas áreas do 

conhecimento, na cultura e na sociedade como um todo. Tal postura seria resultante de uma 

busca pelo imediatismo, aliada a uma total aceitação do efêmero, do fragmentário e do caótico, 

se opondo a quase qualquer afirmação ou entendimento mais permanente, que busque alguma 

totalidade. Percebe-se, dessa maneira, que o estudo feito por Harvey a respeito dos fatores que 

levam a este tipo de postura, tão pertinentemente aplicável ao caso de Koolhaas, se mostra 

deveras importante para um maior entendimento sobre o pensamento do arquiteto a respeito da 

cidade contemporânea. 

Entende-se ainda que a contribuição de Harvey a esta análise não se encerra no 

ponto acima. O geógrafo, ao longo de sua vasta produção intelectual, analisa profundamente a 

evolução do processo urbano, sob o ponto de vista de que ele ocorre numa dialética com o 

sistema capitalista. Nesse sentido, o autor entende que as cidades são transformadas, destruídas 

e reconstruídas dentro da dinâmica de transformação do próprio capitalismo, este também em 

constante mudança. Sendo assim, aponta-se que tais entendimentos se configuram nesta 
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pesquisa como um suporte de grande relevância aos questionamentos apresentados ao 

pensamento de Koolhaas. 

Da mesma maneira, há que se apontar ainda outro pensador que assume grande 

relevância nesta análise: Henri Lefebvre. O filósofo francês também apresenta uma vasta 

produção intelectual sobre as cidades e a sociedade, em relação com o sistema capitalista. 

Lefebvre enxerga a dialética existente entre o capitalismo e as cidades no que entende como 

sendo a formação do urbano e da sociedade urbana. Assim como Koolhaas, Lefebvre enxerga 

um processo de completa transformação das cidades em algo que seria posterior a elas, o 

urbano. Nele, o filósofo identifica um imenso potencial aglutinador e convergente, gerador de 

um caráter essencialmente contraditório, o qual permite inúmeras possibilidades e alternativas 

de transformações. Entende-se que tal aspecto dialoga bastante com o que Koolhaas vê na 

congestão. 

Além disso, o pensamento de Lefebvre também se mostra relevante para a 

presente análise em função de sua conceituação sobre o cotidiano, a qual trata diretamente da 

produção do espaço urbano em dialética com as pessoas. Para o filósofo, é no contraditório 

existente no cotidiano que reside o potencial transformador, força motriz na formação do 

urbano. Entende-se que Koolhaas, sobretudo quando trata da congestão, aborda (e intervém em) 

aspectos que dialogam diretamente com esse potencial transformador, ou seja, com o cotidiano. 

No entanto, é necessário que se contextualize o diálogo apontado acima entre 

Koolhaas e Lefebvre, principalmente em função de que suas conceituações são realizadas em 

momentos e contextos distintos. Lefebvre conceitua o urbano no final da década de 1960 (O 

direito à cidade é publicado originalmente em 1968; A revolução urbana em 1970), enquanto 

que Nova York delirante é de 1978 e Junkspace de 2001. Porém, em primeiro lugar entende-se 

que a distância entre as obras não é tão grande; além disso, o estudo feito pelo filósofo possui 

um caráter fundamental e prospectivo. Fundamental, pois Lefebvre se esforça em estabelecer 

as bases sobre as quais será possível problematizar, entender e, consequentemente, intervir e 

lidar com o urbano, o que precisamente afirma seu caráter prospectivo. Ou seja, em certa 

medida Koolhaas está lidando com boa parte do que Lefebvre anuncia a respeito da 

problemática urbana. Sendo assim, entende-se que ambos tratam do que se pode chamar de 

cidade contemporânea na presente pesquisa, com suas devidas distinções e particularidades, 

mas também complementaridades e semelhanças. 
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É dessa maneira que se considera a dialética entre o modo de produção capitalista 

e a produção do espaço urbano, especialmente como a abordam Harvey e Lefebvre, como 

aspectos de grande relevância para a análise em questão, que dão suporte aos questionamentos 

apresentados ao pensamento de Koolhaas sobre a cidade contemporânea. 

 Sendo assim, o objetivo da presente pesquisa é analisar a cidade contemporânea 

com base no pensamento de Koolhaas e com foco na relação entre edifício e cidade, realizando 

questionamentos à luz de entendimentos de Lefebvre e Harvey. 

Para realizar a análise acima, são estabelecidos os seguintes objetivos 

específicos: (i) apresentar o contraditório como chave de leitura para o pensamento de 

Koolhaas; (ii) discutir a construção do pensamento de Koolhaas sobre a cidade contemporânea 

como um todo, identificando aspectos fundamentais que o sintetizem; (iii) discutir a cidade 

contemporânea em função dos aspectos fundamentais identificados: cultura da congestão e 

atividade do consumo, utilizando as considerações trazidas por Harvey e Lefebvre como 

suporte à discussão. 

A análise realizada nesta pesquisa é de caráter fundamentalmente teórico-

conceitual. Por meio de pesquisas bibliográficas e documentais, são analisados conceitos e 

obras existentes em artigos, teses, livros e publicações em geral; utilizando também entrevistas, 

vídeos, imagens, projetos e outros; que possibilitam a atualização, complementação, revisão e 

análise crítica sobre as questões postas. Dessa maneira, são expostos, contrapostos e analisados 

os diversos pontos de vista encontrados sobre a temática em questão. Entende-se, portanto, que 

a análise aqui realizada requer um método dialético de abordagem a fim de, por meio da 

argumentação e da contra argumentação, ou seja, da contraposição de pensamentos, construir 

novos conceitos, entendimentos e questionamentos. 

A utilização de um método dialético se dá não somente pela prática da 

contraposição de pensamentos utilizada, mas também em função do caráter essencialmente 

dialético da própria temática, como o confirmam as abordagens dos autores em questão nesta 

análise. O contraditório é característica essencial e inerente ao urbano, sobretudo ao se olhar 

para este em relação com o sistema capitalista. A construção, destruição e reconstrução, das 

cidades e da sociedade, do próprio capitalismo, se reflete em relação aos conceitos e 

entendimentos resultantes dessa análise, também construídos, descontruídos e reconstruídos. A 

fim de embasar metodologicamente a presente análise, recorre-se aos entendimentos de 

Lefebvre presentes em Lógica formal, lógica dialética (1991a), os quais baseiam a lógica do 
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raciocínio dialético na noção de totalidade, somente possível, portanto, na assunção pela 

existência da parte e do todo, contraditórias e complementares, ambas em movimento. 

Nesse sentido, destaca-se três daquelas que Lefebvre (1991a) denomina por leis 

do método dialético, como sendo essenciais a esta pesquisa, no sentido de fornecer uma base 

em como lidar com o pensamento, em busca da construção e evolução do conhecimento: a lei 

da interação universal; a lei do movimento universal; e a lei da unidade dos contraditórios. A 

primeira trata diretamente do sentido de totalidade, no qual, segundo Lefebvre, 

Nada é isolado. Isolar um fato, um fenômeno, e depois conservá-lo pelo 

entendimento nesse isolamento, é privá-lo de sentido, de explicação, de 

conteúdo. É imobilizá-lo artificialmente, matá-lo. [...] A pesquisa racional 

(dialética) considera cada fenômeno no conjunto de suas relações com os 

demais fenômenos e, por conseguinte, também no conjunto dos aspectos e 

manifestações daquela realidade de que ele é "fenômeno", aparência ou 

aparecimento mais ou menos essencial. (LEFEBVRE, 1991a, p.238). 

 

A segunda é de certa forma consequência da primeira, uma vez que, ao não se 

isolar os fatos e os fenômenos, o pensamento dialético considera-os em movimento. Um 

movimento em dois aspectos: o interno a cada fato ou fenômeno; e o externo, que os envolve 

na totalidade universal. Lefebvre afirma que tais movimentos são inseparáveis. A terceira lei 

trata do contraditório propriamente dito. Para Lefebvre,  

A contradição dialética é uma inclusão (plena, concreta) dos contraditórios um 

no outro e, ao mesmo tempo, uma exclusão ativa. [...] O método dialético 

busca captar a ligação, a unidade, o movimento que engendra os 

contraditórios, que os opõe, que faz com que se choquem, que os quebra ou 

os supera. (LEFEBVRE, 1991a, p.238). 

 

É nessa superação oriunda da dialética existente no contraditório que o 

conhecimento, a razão e o pensamento, evoluem. O autor atenta ainda ao fato de que para o 

pensamento dialético não existe a contradição, mas contradições. 

Dessa forma, entende-se que o método dialético de abordagem se apresenta 

bastante pertinente para que se apreenda a construção do pensamento de Koolhaas, sobretudo 

considerando a análise de sua dupla atuação. Além disso, acredita-se que tal método também 

se configura adequado ao diálogo resultante dos questionamentos feitos ao pensamento do 

arquiteto, diálogo este realizado com o suporte da contraposição de entendimentos de Harvey 

e Lefebvre. 

Sendo assim, a análise presente nesta investigação considera os diversos 

pensamentos e conceitos como partes dentro de um todo, que são ao mesmo tempo distintas e 
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dotadas de sua própria autonomia, seu próprio movimento, suas próprias contradições; 

considera ainda que a contraposição de tais entendimentos e questionamentos, analisando os 

choques oriundos de suas contradições, possibilita uma evolução no pensamento sobre a cidade 

contemporânea. 

Em função dessa maneira de se abordar a problemática em questão, a presente 

pesquisa divide-se em duas partes que totalizam quatro capítulos, além desta introdução e das 

considerações finais. A primeira parte aborda o pensamento de Koolhaas, no intuito de preparar 

a base sobre a qual serão apontados os questionamentos apresentados, conjuntamente com 

entendimentos de Harvey e Lefebvre. Esta primeira parte é dividida em dois capítulos, cabendo 

ao primeiro deles apresentar a maneira como a presente pesquisa entende a construção do 

pensamento de Koolhaas, destacando a utilização do contraditório nesse processo. O segundo 

capítulo realiza uma análise sobre o pensamento do autor a respeito da cidade contemporânea 

como um todo. Esta análise resulta na identificação de dois aspectos que sintetizam o 

pensamento do autor tal qual a presente pesquisa o entende e sobre os quais são apontados os 

questionamentos aqui apresentados. Esses dois capítulos encerram a primeira parte da presente 

pesquisa, fornecendo uma base para a discussão realizada nos capítulos seguintes. 

A segunda parte da pesquisa também é dividida em dois capítulos e nela é 

realizada a discussão sobre a cidade contemporânea, incitada pelos questionamentos aqui 

apresentados e particularmente embasada pelos entendimentos de Harvey e Lefebvre. Sendo 

assim, o terceiro capítulo realiza tal discussão utilizando um dos aspectos identificados no 

primeiro capítulo, a cultura da congestão, em função do qual as ideias de Koolhaas sobre a 

cidade contemporânea são questionadas, em diálogo com entendimentos dos demais autores 

utilizados. O quarto capítulo se coloca de maneira semelhante ao terceiro, porém fazendo uso 

do segundo aspecto identificado no capítulo dois: a atividade do consumo. 

Por meio da discussão promovida em sua segunda parte, esta pesquisa apresenta 

novos entendimentos e questionamentos a respeito da temática em questão. Estes são expostos 

e sintetizados nas considerações finais como resultado da investigação realizada, a fim de que 

possam ser utilizados como referências para outros estudos e análises sobre a cidade 

contemporânea. 
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PARTE UM 

1. KOOLHAAS: UM MODO PARADOXAL DE PENSAR ARQUITETURA. 

Este capítulo tem a função de apresentar a maneira como a presente pesquisa 

entende a construção do pensamento de Koolhaas. Entende-se que essa tarefa é importante 

sobretudo devido ao fato de o autor fazer uso do contraditório como uma espécie de método em 

seu processo de teorização e crítica. Neste ponto, cabe salientar melhor de que forma esse 

contraditório é encarado na presente pesquisa. O termo é aqui utilizado em relação a uma 

postura assumida pelo autor, de contraposição à formulação de um entendimento que seja único, 

absoluto. Tal postura é perceptível por exemplo quando se identifica ao longo de sua produção 

(seja teórica e/ou prática) posicionamentos, ações, afirmações e entendimentos que se 

contradizem uns aos outros. No entanto, entende-se que estas contradições não configuram uma 

simples incoerência, mas sim um processo construtivo baseado também na crítica ao próprio 

pensamento. Observa-se que é fazendo uso desse processo, aqui denominado de contraditório, 

que Koolhaas desenvolve suas teorias, análises e críticas, as quais embasam (positiva ou 

negativamente) suas posturas e ações.  

Nesse sentido, faz-se necessário entender de onde surgiu e como se configurou 

essa forma de construção de pensamento utilizada pelo autor. Para tanto, é apresentada adiante 

uma leitura de sua biografia, destacando elementos, momentos, personalidades e outros 

aspectos que se mostram relevantes para a consolidação do contraditório, utilizado aqui como 

uma chave de leitura do pensamento e da obra de Koolhaas. Em seguida, é realizada uma análise 

sobre essa maneira de pensar e produzir arquitetura, ampliando o aspecto do contraditório a um 

contexto mais amplo na disciplina, observado para além do arquiteto holandês. Isto é feito com 

o suporte de considerações apresentadas por David Harvey em Condição pós-moderna e por 

Robert Venturi em Complexidade e Contradição em arquitetura (livro publicado originalmente 

em 1966). 

1.1. Trajetória biográfica: a construção da complexidade. 

Remment Lucas Koolhaas é um arquiteto holandês, nascido em Roterdã em 

1944. Aos oito anos de idade, ele se muda de uma Holanda devastada pela guerra para a recém-

independente Indonésia, onde passa quatro anos. Para alguns autores, este é um período 

marcante na vida de Koolhaas, no qual teve início sua admiração pela Ásia. Arthur Lubow 

afirma que Jakarta, uma cidade dividida geográfica e psicologicamente entre as antigas 



26 

 

estruturas coloniais e o caos então presente, “foi o ponto onde oposições radicais e 

descontinuidades entraram na consciência de Koolhaas.” (LUBOW, 2000, tradução nossa). Seu 

pai era jornalista, roteirista e crítico de cinema e, antes de começar a estudar arquitetura, Rem 

Koolhaas também seguiu por aquele caminho, chegando a trabalhar como jornalista no Haagse 

Post e mesmo a escrever alguns roteiros de filmes. Essa sua formação, anterior à de arquitetura, 

é o primeiro ponto de destaque em sua biografia. 

1.1.1. Cinema e jornalismo: olhando (e representando) a cidade com outras 

lentes. 

O aspecto de sua formação prévia à de arquitetura se mostra particularmente 

importante na trajetória biográfica do arquiteto holandês, pois sua estreita relação com a 

literatura e com o cinema permanece por toda a sua carreira, sendo determinantes na forma 

como o autor enxerga, teoriza e escreve sobre arquitetura e cidades. Rafael Moneo destaca que 

foi dessa formação que veio o entusiasmo que o holandês sente pela cidade, ao perceber que 

“as referências estáticas segundo as quais se produzia a arquitetura já não faziam mais sentido.” 

(MONEO, 2008, p.283). Assim, a forma como Koolhaas faz uso da imagem para compor 

narrativas, seja em processos de desenvolvimento ou representação de projetos; seja na teoria 

e crítica da arquitetura, deixa evidente a influência e a relevância de sua formação prévia. Como 

exemplo disso, pode-se citar o uso da imagem em projetos como Exodus (1972) ou em 

publicações como S, M, L, XL (1995), The Harvard Design School guide to shopping (2001) e 

Content (2004), entre vários outros (ver Figuras 3 e 4). 

Figura 3 - Capa da Content 

 
Fonte: KOOLHAAS, 2004.4 

Figura 4 - Exodus, área de recepção 

 
Fonte: KOOLHAAS et al, 1972. 

                                                      
4 Disponível em: <http://oma.eu/publications/content> acesso em fev. 2017 
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Além do uso da imagem, cabe destacar ainda a maneira como o autor produz 

seus textos. A escrita de Koolhaas é bastante peculiar, sobretudo quando comparada com outros 

autores da academia. Com uma linguagem dinâmica, carregada de metáforas e analogias 

provocativas, excêntricas e mesmo fantásticas, o autor faz uso de um aparente 

antiintelectualismo, desconstruindo e questionando definições e posturas acadêmicas mais 

formais ao se utilizar de referências banais ou cotidianas. Gorelik chama atenção à cautela 

necessária ao se analisar a produção teórica do autor, quando define a escrita de Koolhaas: 

Trata-se de um modo de raciocinar em forma de teoremas, dando aparência 

científica a formulações de exaltada imaginação. [...] Essa combinação de 

razão e fantasia, ciência e brincadeira, esse deleite no paradoxo e o contraste 

na estrutura dos argumentos, é um elemento a ser levado seriamente em conta, 

tanto quando se pensa na eficácia lírica das formulações de Koolhaas como 

nas suas opções teóricas.” (GORELIK, in: KOOLHAAS, 2008, p.16). 

 

O ensaio Junkspace é um dos exemplos mais claros dessa característica do autor 

pois, nele, a linguagem de Koolhaas parece se mostrar mais contraditória e provocativa do que 

nunca, na qual cada sentença, cheia de paradoxos, é um manifesto em si mesma. Como exemplo 

disso, aponta-se uma passagem em que o autor denomina junkspace como sendo 

[...] um império emaranhado de confusão que funde o elevado com o 

mesquinho, o público com o privado, o direito e o torcido, o saciado com o 

esfomeado, para fornecer um mosaico ininterrupto do permanentemente 

desconexo. (KOOLHAAS, 2010, p.72-73). 

 

É dessa maneira que se aponta a relevância e a influência do cinema e da 

literatura na análise da obra de Koolhaas. Salienta-se que tal aspecto vai sendo desenvolvido ao 

longo da formação e atuação do arquiteto, estando presente e se transformando em todos os 

tópicos seguintes deste capítulo. Entende-se que tais características não se configuram apenas 

como um estilo de escrever e representar textos e projetos. Para além disso, admite-se que o 

uso da imagem e da palavra, tal como o autor o faz, é parte do próprio processo de construção 

de seu pensamento. 

1.1.2. Imagem, tecnologia e o potencial transformador da arquitetura. 

Koolhaas inicia seus estudos em arquitetura em 1968, na Architectural 

Association (AA), em Londres. A AA estava então fortemente influenciada pelo grupo 

Archigram e sua visão futurista da arquitetura, que valorizava bastante a tecnologia, a arte e a 

cultura pop, não se preocupando tanto com questões formais: um cenário um tanto adequado 

ao então perfil de Koolhaas, ainda deveras influenciado pelo cinema e pela literatura. No 
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entanto, é necessário ampliar o contexto de então, para que se apreenda com mais profundidade 

a relevância daquele momento na formação do pensamento de Koolhaas como um todo. 

É óbvio que o Archigram se destaca com mais intensidade, até porque a AA era 

sua própria base. Porém, o grupo londrino, que tinha como seus principais membros os 

arquitetos Peter Cook, Warren Chalk, Ron Herron, Dennis Crompton, Michael Webb e David 

Green, não era o único representante de uma determinada maneira de pensar e criticar a 

arquitetura daquela época. Os metabolistas japoneses e os italianos do Superstudio, por 

exemplo, também dialogam bastante com o que representava o Archigram. Imagem, tecnologia, 

futurismo e outros eram ferramentas utilizadas na montagem de uma crítica geral ao modo de 

se fazer e pensar arquitetura; à própria definição do que seria arquitetura. 

O Archigram, cujo termo é resultado da junção de Architecture + Telegram 

surgiu como um panfleto, em 1961. Isto por si só já diz muito sobre sua intenção em romper 

com uma arquitetura de então, exercendo uma forte crítica ao seu modo de ser produzida e 

representada. Abraçando a comunicação midiática e se utilizando de referências e ferramentas 

da cultura de massas como histórias em quadrinhos, televisão, propaganda e cultura pop em 

geral, o grupo ganhou de fato reconhecimento global depois da exposição Living City, em 1963, 

no Institute of Contemporary Arts (ICA), em Londres. 

Em suma (e para os propósitos desta pesquisa), destaca-se do Archigram (mas 

não se limitando ao grupo londrino), essa postura de abraçar completamente a tecnologia e a 

cultura de massas, questionando despudorada e mesmo ironicamente a arquitetura e o 

urbanismo de então, eruditos e acadêmicos. Além da postura, destaca-se também os meios 

utilizados para expressar tal crítica: colagens e fotomontagens, panfletos, cartuns e outros. 

Entende-se que Koolhaas foi intensamente influenciado por esse cenário, como se pode 

facilmente perceber ao observar, por exemplo, o projeto Exodus, ou os prisioneiros da 

arquitetura (seu trabalho de graduação na AA, elaborado em 1972), comparando-o a projetos 

e representações não apenas do Archigram, mas de outros grupos, como é o caso de um dos 

projetos do Superstudio, O monumento contínuo (ver Figuras 5 e 6). 

A representação gráfica utilizada em Exodus dialoga explicitamente com vários 

dos grupos aqui destacados, mas não apenas isso. O conceito apresentado por Koolhaas também 

pode ser considerado como parte do pensamento relatado, de rompimento com um padrão de 

se pensar a arquitetura e as cidades. Koolhaas (1972) utiliza o muro de Berlim como uma 

espécie de síntese do definhamento de um período pós-guerra no qual a arquitetura moderna 
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(ou uma vertente dela) havia clamado para si a solução para a sociedade, e falhado. A partir 

disso, ele propõe um oásis arquitetônico no centro de Londres, na forma de uma faixa de intensa 

desejabilidade metropolitana. Uma arquitetura à qual milhares de pessoas se ofereceriam como 

prisioneiros voluntários, causando o êxodo de Londres, que se reduziria a ruínas. Era a 

afirmação de um novo papel para a arquitetura, de uma nova forma de a conceber. Identifica-

se aqui uma contradição na postura do autor, que ao mesmo tempo em que criticava a ideologia 

modernista, apresentava como solução a criação de um espaço ideal. 

Figura 5 - Superstudio - O monumento Contínuo 

 
Fonte: Superstudio, 19695 

Figura 6 - Koolhaas - Exodus 

 
Fonte: KOOLHAAS et al, 1972 

 

De todo modo, a proposta apresentada em Exodus mostra que, assim como o 

Archigram fazia com a Walking City e a Plugin City por exemplo (ver Figura 7), Koolhaas não 

se comedia em propor uma nova forma de arquitetura, que superasse a então vigente, abstraindo 

quase que completamente a realidade existente (ou potencializando exponencialmente algum 

aspecto específico dela). E o fazia de um modo que, mesmo sabendo que nada daquilo seria de 

fato construído, causava grande impacto não apenas entre arquitetos e a academia, mas na 

sociedade como um todo. Tratava-se de utilizar a teoria e crítica da arquitetura, em conjunto 

com novas formas de expressão gráfica, de linguagem, de comunicação e propaganda, como 

uma forma de intervir no status quo. Nesse ponto, destaca-se outro movimento de suma 

importância naquele contexto com o qual entende-se que Koolhaas também dialoga bastante: 

os situacionistas. 

 

 

 

 

                                                      
5 Disponível em: <https://www.domusweb.it/en/news/2015/10/16/super_superstudio.html/> acesso em dez. 2017 
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Figura 7 - Archigram - Walking City 

 
Fonte: site Archigram.net6 

 

Fundada por Guy Debord, a Internacional Situacionista (IS) era um grupo de 

pensadores e ativistas que lutava por uma maior participação da sociedade, em oposição à 

alienação e à passividade. De acordo com Paola Berenstein Jacques (2003), o grupo assumiu 

grande relevância internacional, sendo determinante e participando ativamente dos eventos de 

maio de 1968, em Paris. Os situacionistas debatiam e problematizavam a sociedade do 

espetáculo e o cotidiano alienante, utilizando majoritariamente a vertente cultural como 

mediadora para as discussões e intervenções. Foi com esse propósito que o urbano 

gradativamente passou a se transformar numa das principais temáticas para os situacionistas. 

Jacques afirma que 

O interesse dos situacionistas pelas questões urbanas foi uma consequência da 

importância dada por estes ao meio urbano como terreno de ação, de produção 

de novas formas de intervenção e de luta contra a monotonia, ou ausência de 

paixão, da vida cotidiana moderna. (JACQUES, 2003, p.13). 

 

Nesse sentido, os situacionistas acreditavam no (e trabalhavam em prol do) que 

eles denominaram urbanismo unitário (UU), afirmando-o como uma de suas principais 

ocupações. O UU era definido por eles como uma “teoria do emprego conjunto de artes e 

técnicas que concorrem para a construção integral de um ambiente em ligação dinâmica com 

experiências de comportamento.” (INTERNACIONAL SITUACIONISTA, 2003, p.65). 

Ao contrário de uma doutrina do urbanismo, o UU era apontado como uma 

crítica ao urbanismo, sobretudo aquele do tipo funcionalista. Para os situacionistas, aquele tipo 

de urbanismo desconsiderava uma realidade existente, agindo de maneira a perpetuar a 

sociedade do espetáculo, vazia e alienada, inerte. O urbanismo unitário se propunha a redefinir 

                                                      
6 Disponível em: <http://www.archigram.net/projects_pages/walking_city.html> acesso em jun. 2017 
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uma totalidade (negando a setorização urbana), a qual geraria cidades que atendessem aos 

diversos desejos da sociedade; baseadas em motivações de outras ordens, que eram ignoradas 

pelo funcionalismo. 

Há que se destacar ainda um aspecto a respeito dos situacionistas que se mostra 

particularmente relevante para a presente pesquisa: a aproximação entre o grupo e Henri 

Lefebvre. A importância que o filósofo francês enxergava no cotidiano, sobretudo em seu 

potencial revolucionário, se alinhava perfeitamente aos ideais situacionistas e Lefebvre foi 

deveras importante na fundamentação teórica do grupo. Mais que isso, o filósofo aproximou-

se pessoalmente dos situacionistas (Debord em especial), tendo compartilhado diversos 

momentos, atividades, ações e experimentações junto ao grupo, muito embora esse 

relacionamento tenha sido curto (entre quatro e cinco anos) e tenha terminado de uma maneira 

ruim, conforme o próprio Lefebvre afirmou numa entrevista para Kristin Ross em 1983: “no 

final, foi uma história de amor que terminou mal, muito mal.” (LEFEBVRE, 1997, tradução 

nossa). Nessa mesma entrevista, o filósofo relata seu envolvimento com outros grupos que 

discutiam e reformulavam entendimentos sobre a cidade e sobre o urbanismo, a exemplo do 

holandês Constant Nieuwenhuis, o qual, de acordo com Lefebvre, a princípio possuía 

entendimentos muito próximos aos dos situacionistas. 

A despeito de como tenha terminado a relação entre Lefebvre e os situacionistas, 

considera-se esse um período significativo na biografia do autor, por demonstrar seu 

envolvimento não apenas com a produção teórica e conceitual, mas também em atividades e 

dinâmicas realizadas junto àquele e outros grupos. Para os propósitos da presente pesquisa, 

destaca-se que o cotidiano se colocava como ponto central entre os situacionistas e Lefebvre, 

conforme corrobora Jacques, ao afirmar que “a tese central situacionista era a de que, por meio 

da construção de situações, se chegaria à transformação revolucionária da vida cotidiana.” 

(JACQUES, 2013, P.21). 

Dessa forma, entende-se que há uma aproximação entre o discurso e as práticas 

dos situacionistas com as de Koolhaas. Essa aproximação será melhor tratada na segunda parte 

da presente pesquisa, mas destaca-se aqui sobretudo a forte crítica a uma maneira de pensar e 

agir sobre e nas cidades; as tentativas de construir novas conformações de cidades, se utilizando 

de outro tipo de arquitetura e de urbanismo; a importância atribuída às questões cotidianas, em 

detrimento de uma erudição acadêmica; ao potencial transformador enxergado numa prática da 

arquitetura que rompesse com a então vigente. Esse potencial, manifestado em obras e projetos 
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que intervêm diretamente na sociedade, permanece no pensamento de Koolhaas até os dias de 

hoje. 

1.1.3. Ungers – o pensamento moderno e a busca por novas formas de 

arquitetura 

Em 1972, Koolhaas deixa Londres e vai para a Faculdade de Arquitetura de 

Cornell, no estado de Nova York, onde fica até 1975. Para Moneo (2008), o local se classificava 

à época como um centro vibrante e atraente, sobretudo em função de uma espécie de rivalidade 

entre duas distintas personalidades: o inglês Colin Rowe e o alemão Oswald Mathias Ungers. 

De acordo com Yehre Suh, a despeito da folclórica rivalidade entre os referidos mestres, 

causadora de extravagâncias e conflitos pessoais entre eles, 

É mais importante notar seu mútuo entendimento a respeito da condição 

crítica da arquitetura, e a urgência em estabelecer novas bases para produções 

especulativas [...] Rowe e Ungers compartilhavam a aspiração por um 

caminho alternativo entre a resistência ideológica da cidade existente e o 

trauma autoritário do planejamento moderno. (SUH, 2011, tradução nossa). 

 

Ou seja, embora houvessem de fato sólidas diferenças entre as duas figuras, a 

faculdade de arquitetura de Cornell servia de palco para formulações críticas e experimentações 

na disciplina, nos campos teórico e prático, no intuito de questionar e superar um modernismo 

decadente. É dessa forma que Koolhaas vivencia mais um efervescente período de oposições e 

contradições, tornando-se um notável discípulo de Ungers. A relação com o mestre Alemão 

assume grande relevância na construção do pensamento de Koolhaas, fundamentalmente em 

relação a dois aspectos: a importância da cultura do movimento moderno sobre a disciplina; e 

a utilização do debate sobre a forma na construção de um novo pensamento para a arquitetura. 

A respeito do primeiro aspecto, entende-se que a arquitetura de Ungers sempre teve raízes no 

modernismo e que sua produção, sobretudo nas décadas de 1960 e 1970, é de considerável 

relevância. No entanto é necessário contextualizar a relação que o arquiteto alemão possui com 

o movimento moderno, para que se entenda melhor a herança que será absorvida por Koolhaas. 

Em 1965, Ungers foi convidado a participar da reunião do grupo conhecido 

como Team 10, em Berlim. O grupo recebeu esse nome por ter surgido dentro do 10º CIAM 

(Congresso Internacional da arquitetura Moderna), ocorrido na Iugoslávia, em 1956. Tratava-

se de uma nova geração de arquitetos que já há algum tempo questionava a arquitetura dentro 

do movimento moderno. Dessa forma, o grupo rompeu com o CIAM e passou a organizar seus 

próprios encontros, nos quais buscava discutir e estabelecer novos rumos para a arquitetura e o 
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urbanismo. A partir da mencionada reunião em Berlim, Ungers passou a participar com 

frequência dos encontros do Team 10, tendo inclusive organizado um deles, em Cornell, em 

1971. No entanto, à medida que o alemão foi se aprofundando no estudo da forma enquanto 

base teórica e prática para a disciplina da arquitetura, seus entendimentos o foram distanciando 

do Team 10, até causar o efetivo rompimento de Ungers com o grupo. De acordo com Lara 

Schrijver, 

o gesto mais dramático por parte do Team X é representado por Aldo Van 

Eyck e sua fumegante carta para Mathias Ungers de outro mundo, publicada 

em Spazio e Societá, 8 (1979), em que ele declara que Ungers está em 

completa discordância com tudo o que o Team X se baseia. (SCHRIJVER, 

2008, p.258, tradução nossa). 

 

Entende-se dessa maneira que, embora tenha raízes no movimento moderno, 

Ungers se insere no rol de arquitetos que questionam o pensamento e a arquitetura modernistas, 

porém sem os abandonar completamente. No entanto, o caminho seguido pelo alemão difere 

do Team 10 (e de tantos outros que também questionavam a arquitetura e o modernismo, à 

época), principalmente por se distanciar do caráter político e idealizador da arquitetura. Ungers 

buscava entender as fundações da disciplina por meio do estudo da forma, negando qualquer 

caráter ou papel político como inerente à arquitetura e este é um ponto de destaque ao se 

observar a influência do arquiteto alemão sobre a construção do pensamento de Koolhaas. 

A esse respeito, é importante salientar que a postura observada em Ungers e 

Koolhaas não é a de simplesmente fechar os olhos para a realidade e complexidade social, 

econômica e política existente, mas a de tentar realizar uma observação sobre tudo isso do ponto 

de vista da disciplina da arquitetura para, assim, encontrar e desenvolver um papel que lhe 

caiba. Nesse sentido, Schrijver afirma que 

Ambos, Ungers e Koolhaas, estão cientes das condicionantes sociais nas quais 

a arquitetura opera, e ambos demonstram interesse nas questões sociais (como 

a promessa da coletividade, a condição contemporânea da metrópole, a 

necessidade factual por habitação) e, no entanto, eles operam dentro da 

disciplina da arquitetura, com as ferramentas que lhe são inerentes. 

(SCHRIJVER, 2008, p.245, tradução nossa). 

 

A autora argumenta ainda que ao longo de um período do trabalho de Koolhaas 

que vai desde 1968 (ainda na AA, com suas observações sobre o muro de Berlim que dariam 

origem ao desenvolvimento de Exodus) até 1978 (a conclusão de seu estudo sobre Manhattan 

que resultou na publicação de Nova York delirante), existe a construção de um raciocínio sobre 

a arquitetura no qual a forma possui papel central e isto se dá exatamente devido à relação do 

arquiteto holandês com Ungers. 



34 

 

Nesse sentido, é importante salientar que Ungers não realizava o estudo da forma 

de maneira simplista, focada ou limitada a questões de estilo ou puramente estéticas. De acordo 

com Schrijver, o entendimento do alemão sobre a forma, bem mais complexo, pode ser 

observado na instalação Man TransForms, realizada em 1976 junto com a publicação de um 

ensaio, em que  

ele declara que a forma é necessária à humanidade, para que se tenha ordem 

no mundo, por meio do emprego da imaginação em conjunto com o 

pensamento. Ungers atribui um forte significado ao papel da visão e da 

imaginação como um princípio guia no qual a consciência compreende o 

mundo. [...] Em outras palavras, Ungers permite que a forma seja mais do que 

'decoração', e mais do que uma expressão singular de uma ideia subjacente. 

(SCHRIJVER, 2008, p.253, tradução nossa). 

 

Para Ungers, o estudo da forma, além de necessário para entender a 

complexidade da nova realidade urbana metropolitana, não poderia ser feito por uso das 

ferramentas e metodologias tradicionais da arquitetura. Como exemplo disto, observa-se a 

abordagem em sua publicação de 1982, Morphologie/City Metaphors, a qual foi baseada na 

referida instalação de 1976. Nela, Ungers apresenta duas imagens (sendo uma de um projeto 

urbano e outra uma fotografia por ele escolhida), acrescida de uma palavra (ver Figura 8). Ao 

fazer uso de imagens a princípio aleatórias entre si, mas que se complementam dando origem a 

um conceito (apêndices, no exemplo em questão), o autor afirma o seu entendimento sobre a 

complexidade da forma, a qual representa também uma dimensão subjetiva do imaginário da 

sociedade. 

Figura 8 - Apêndices (Appendages) 

 
Fonte: SCHRIJVER, 2008, p.253 
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Essa busca por uma nova teoria e prática de se fazer e pensar arquitetura, que 

utilize novas metodologias e significados capazes de absorver a complexidade metropolitana 

sob o ponto de vista da disciplina, é considerada na presente pesquisa como mais um relevante 

aspecto da influência de Ungers na construção do pensamento de Koolhaas. Outro exemplo a 

esse respeito é o caso de Berlin: a green archipelago7, publicação da qual Koolhaas também é 

autor e que tanto dialoga com Nova York delirante, sobretudo na abordagem sobre as cidades 

dentro da cidade. A publicação é resultado de uma espécie de exercício conceitual de 

planejamento e desenho urbano realizado num curso de verão, cujas propostas apresentaram 

um caráter de vanguarda para a época, por considerarem a natureza policêntrica da metrópole. 

Em função dessa postura, Schrijver afirma que o resultado apresentado “não é dependente de 

um único gesto arquitetônico ou urbanístico, mas oferece um quadro no qual diferenças podem 

existir e ser cultivadas.” (SCHRIJVER, 2008, p.254), o que dialoga diretamente com o que 

Koolhaas tanto vai abordar em Nova York delirante. 

De pupilo a colega e coautor, a relação entre Koolhaas e Ungers se transforma, 

à medida que o aluno absorve a essência do pensamento do mestre para começar a exercer sua 

própria construção teórica com mais relevância e protagonismo. Isso fica bastante evidente 

quando se observa a ideia do arquipélago de cidades dentro da cidade presente em Berlin: a 

green archipelago, publicado apenas um ano antes do lançamento de Nova York delirante. A 

busca por uma nova forma de pensar e fazer arquitetura exercida por Ungers é em grande 

medida absorvida por Koolhaas, que, no entanto, a transforma e a aplica à sua própria maneira. 

É dessa forma que Koolhaas, ainda se beneficiando de seu relacionamento com Ungers, se 

instala na cidade de Nova York, naquele que Moneo define como um “local de referência 

obrigatório para qualquer pessoa na cidade interessada em arquitetura.” (MONEO, 2008, 

p.138). 

1.1.4. IAUS – a vanguarda cosmopolita pela desideologização da forma moderna 

O Institute for Architectural and Urban Studies (IAUS) foi fundado em 1967, na 

cidade de Nova York, por Peter Eisenman (que havia se formado na Faculdade de Arquitetura 

de Cornell em 1955). Moneo o classifica como uma 

Instituição imprecisa, mas extraordinariamente ativa e eficiente [...] o IAUS 

desenvolve múltiplas atividades – palestras, exposições, cursos, apresentações 

                                                      
7 Publicado em 1978 na revista Lotus International, 19. Lançado posteriormente em formato de livro, em 2013, 

com o título The city in the city -  Berlin: a green archipelago - a manifesto (1977) by Oswald Mathias Ungers 

and Rem Koolhaas 
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etc. –, porém, sobretudo, transforma-se na ponta de lança de uma visão de 

arquitetura que estimula a prevalência do pensamento teórico em relação à 

prática profissional pura. (MONEO, 2008, p.138). 

 

De acordo com Adrián Gorelik, em torno do IAUS e de sua revista, Oppositions 

(dirigida por Eisenman, Kenneth Frampton e outros), “articulava-se uma vanguarda 

cosmopolita que estava no momento mais criativo da desmontagem e desideologização da 

forma moderna.” (GORELIK, in: KOOLHAAS, 2008, p.11). O IAUS não era uma escola de 

arquitetura e, portanto, possuía grande liberdade em relação a um tão criticado academicismo 

da época. Em outras palavras, o instituto abraçava aqueles que questionavam o status quo do 

entendimento teórico da arquitetura. Para citar algumas das personalidades que passaram pelo 

IAUS, além dos já mencionados Eisenman, Koolhaas e Frampton, destaca-se Aldo Rossi, 

Charles Gwarthmey, Frank Gehry, Diana Agrest, Mario Gaudelsonas, Rafael Moneo, Robert 

Stern, Bernard Tschumi, Michael Graves, Richard Meier, Manfredo Tafuri, Anthony Vidler, 

entre outros. 

Em 1975, Peter Eisenman relata numa entrevista como (e com que objetivos) se 

deu a fundação do IAUS. Ele começa falando da experiência que teve na Inglaterra (durante 

seu doutorado em Cambridge), em contraste com o que havia nos Estados Unidos (quando 

ingressou como professor em Princeton). Enquanto que na Inglaterra Eisenman relata a 

arquitetura como algo mais amplo, vivenciado e difundido em toda a sociedade, nos Estados 

Unidos ela era apenas uma atividade útil, mera mercadoria, sem qualquer significado mais 

relevante. Em Princeton, frente a uma separação total entre a prática e o ensino da arquitetura, 

Eisenman defende que, ao invés daquilo, deveria haver uma dialética natural entre as duas 

coisas. Foi assim que, com a intenção de criar um ambiente que propiciasse o estudo e a 

observação dessa dialética entre teoria e prática, o IAUS foi criado; e que "sua única filosofia, 

se é que há uma, é servir como um veículo para o discurso crítico, para desafiar a atitude 

empírica reinante nos Estados Unidos em relação à arquitetura". (EISENMAN, 2013, p.155). 

É nesse contexto que, durante quatro anos, Koolhaas elabora o que denominou 

de um manifesto retroativo que analisa a transformação histórica de Manhattan, extraindo dela 

uma nova teoria para a arquitetura. A passagem de Koolhaas pelo IAUS, após toda a experiência 

que havia tido com Ungers em Cornell (e continuava a ter, agora dentro de outra relação com o 

arquiteto alemão), o colocou em contato com um seleto grupo de arquitetos que 

problematizavam com enorme liberdade os rumos da arquitetura. E isso aconteceu exatamente 

durante a elaboração do que talvez seja sua obra mais emblemática. Em Nova York delirante é 
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explícito o esforço do autor em criar um novo vocabulário para a teoria da arquitetura; um que 

não apenas seja capaz de absorver as novas e complexas condições metropolitanas, mas também 

de difundi-la e incentivá-la enquanto teoria para a arquitetura. É dessa forma que se entende 

como de fundamental relevância esse período na formação dos conceitos desenvolvidos pelo 

autor no referido livro e em seu pensamento como um todo. 

1.2. O contraditório de Koolhaas e a condição pós-moderna. 

Uma vez destacados os aspectos e momentos da trajetória biográfica de 

Koolhaas tidos como mais relevantes para os propósitos da presente pesquisa, analisa-se a 

seguir o contraditório de maneira mais particular e objetiva. Trata-se de apresentar de que 

forma o presente trabalho entende o que se considera como sendo um resultado das 

experimentações e transformações relatadas até agora, que se configura numa espécie de 

método sobre como pensar e fazer arquitetura. 

Sabe-se que a trajetória biográfica do autor continua sendo escrita e transformada 

até os dias atuais, repleta de momentos, obras, situações e experiências deveras relevantes, que 

são considerados ao longo da presente pesquisa. No entanto, aponta-se a publicação do livro 

Nova York delirante como marco final de uma análise sobre os aspectos da trajetória biográfica 

de Koolhaas, por entender que a partir deste momento já existe a consolidação (mesmo que 

inicial) do referido contraditório. Entende-se que a partir deste momento, Koolhaas já possui 

uma forma única e particular de construção do pensamento e passa a fazer uso dela (inclusive 

na prática, com a fundação de seu escritório), conforme será analisado ao longo da presente 

pesquisa. 

Dessa maneira, é apresentado a seguir como se entende o contraditório no 

pensamento do autor, fazendo uso de duas considerações: sua dupla atuação, na teoria e na 

prática da arquitetura; e de que maneira o autor se insere num contexto mais amplo, no qual a 

arquitetura como um todo está sendo posta em debate, apontando para tanto o que David Harvey 

entende por Condição pós-moderna; e as formulações e questionamentos apresentados por 

Robert Venturi em Complexidade e contradição em arquitetura. Sabe-se que, considerando o 

debate do referido contexto, existem diversas abordagens e posicionamentos, que 

problematizam mais diretamente um ou outro aspecto da disciplina. No entanto, aponta-se estas 

duas obras por entender que elas tratam diretamente do principal ponto em questão no presente 

capítulo: o contraditório. 



38 

 

1.2.1. OMA/AMO. Materializando a dualidade. 

Após a publicação de Nova York delirante, Rem Koolhaas, Elia Zenghelis, 

Madelon Vriesendorp e Zoe Zenghelis fundam8, em Roterdã, o Office for Metropolitan 

Architecture (OMA). A atuação do escritório se inicia com a participação no concurso de 

projetos para o prédio do parlamento holandês em Haia, em 19789. O concurso foi o primeiro 

entre tantos outros dos quais o OMA participou e participa, até os dias de hoje. A propósito, a 

atuação do escritório em concursos é algo a se destacar, uma vez que em muitos desses casos, 

Koolhaas e sua equipe utilizam do formato e da dinâmica de concursos para exercer/apresentar 

uma crítica à prática arquitetônica vigente. Entende-se que esse é um exemplo preciso da mútua 

influência de sua dupla atuação (na teoria e crítica; e na prática de projeto), uma condicionando 

a outra. 

Sabe-se que Koolhaas não é o único arquiteto que atua nos dois campos. No 

entanto, entende-se que essa dupla atuação do holandês acontece de maneira um tanto 

particular, sobretudo em função de que a sua prática projetual não é realizada para confirmar o 

que ele desenvolve no campo da teoria e crítica, e vice-versa. Ao contrário disso, Koolhaas por 

vezes questiona, na prática, algumas de suas formulações teóricas, que são por sua vez 

transformadas, adaptadas ou mesmo reforçadas, como resposta aos questionamentos 

apresentados. E vice-versa. Essa dualidade faz parte do (e de certa forma confirma o) que se 

entende aqui sobre o contraditório como uma espécie de método de trabalho do arquiteto. 

Como consolidação dessa dupla atuação, com o caráter dialético de 

independência e interdependência, Koolhaas funda o AMO, o think tank do OMA, seu braço 

teórico. O autor afirma que sempre considerou a produção crítica como algo necessário e de 

grande relevância, mas que 

[...] é algo que nós nunca poderíamos fazer sem aquela organização [AMO], 

exceto eu como um escritor. Mas após Nova York delirante, se tornou muito 

importante possuir um aparato que simplesmente produza internamente e, 

portanto, mostre a necessidade em criar uma espécie de corpo de evidências 

que nos possibilite assumir um posicionamento crítico. (REM KOOLHAAS, 

2015, tradução nossa). 

 

                                                      
8 Elia Zenghelis é um arquiteto grego formado na AA, onde também atuou como professor (inclusive de 

Koolhaas); Zoe Zenghelis é uma artista plástica grega, esposa de Elia à época da fundação do OMA; Madelon 

Vriesendorp, então esposa de Koolhaas, é uma artista plástica holandesa. O trio é responsável pela autoria de 

diversas das imagens que ilustram projetos notáveis de Koolhaas (e do OMA), como as ilustrações presentes em 

Nova York delirante e em Exodus, por exemplo. 
9 Zaha Hadid foi uma das colaboradoras neste projeto. 
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A própria data de fundação relatada pelo autor explicita a ambivalência 

OMA/AMO, quando Koolhaas (2015) menciona com imprecisão o final dos anos 1990. 

Acontece que, na prática, o AMO já existia (o que é datado por Koolhaas é apenas sua 

formalização), como se pode confirmar com a publicação do livro S, M, L, XL: Small, Medium, 

Large, Xxtra-large (1995), por exemplo. O livro representa a grande relevância (e o alto 

investimento de recursos) que a produção teórica e crítica possui para o arquiteto, que reconhece 

as dificuldades (tanto operacionais quanto de independência) em se realizar um projeto como 

aquele, dentro do OMA. 

Entende-se dessa forma que a criação e a atuação do AMO possuem tanta 

relevância quanto à do OMA para os propósitos da presente pesquisa, uma vez que, entre outras 

coisas, garante a continuidade da atuação de Koolhaas no campo teórico. Além disso, o AMO 

faz com que essa atuação seja também sistemática, metodológica e institucional, e não apenas 

pessoal. Ela representa de fato a consolidação permanente do esforço observado no autor em 

estar sempre questionando e teorizando a arquitetura, para então fazer uso disso em sua 

produção prática. 

1.2.2. Contradição, complexidade e a condição pós-moderna 

Ao longo do presente capítulo, tem sido analisada a trajetória da construção dos 

conceitos e do pensamento de Rem Koolhaas, com foco no contraditório como chave de leitura 

de sua produção. Os aspectos apontados até aqui por si só já revelam um contexto mais amplo, 

global, no qual a discussão e a prática da arquitetura estariam inseridas. Este tópico tem a função 

de abordar com mais atenção o referido contexto, tomando como referência a conceituação 

trazida por David Harvey em Condição pós-moderna; e em seguida os questionamentos e 

considerações trazidos por Robert Venturi em Complexidade e contradição em arquitetura. A 

começar por Harvey, entende-se que a abordagem e a leitura feita pelo geógrafo britânico é 

bastante elucidativa e pertinente para um melhor entendimento da posição assumida por 

Koolhaas dentro desse contexto mais amplo. 

Ao analisar o que seria a passagem de uma modernidade para uma pós-

modernidade, Harvey identifica o final dos anos 1960 como de particular relevância, afirmando 

que “em algum ponto entre 1968 e 1972, portanto, vemos o pós-modernismo emergir como um 

movimento maduro, embora ainda incoerente, a partir da crisálida do movimento antimoderno 

dos anos 60.” (HARVEY, 2008, p.44). Destaca-se essa passagem para se traçar um paralelo 

sobre o desenvolvimento do pensamento de Koolhaas até aqui apresentado: o arquiteto holandês 
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absorveu fortes influências de diversos dos tais movimentos antimodernistas, como por 

exemplo os situacionistas; ao mesmo tempo em que conviveu com vertentes que procuravam 

não a negação, mas sim uma superação do movimento moderno, como era o caso de Ungers e 

mesmo do IAUS em boa medida (e particularmente Eisenman). Estes últimos representariam o 

início de um amadurecimento do suposto pós-modernismo, embora, como muito bem ressalva 

Harvey, ainda incoerente. Não por coincidência se identifica o marco de um amadurecimento 

do próprio Koolhaas num período bastante próximo ao relatado pelo britânico. 

Ainda considerando o contexto geral que representa essa transição entre 

moderno e pós-moderno, percebe-se os movimentos, atores e entendimentos apresentados no 

presente capítulo como inseridos nesse processo: os metabolistas; o Archigram; os 

situacionistas; Ungers e Rowe; Eisenman, Frampton e tantos outros; todos eles representam um 

intenso período de questionamentos, rupturas e tentativas de superação do movimento moderno. 

Nesse sentido, há ainda diversas outras correntes e grupos que seguem por tantos outros 

caminhos que se conformaram dentro desse processo de transição. No entanto, o que é 

observado em destaque aqui a respeito de Koolhaas é o caráter de absorção do que se pode 

entender como uma multiplicidade. Conceitual, estética, social, de formas e funções, da 

tecnologia. Ao longo de sua trajetória, Koolhaas segue absorvendo. Isto e aquilo. Sem se 

preocupar em justificar ou encontrar uma metateoria ou ideologia que abarque toda essa 

multiplicidade, entende-se que o arquiteto holandês enxerga na dupla ação de questionar e 

aceitar (ou seja, no contraditório) a possibilidade de estabelecer uma nova base para a 

arquitetura. Neste ponto, entende-se que as formulações trazidas por Venturi em Complexidade 

e contradição em arquitetura se mostram bastante pertinentes para ampliar o entendimento do 

contraditório, não apenas em Koolhaas, mas no referido contexto como um todo. 

O arquiteto norte americano Robert Venturi publicou, em 1966, o que Vincent 

Scully classificou, já na introdução, como um livro que  

não é para aqueles arquitetos que arrancam os olhos com medo de que estes 

os ofendam [...] É provavelmente o mais importante livro escrito sobre criação 

e produção de arquitetura desde Vers une Architecture, de Le Corbusier, de 

1923. (SCULLY, in: VENTURI, 1995, p.XIII). 

 

De fato, este livro se tornou uma das maiores referências para as transformações 

que ocorreriam na arquitetura naquele conturbado período, e os motivos pelos quais se destaca 

esta publicação para dialogar com a construção do pensamento de Koolhaas até aqui são muitos. 

A começar pelo aspecto mencionado ainda no prefácio por Venturi, de que ele tenta falar sobre 
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arquitetura e não em torno dela. Com isso, o autor deixa claro desde o início uma ruptura com 

a perseguição de uma ideologia para a disciplina, colocando-o numa vertente que tenta teorizar 

a arquitetura pela própria arquitetura, sem buscar suporte na filosofia ou em outra ciência. Outro 

aspecto relevante é o fato de o autor também atuar duplamente, na teoria e na prática, fato 

inclusive observado pelo próprio autor na referida obra. No entanto, o principal motivo pelo 

qual se aponta aqui este livro como de extrema relevância é o fato de ele abordar, de maneira 

explícita e direta (como o próprio título adianta), a questão da complexidade e da contradição 

na arquitetura. 

Fazendo uso de uma linguagem convencional, simples e direta, Venturi ataca, 

do início ao fim, o que classificava como um modernismo ortodoxo, puritanamente moralista. 

Ataca as normas dogmáticas e inescapáveis da forma e da unidade, da clareza, da austeridade, 

do belo e erudito. Em sua narrativa, conjuga o verbo na primeira pessoa como que para 

incentivar a todos os arquitetos que desafiem sim todo aquele regramento autoritário: gosto 

disso e daquilo, sou mais por isso do que por aquilo. Defende a multiplicidade do isso e aquilo, 

do tanto isso como aquilo: mais não é menos. Essa postura exacerbadamente questionadora 

aparece, dentro do referido contexto, como uma espécie de baluarte de um pós-modernismo. 

No entanto, a multiplicidade e a complexidade defendida por Venturi o é feita 

de maneira responsável e madura, ou seja: considerando sua totalidade. Não se trata de defender 

o pitoresco, ou a simplificação, mas sim da ruptura com a hipocrisia de uma unidade de 

exclusão, em prol de uma unidade de inclusão. Não se trata de uma ruptura leviana ou 

superficial, que teria em si mesma sua justificativa e passaria a negar qualquer entendimento 

ou prática pregressa. Aliás, a esse respeito, o autor tem sempre o cuidado de não apontar sua 

dura crítica ao pensamento moderno como um todo, de forma generalista. Ao contrário, deixa 

sempre muito claro que sua reprovação é em relação a vertentes e práticas de um modernismo 

específico. Para o autor, a complexidade (com suas concomitantes contradições) é inerente à 

arquitetura e negá-la é inaceitável (este teria sido o erro dos modernistas ortodoxos). Além 

disso, sobretudo naquele momento de ruptura, Venturi defende a reestruturação dos meios de 

expressão da arquitetura, o que demonstra a busca por uma nova agenda, um novo conjunto de 

significados, práticas e entendimentos para a disciplina como um todo. 

O autor aborda também a ambiguidade, para tratar de questões de forma e 

conteúdo, significado, programa, função e estrutura, afirmando que elas sempre existem, a 

despeito de artimanhas e discursos ou dogmas: “A Villa Savoye: é uma planta quadrada ou 

não?” (VENTURI, 1995, p.14). (ver Figura 9). 
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Figura 9 - Villa Savoye: planta 

 
Fonte: site Archidaily.com10 

 

Esta postura ataca o que Venturi entende como uma espécie de fuga, negação, 

das condições reais (complexas e contraditórias) existentes na arquitetura. O tal modernismo 

ortodoxo e simplista, só conseguia uma unidade e clareza plástica, por exemplo, por que se 

negava a encarar (e resolver) outros problemas. A forma só seguia a função porque antes se 

alterava o programa para tal. 

Estabelecendo níveis contraditórios e discorrendo sobre contradições adaptadas 

ou justapostas, Venturi realiza em sua obra uma espécie de tratado em prol da contradição e da 

complexidade, criando todo um novo vocabulário a ser apropriado pela arquitetura, tanto na 

teoria quanto na prática. Para ele, é preciso que os arquitetos aprendam a enxergar a arquitetura 

aceitando e utilizando a contradição e a complexidade (e seu novo dicionário de elementos e 

composições); mas aprendam também a realizar arquitetura fazendo uso destes atributos. Neste 

ponto, há uma particularidade sobre o aspecto formal e histórico da disciplina, no qual Venturi 

defende a utilização de toda e qualquer referência existente à disposição do arquiteto, que deve 

se apropriar daquele novo vocabulário, passando também a alterá-lo, gerando novas 

possibilidades, novos arranjos, nova arquitetura. 

Um último contraste abordado por Venturi no referido livro e que dialoga 

bastante com o pensamento de Koolhaas trata da relação entre exterior e interior. Venturi 

questiona a doutrina ferrenha de que o interior deve-se expressar no exterior, afirmando que 

ambos se determinam e se expressam, um no outro; que o interior e o exterior se relacionam 

entre si, mas também com outras coisas, como o entorno, o programa, necessidades climáticas, 

                                                      
10 Disponível em: <https://www.archdaily.com/84524/ad-classics-villa-savoye-le-corbusier> acesso em set. 2017 
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entre outros. De maneira paradoxalmente semelhante, Koolhaas também problematiza essa 

relação quando fala da lobotomia em Nova York delirante. 

Outra semelhança se torna evidente quando se observa a conclusão do texto de 

Venturi, que menciona o valor e as brilhantes lições da pop art, até então não 

aproveitados/reconhecidos/apropriados pelos arquitetos, e termina afirmando que “talvez seja 

da paisagem cotidiana, vulgar e menosprezada, que possamos extrair a ordem complexa e 

contraditória que é válida e vital para nossa arquitetura como um todo urbanístico.” (VENTURI, 

1995, p.147). Entende-se que essa consideração final é completamente alinhada com o que 

Koolhaas defende em Nova York delirante e em produções posteriores, em prol da cultura de 

massas, da aproximação da arquitetura com a linguagem popular e com o cotidiano, entre 

outros. 

A contribuição das formulações apresentadas por Venturi (e suas relações com 

o pensamento de Koolhaas) ainda serão abordadas no decorrer da presente pesquisa. Neste 

momento, porém, considera-se que a proposição do autor de transformar completamente a 

maneira de se enxergar, pensar e, sobretudo, realizar arquitetura, por meio da abordagem e 

aceitação da complexidade e da contradição, é apresentada aqui como grande referência. Uma 

referência ao contexto geral no qual Koolhaas está inserido; a uma mudança radical de postura 

de arquitetos que procuram superar o modernismo, mas com o intuito de encontrar uma nova 

base geral de pensamento e ação para a disciplina; e finalmente uma referência sobre como 

reconhecer, entender e se apropriar do contraditório na produção, prática, teórica e crítica da 

arquitetura. 

A análise realizada neste capítulo evidenciou o desenvolvimento do que se 

considera como aspecto de suma relevância para o pensamento e a atuação de Koolhaas, o 

contraditório, no intuito de utilizá-lo como chave de leitura para a obra do arquiteto holandês. 

Destacou-se aspectos, momentos e personalidades consideradas fundamentais para entender de 

que maneira o autor foi absorvendo e dando forma ao contraditório em seu pensamento. Em 

seguida, apresentou-se uma rápida análise de um contexto mais amplo, no sentido de situar o 

desenvolvimento da forma de pensar de Koolhaas inserida num todo maior. Entende-se que 

essa leitura é fundamental para melhor compreender as teorias, os conceitos e a forma de 

realizar arquitetura utilizada pelo autor, as quais serão abordadas no capítulo seguinte. 
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Penetra-se por ruas cheias de placas que pendem das paredes. 

Os olhos não veem coisas, mas figuras de coisas que significam outras coisas. 

[...] 

Se um edifício não contém nenhuma insígnia ou figura, 

a sua forma e o lugar que ocupa na organização da cidade 

bastam para indicar sua função 

(Ítalo Calvino – As cidades invisíveis) 
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2. A CIDADE GENÉRICA: CONGESTÃO E CONSUMO 

Este capítulo apresenta uma análise acerca da construção do pensamento de Rem 

Koolhaas sobre a cidade contemporânea, no intuito de identificar os aspectos considerados 

fundamentais à conceituação do autor sobre a temática em questão. Tais aspectos servirão de 

base para a discussão promovida nos capítulos seguintes.  

Nesse sentido, o presente capítulo estrutura-se cronologicamente em função da 

atividade do arquiteto holandês, no intuito de identificar a construção de seu processo de 

conceituação sobre as cidades como um todo. Destaca-se nesse processo conceitos, posturas, 

publicações, entrevistas e outros, considerados como essenciais para a identificação do seu 

entendimento sobre a cidade contemporânea. Ressalta-se também a importância das 

características inerentes à sua maneira de construir o pensamento, destacadas no capítulo 

anterior, em particular a forma como Koolhaas faz uso do contraditório. 

Conforme apontado anteriormente, a publicação Nova York delirante é o ponto 

de partida desta análise por entender que a partir dela o autor apresenta um pensamento 

amadurecido, mas sobretudo por ter sido nela que Koolhaas apresentou um dos conceitos 

entendidos na presente pesquisa como aspecto fundamental: a cultura da congestão. Este 

conceito continua presente na produção subsequente do autor (tanto teórica quanto prática) até 

os dias atuais. Nesse sentido, aponta-se que é por meio da análise do que denominou de 

manhattanismo que Koolhaas tenta compreender a congestão e, indo além, esboçá-la enquanto 

teoria, da arquitetura e da cidade, da sociedade. Aponta-se também a relevância da publicação 

de S, M, L, XL: Small, Medium, Large, Extra-large (1995), que representa não apenas a 

importância que Koolhaas dá à atuação teórica da arquitetura em si (o autor relata o esforço 

quase suicida necessário à publicação, que quase levou o escritório à falência11), mas também 

à forma de tal atuação, qual seja relacionada com a dimensão prática. É assim que o referido 

livro se coloca como uma enorme compilação do então entendimento geral do arquiteto a 

respeito da arquitetura (teoria e prática), da cidade e da sociedade, considerando suas diversas 

escalas, complexidades e contradições. Nesse sentido, destaca-se dois ensaios que integram o 

referido livro, Bigness, or the problem of the large e A cidade genérica, por entender que eles 

                                                      
11 De acordo com matéria publicada na revista Icon, em abril de 2004, disponível em < 

https://www.iconeye.com/404/item/2725-rem-koolhaas-content-%7C-icon-011-%7C-april-2004> acesso em jan. 

2018 
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representam grande parte do pensamento do autor naquele momento, especialmente em se 

considerando a discussão promovida na presente pesquisa. 

Sendo assim, ao analisar o texto Bigness, or the problem of the large, é possível 

identificar a postura do autor em estender a arquitetura da cultura da congestão, vista em Nova 

York delirante, para além de Manhattan. Em Bigness, Koolhaas tenta extrair do arranha-céu 

(suas causas e consequências, seu potencial e sua representatividade) uma espécie de teoria para 

uma nova prática arquitetônica. A prática de uma arquitetura para depois do fim da arquitetura, 

como o autor coloca, a qual extrapolaria (e mesmo tornaria obsoleto) o urbanismo, dando 

origem a um novo tipo de cidade. Esta cidade é analisada a seguir, por meio do estudo do ensaio 

A cidade genérica, no qual Koolhaas teoriza o que seria o seu entendimento sobre as cidades 

contemporâneas. Trata-se do desenvolvimento do conceito da cultura da congestão, atualizado 

e aplicado à escala da cidade, acrescido mais objetivamente de outro aspecto também 

considerado fundamental para esta pesquisa: a atividade do consumo. Embora de maneira mais 

indireta, este aspecto já aparece nas obras anteriores, principalmente em Nova York delirante e 

sobretudo na conceituação da cultura da congestão. No entanto, percebe-se que em A cidade 

genérica a atividade do consumo passa a ser considerada de maneira mais direta, com o autor 

apontando e identificando mais objetivamente a relação de tal aspecto com a conformação das 

cidades. Em seguida, observa-se um aprofundamento deste aspecto no ensaio Junkspace, o qual 

é visto na presente pesquisa como uma grande reflexão e análise crítica geral da cidade, da 

arquitetura e da sociedade, num momento em que uma cultura da congestão já desenvolvida e 

fortificada encontra com uma atividade do consumo hegemonicamente consolidada. 

A análise feita sobre a produção teórica e crítica de Koolhaas é em seguida 

contraposta com sua produção prática, quando são analisados alguns de seus projetos 

(executados ou não), nos quais se identificam aspectos apontados na análise teórica. Esta 

contraposição reafirma o caráter contraditório do arquiteto holandês e permite uma maior 

compreensão e maiores questionamentos a respeito de seu entendimento sobre a cidade 

contemporânea. Por fim, é apresentada uma síntese sobre a análise e atualização do pensamento 

de Koolhaas realizada neste capítulo, identificando e enunciando os dois aspectos tidos como 

fundamentais, a cultura da congestão e a atividade do consumo, os quais servirão de base para 

a discussão promovida nos capítulos seguintes. 
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2.1. Nova York Delirante: um projeto para uma cultura da congestão 

O livro Nova York delirante, publicado pela primeira vez em 1978, é 

estabelecido na presente pesquisa como ponto de partida para a compreensão do pensamento 

de Koolhaas sobre a cidade contemporânea, em função do entendimento apresentado no 

capítulo anterior, de que o referido momento se configura como um marco na trajetória do autor. 

Além disso, é nesta publicação que o autor primeiro apresenta o que se reconhece aqui como 

um dos conceitos basilares de todo o seu entendimento sobre as cidades: a cultura da congestão. 

Este conceito é apresentado no referido livro, mas continua presente no pensamento, na crítica, 

na teoria e na prática do arquiteto holandês até os dias atuais e, dessa forma, ele será abordado 

ao longo de todo este capítulo. Identifica-se nesta abordagem o desenvolvimento, a adequação 

e a aplicabilidade do conceito da congestão, ao longo da produção e crítica do arquiteto 

holandês. 

Oriunda da hiperdensidade, apontada por Koolhaas como uma condição 

metropolitana, a congestão é entendida pelo autor como a própria essência da metrópole. Já na 

introdução de Nova York delirante, Koolhaas afirma que “tendo Manhattan como exemplo, este 

livro é um projeto para uma “cultura da congestão.” (KOOLHAAS, 2008, p.27). Dessa forma 

o autor apresenta, no que denominou de manifesto retroativo, uma análise histórica da cidade 

de Nova York (particularmente da ilha de Manhattan), que também pode ser entendida como 

uma narrativa do surgimento da cultura da congestão e da consequente criação de sua 

arquitetura, a qual teria, no ápice da narrativa, gerado sua obra-prima: a cidade moderna por 

excelência. Koolhaas narra a consolidação dessa cidade da congestão, que não apenas aceitou 

sua condição metropolitana de ser, como a explorou ao máximo, com quase infinita liberdade. 

Para o entendimento do pensamento de Koolhaas a respeito da congestão, 

destaca-se inicialmente a retícula de Manhattan12, apresentada pelo autor com uma enorme 

importância. Entende-se que a retícula não é vista por ele apenas como uma questão 

morfológica ou de desenho urbano, embora esses aspectos também tenham relevância. 

Koolhaas toma a retícula como uma espécie de síntese do inato caráter moderno de Manhattan 

e, ao longo de toda a obra, a apresenta como causa e consequência do desenvolvimento da 

cidade, utilizando-a em metáforas, comparações e questionamentos críticos sobre o urbanismo, 

a arquitetura, as cidades e a própria sociedade. Ao afirmar que Manhattan seria uma contra-

                                                      
12 Definida em 1811, trata-se do desenho urbano da ilha, composto por 12 avenidas no sentido norte-sul e 155 ruas 

no sentido leste-oeste, o que deu origem à cidade de 2.028 quadras (KOOLHAAS, 2008, p.35-36) 
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Paris, uma anti-Londres, ou uma polêmica utilitarista, Koolhaas aponta, na retícula, a quebra 

de paradigma com o pensamento mais tradicional, presente no velho mundo (retomando a crítica 

a um determinado urbanismo modernista), em função de outro, para ele moderno de fato, 

existente em Manhattan. Este já não se preocupa com amenidades como criar amplos espaços 

vazios e naturais, estabelecer uma hierarquização ou uma setorização urbana, entre outras 

questões daquele urbanismo. A intenção da retícula é ser eficiente. Ela se define pela viabilidade 

econômica, mas o faz afirmando uma superioridade mental, ao se mostrar indiferente à 

topografia existente (nota-se que a postura de Koolhaas neste ponto não se mostra tão diferente 

do mesmo urbanismo que ele tanto critica, o que serve como exemplo da utilização do 

contraditório na construção de seu pensamento). É dessa forma que o autor aponta a retícula de 

Manhattan como um dos primeiros aspectos revolucionários da cidade ao afirmar que, com ela, 

“a história da arquitetura e todas as lições de urbanismo anteriores deixam de ter pertinência.” 

(KOOLHAAS, 2008, p.37). 

Ainda falando do caráter essencialmente moderno de Manhattan, Koolhaas 

recorre novamente à retícula, mas utilizando-a de forma metafórica, a fim de apresentar o que 

enxerga como uma espécie de conceituação teórica da congestão, esta ainda como sendo o 

embrião do que viria a se tornar o manhattanismo. O autor aborda a contradição conceitual 

provocada pela retícula e suas consequências, afirmando que 

A disciplina bidimensional da retícula também cria uma liberdade jamais 

sonhada para a anarquia tridimensional. A retícula define um novo equilíbrio 

entre controle e descontrole, em que a cidade pode ser ao mesmo tempo 

ordenada e fluida, uma metrópole de rígido caos. (KOOLHAAS, 2008, p.37) 

 

Mais uma vez, o foco do autor é direcionado para o contraditório e é justamente 

a partir da observação sobre este aspecto que Koolhaas tenta extrair uma conceituação da 

retícula. Ainda sobre a metáfora no trecho destacado acima, Gorelik escreve, no prefácio da 

edição brasileira do Nova York delirante, que essa contradição apontada por Koolhaas na 

retícula refere-se também ao posicionamento do arquiteto face ao próprio sistema capitalista. 

Para Gorelik, Koolhaas estaria demonstrando um entusiasmo pelas contradições do capitalismo, 

de certa forma fascinado pela liberdade supostamente existente no espírito comercial, que 

funcionaria para o arquiteto holandês  

Somente como um subterfúgio astuto que permite justificar, através de uma 

aparente eficácia, o máximo da artificialidade: uma liberdade sem limites para 

as fantasias oníricas da cultura da congestão (GORELIK, in: KOOLHAAS, 

2008, p.13) 
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Tal postura fica evidente na conceituação que Koolhaas vê e alimenta na retícula, 

tomando-a, pode-se dizer, como um arquétipo da congestão, que cria e redefine a cidade como 

um todo, possibilitando o infinito. O potencial da retícula é exemplificado na proposta A cidade 

do globo cativo, exposta no apêndice do livro, e pode ser resumido em uma imagem (ver Figura 

10). 

Figura 10 - A cidade do globo cativo 

 
Fonte: KOOLHAAS, 2008, p.331 

 

A fim de entender por completo a congestão, ao ponto de extrair dela uma teoria 

para a arquitetura, uma visão de mundo e da sociedade, Koolhaas procura estudar suas origens 

e, para tanto, aponta a Coney Island na passagem do século XIX para o século XX como uma 

Manhattan embrionária, por exercer o papel de “incubadora dos temas incipientes e da 

mitologia infante de Manhattan.” (KOOLHAAS, 2008, p.49). O autor narra o que se pode 

descrever como uma crônica sobre o nascimento, a vida e a morte do primeiro organismo 

urbano incubado na cultura da congestão. 

Koolhaas narra que em meados de 1820 Coney Island se torna o destino de lazer 

para os cidadãos de Manhattan, inicialmente por oferecer uma fuga ao cotidiano da civilização 

urbana por meio do contato com uma zona de natureza virgem. Já nessa fase inicial, o autor 

destaca a ameaça da congestão, ao comentar que o acesso à ilha tem que ser comedido, como 

garantia de preservação do balneário. Mas o número de cosmopolitas que vão em busca do 

isolamento de Coney aumenta à medida que Manhattan vai se tornando uma metrópole. Nesse 

sentido, Koolhaas aponta a chegada da ferrovia na ilha, em 1865; e a construção da Brooklyn 

Bridge, em 1883, como marcos de extremo impacto. São os acessos pelos quais a congestão 

adentra no ventre de Coney Island e lá permanece, se desenvolvendo em simbiose com a 
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transformação da ilha, gestando a cultura da congestão. Citando exemplos como o surgimento 

do cachorro-quente (que inicialmente pode parecer um mero detalhe, mas quando analisado 

com mais atenção se revela um exemplo bastante representativo e complexo do crescente 

potencial da cultura da congestão), a narrativa aponta a abrangência das transformações na 

sociedade como um todo, provocadas pelo crescimento daquela cultura. 

Nascida como um local dedicado ao lazer, Coney Island exerce uma busca 

insaciável por novas e ilimitadas formas de proporcionar prazer e diversão aos seus visitantes 

e, à medida em que a congestão se intensifica, o apelo à natureza deixa de ser possível e mesmo 

de ter sentido. Koolhaas narra que ao contrário disso, Coney Island passa a se converter no 

oposto da natureza, transformando-se numa terra de fantasias mirabolantes e impensáveis (e 

no entanto construídas, materializadas), cujo limite de inventividade é a própria imaginação de 

seus empreendedores, sempre e mais recompensada conforme o tamanho de sua ousadia. Aqui 

aponta-se novamente uma analogia com o sistema capitalista, sobretudo durante uma fase em 

que o capital financeiro se mostra ganhando cada vez mais força, cativando e fascinando a 

tantos por seu suposto potencial infinito. Essa analogia é reforçada também ao se perceber o 

destaque da atividade do consumo na construção teórica de Koolhaas. O autor não a denomina, 

não a apresenta objetivamente, mas ela está sempre presente e com grande relevância nas 

mudanças inicialmente identificadas em Coney Island. Nesse contexto, imensos parques 

temáticos, construídos em terrenos que são enormes quarteirões se comparados ao desenho 

urbano de uma cidade comum, vão dando origem ao protótipo de um espaço urbano definido 

pela cultura da congestão: um urbanismo da tecnologia do fantástico, em busca do prazer 

infinito. Por meio de exemplos como o banho elétrico (apenas a energia elétrica pôde permitir 

a utilização da praia, pelas massas, também à noite) e a corrida de cavalos (mecanizados, sobre 

trilhos) do parque Steeplechase, Koolhaas destaca o avanço tecnológico como suporte essencial 

para essas transformações urbanas e sociais. E à medida em que a busca pelo fantástico toma 

corpo e forma urbanos, sobretudo com os parques temáticos Luna Park e Dreamland, mais se 

torna dependente da tecnologia. Ambas se fundem ao desenvolvimento da cultura da congestão, 

na construção de seu ambiente e de sua sociedade, tão distintos do que se havia até então. 

A crônica do primeiro organismo incubado na cultura da congestão termina com 

um fim icônico e dramático: o incêndio devastador que reduziu a imensa Dreamland a cinzas 

em apenas três horas. Koolhaas encerra sua narrativa destacando o feito alcançado por Coney 

Island em termos de tornar real o fantástico, de simular e alterar uma realidade a tal ponto que 
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já não sabemos (e já não mais importa) o que é realidade e o que é fantasia, quando comenta 

que  

No fim, Dreamland conseguiu se libertar a tal ponto do mundo que os jornais 

de Manhattan não acreditam na veracidade do desastre nem mesmo quando os 

editores veem as chamas e as colunas de fumaça através das janelas de seus 

escritórios. 

Eles desconfiam que seja mais uma catástrofe encenada por Reynolds para 

atrair a atenção: a notícia só é publicada 24 horas depois. (KOOLHAAS, 2008, 

p.101). 

 

O urbanismo da tecnologia do fantástico, embora ainda deveras imaturo, havia 

mostrado em Coney Island um potencial extremamente sedutor e excitante. A cultura da 

congestão estava pronta para iniciar o próximo passo em seu desenvolvimento a fim de 

consolidar seu organismo em excelência: Manhattan. A análise desse passo é realizada por 

Koolhaas a partir do que toma como ícone representativo dessa simbiose entre a cultura da 

congestão e a cidade: o arranha-céu. 

Ao analisar e entender o arranha-céu enquanto representante máximo da 

arquitetura da congestão, Koolhaas começa a esboçar mais objetivamente a formulação de uma 

teoria que extrapola a arquitetura e mesmo Manhattan. Há sim, nessa análise, considerações 

sobre forma, estilo, programa, materiais e outros aspectos mais diretamente ligados à disciplina 

da arquitetura; mas o foco do autor é extrair a essência da revolução que enxerga no surgimento 

do arranha-céu enquanto tipologia da própria congestão, a começar pelo estudo do conceito que 

lhe dá origem. Nesse sentido, Koolhaas identifica três mutações arquitetônicas que representam 

tal conceito: a reprodução do mundo; a anexação da torre; a quadra isolada. Todas tratam 

diretamente da congestão e estão condicionadas ao avanço da tecnologia. Aqui percebe-se 

novamente a enorme relevância da retícula em todo esse processo. 

A reprodução do mundo é assim denominada contendo dois sentidos: o literal, 

ao afirmar a multiplicação do solo que originalmente ocupa, por meio da projeção superior de 

sua área um número de vezes que se deseja infinito; e o metafórico, que representa o domínio 

absoluto do homem sobre a natureza, ao nível de ser capaz de recriá-la quantas vezes lhe 

convier, alterando-a e reinventando-a a seu bel prazer. Uma imagem publicada na revista Life 

em 1909 (ver figura 11) representa esse conceito, ao ilustrar a sobreposição de 84 imensos lotes 

rurais que são sustentados por uma mesma estrutura de aço e interligados por elevadores, cada 

um com sua mansão, cocheira e demais instalações, cada um com total independência do outro 

quanto a estilo, construções, uso e tudo o mais. 
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Figura 11 - O teorema do arranha-céu 

 
Fonte: KOOLHAAS, 2008, p.107 

 

Para Koolhaas, este teorema representa uma revolução urbanística, na qual o 

programa agora passa a ser incognoscível e indeterminado: 

Daqui em diante, cada lote metropolitano acomoda – pelo menos em teoria – 

uma combinação instável e imprevisível de atividades simultâneas, o que faz 

com que a arquitetura já não seja tanto um ato de antevisão e que o 

planejamento seja um ato de previsão bastante limitada. 

Tornou-se impossível limitar a cultura. (KOOLHAAS, 2008, p.109). 

 

Com a anexação da torre, Koolhaas sintetiza a representatividade que este 

elemento arquitetônico construiu ao longo da história de Nova York, com seus diversos 

significados, para então apontar que o crescimento em altura dos novos edifícios de Manhattan 

por si só ainda não se configura como uma quebra de paradigma, até que a torre seja por eles 

anexada. A partir desse ponto, junto ao processo de multiplicação de pisos, o edifício passa a 

ser a própria torre, incorporando em si seu significado acumulado de meio século, tornando-se 

um farol no oceano urbano: o foco e o símbolo metropolitano. 

Ao analisar a mutação que denominou como a quadra isolada, Koolhaas 

apresenta a afirmação do urbanismo da cultura da congestão. A retícula volta a demonstrar sua 

força e sua potência. Junto às duas mutações mencionadas anteriormente, impulsionada pela 

densidade e possibilitada pela tecnologia, a congestão cresce individualmente até o limite 

máximo do solo em Manhattan (uma quadra), para expandir-se acima em terrenos especulativos 

e evoluir mais e mais como um organismo independente dos seus pares (as demais quadras). 

Neste ponto, atinge e ultrapassa uma certa massa crítica que a alça à natureza monumental, para 
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celebrar “o simples fato de sua existência desproporcional, o despudor de seu próprio processo 

de criação.” (KOOLHAAS, 2008, p.125). Aqui acontece o que Koolhaas denominou de 

lobotomia arquitetônica: entre o exterior e o interior; entre a fachada e a atividade interna; entre 

a quadra (o arranha-céu) e a cidade. Na junção dessas três mutações surgirá o arranha-céu, com 

sua revolução programática, urbana, arquitetônica e social. 

No entanto, antes de afirmar a consolidação do arranha-céu, Koolhaas expõe que 

os planejadores (sobretudo os arquitetos e urbanistas) ainda não estavam prontos para 

reconhecer, assimilar e então reproduzir o que ele representava: a congestão enquanto teoria. 

Para tanto, houve um período de amadurecimento, no qual arquitetos e outros profissionais 

tiveram que teorizar o arranha-céu, como por exemplo na definição da Lei de Zoneamento de 

1916, a qual apresentava uma preocupação com os possíveis efeitos da congestão sem limites, 

ao se perguntar o que aconteceria à cidade se todas as quadras expandissem ao máximo 

permitido. Nesse processo de amadurecimento, os teóricos do arranha-céu estudaram o 

manhattanismo criando, simulando e imaginando cenários urbanos nos quais teria se 

estabelecido a congestão em sua plenitude. O amadurecimento máximo desse processo é 

apresentado por Koolhas utilizando a metáfora elaborada por Harvey Wiley Corbett, um 

daqueles pensadores, a qual trata a futura Manhattan como sendo uma Veneza muito 

modernizada. Nesta Veneza, os rios são as avenidas de Manhattan e suas águas correntes são o 

fluxo constante e intenso de carros, que reflete nos seus capôs reluzentes as 2028 ilhas desse 

arquipélago metropolitano; as calçadas e plataformas elevadas (necessárias ante o avanço da 

congestão) são as pontes e arcadas dessa Veneza (ver Figuras 12 e 13). 

Figura 12 - Veneza modernizada 1 

 
Fonte: KOOLHAAS, 2008, p.150 

Figura 13 - Veneza modernizada 2 

 
Fonte: KOOLHAAS, 2008, p.150 
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Nesse cenário (da Veneza modernizada), a cultura da congestão estaria, enfim, 

consolidada. Dessa forma, seu manifesto propõe a conquista de cada quadra por uma estrutura 

única, autônoma e independente, na qual haveria uma combinação ilimitada e inédita de 

atividades humanas, cada andar com um (ou mais) programa distinto. O uso da tecnologia do 

fantástico permitiria a reprodução e/ou criação de qualquer situação ou cenário desejável, do 

mais natural ao mais artificial. O arranha-céu, representante máximo desse manifesto, se 

transformaria numa cidade, dentro de outra cidade.  

Com esse entendimento, Koolhaas aponta no Rockfeller Center o final desse 

processo de amadurecimento e conscientização do manhattanismo, a realização da promessa 

de Manhattan. Para o autor,  

O Rockefeller Center é a demonstração mais madura da teoria tácita do 

manhattanismo sobre a existência simultânea de diferentes programas num 

mesmo local, ligados apenas pelos dados comuns dos elevadores, das centrais 

de serviços, das colunas e do invólucro externo. (KOOLHAAS, 2008, p.226). 

 

Esta seria a consolidação máxima do arranha-céu, na qual todos os paradoxos 

teriam sido resolvidos. A metrópole a partir de então estaria perfeita. A cultura da congestão 

estaria pronta para se expandir para além de Manhattan. 

2.2. Bigness: o manhattanismo para além da ilha 

Dezesseis anos após a publicação de Nova York delirante, Koolhaas continua a 

teorizar a cultura da congestão e as suas consequências revolucionárias, quando publica em 

1994 o ensaio Bigness, or the problem of the large. Entende-se que nesse ensaio o autor retorna 

ao arranha-céu de Manhattan a fim de extrair dele sua teoria, bigness13, tomando-a como um 

novo paradigma imposto à arquitetura, à cidade e à sociedade. 

Koolhaas retoma os principais aspectos que definiram e consolidaram o arranha-

céu de Manhattan e os aponta como teoremas de bigness: a massa construída, materialização 

da própria densidade; o elevador e o ar condicionado como ícones representativos da tecnologia 

do fantástico, capaz de alterar, criar ou recriar artificialmente o ambiente; a lobotomia, que 

separa definitivamente o interior e o exterior do edifício, trazendo consigo também a ruptura da 

nova cidade (o arranha-céu, bigness) com a antiga (a cidade pré-existente); o caráter da 

                                                      
13 Escolheu-se utilizar o termo em Inglês, a despeito de fazer uso de citações da tradução do referido ensaio para 

o Português, por entender que o termo traduzido (Grandeza) não possui o mesmo impacto e representatividade. 

Dessa forma, em todas as citações realizadas ao texto traduzido, o termo em inglês foi utilizado, entre colchetes. 
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indiferença, cujo impacto não depende de uma suposta qualidade ou ética; e sua aplicação em 

escala, que faz com que bigness não faça mais parte de nenhum tecido urbano: “Existe; quando 

muito, coexiste.” (KOOLHAAS, 2010, p.18). 

O autor comenta sobre como uma determinada modernização (as então 

vanguardas europeias) fracassou em absorver a condição de bigness, por tentar defender-se 

dela, ao invés de aceitá-la. Seja por meio de um desmantelamento daquela condição, que propõe 

uma decomposição programática da sociedade, para que seja reordenada colocando cada 

atividade no seu correto lugar; seja pelo desaparecimento dela, que prega o fim (da história, da 

importância da arquitetura e do espaço) em função da realidade virtual, da velocidade, da 

economia, entre outros. Para Koolhaas, estas posturas que tentam evitar a ameaça presente em 

bigness, que negam a neutralidade genuína alcançada em Manhattan, revelam a ausência de 

uma teoria sobre bigness. Em função dessa ausência, os arquitetos não sabem o que fazer com 

essa condição, ao mesmo tempo em que tentam dominá-la. Para Koolhaas, ela seria a única 

salvação, que separaria a arquitetura da ideologia, reafirmando a disciplina como um 

instrumento de modernização. 

Ao afirmar que, por ser “a única arquitetura que programa o imprevisível [...] 

Apenas [Bigness] pode sustentar uma proliferação promíscua de eventos num único contentor.” 

(KOOLHAAS, 2010, p.23), Koolhaas entende bigness como a única teoria capaz de absorver a 

cultura da congestão. Dessa forma, caberia aos arquitetos descartarem seu pretenso 

protagonismo, pois a materialização dessa teoria, ao mesmo tempo em que exacerba a 

arquitetura em função da enormidade do objeto construído, a reduz a um instrumento menor, 

em meio a tantos outros. Por si só, impotente.  Trata-se do fim do estrelato do arquiteto, pois 

[Bigness] significa a rendição às tecnologias; aos engenheiros, empreiteiros, 

fabricantes; aos políticos, aos outros. Promete uma espécie de estatuto pós-

heróico da arquitetura – um realinhamento com a neutralidade. (KOOLHAAS, 

2010, p.25). 

 

Direcionando o pensamento para a escala urbana, tal qual foi feito com a Veneza 

muito modernizada, Koolhaas afirma que a acumulação de bigness gera um novo tipo de cidade. 

É novamente a cidade dentro de outra cidade, ou a congestão dando origem a um novo 

organismo urbano dentro de um outro, pré-existente. Nesse cenário, no exterior dessa nova 

cidade (ou seja, na cidade pré-existente), já não há um teatro coletivo (o cotidiano da cidade 

pré-existente), mas apenas vestígios, resíduos do que foi um dia o urbanismo, hoje pequenos 
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contrastes do histórico com a nova cidade. Assim, a congestão teria deixado a cidade pré-

existente, pois teria sido absorvida por bigness. 

É nesse sentido que Koolhaas afirma que “[Bigness] já não precisa da cidade; 

ela compete com a cidade; ela representa a cidade; ela antecipa-se à cidade; ou melhor ainda, 

ela é a cidade.” (KOOLHAAS, 2010, p.27). Com este entendimento, o autor sinaliza o salto 

que daria a seguir em seu entendimento sobre a cidade contemporânea. No desenvolvimento do 

pensamento do autor, a cultura da congestão, após um processo evolutivo incubado e gestado 

em Nova York, inicia-se enquanto teoria no arranha-céu e se consolida como bigness para, em 

seguida, dar origem a uma cidade à sua semelhança: a cidade genérica. Se bigness teria 

preparado o terreno para um depois da arquitetura, a cidade genérica seria a cidade que vem 

depois. 

2.3. Cidade genérica (congestão e consumo: o genérico) 

A cidade genérica é um ensaio produzido quase que concomitantemente ao 

Bigness e, embora no início possa parecer que os dois textos não dialogam tão diretamente, ao 

longo da argumentação realizada por Koolhaas percebe-se a continuidade do raciocínio 

apresentado até aqui no presente capítulo. Dessa forma, entende-se que a cidade genérica seria 

um novo passo nesse processo de desenvolvimento da cultura da congestão. Seria uma espécie 

de cidade da congestão, na qual o genérico seria um novo aspecto (ou produto) da própria 

congestão. Seguindo na linha de raciocínio de Koolhaas tal qual ela está sendo tratada na 

presente pesquisa, entende-se que o ensaio A cidade genérica trata de olhar para essa cidade da 

congestão como resultante da aplicação dos novos paradigmas trazidos em bigness, que por sua 

vez é consequência do delírio de Nova York. 

O arquiteto inicia o ensaio abordando o caráter de universalidade das cidades 

contemporâneas, questionando-se se estas seriam tais quais os aeroportos contemporâneos: 

todos iguais. Assumindo que as cidades estariam a tornar-se todas iguais devido à perda de suas 

identidades, Koolhaas enxerga nesse movimento de convergência mundial algum significado 

relevante, como se as cidades estivessem aspirando a uma configuração definitiva. Em seguida, 

ao contrário de se colocar numa posição mais comumente adotada, a de condenar esse 

fenômeno, questiona: “Quais são as desvantagens da identidade e, inversamente, quais as 

vantagens da vacuidade? [...] O que resta se removermos a identidade? O Genérico?” 

(KOOLHAAS, 2010, p.31). 
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Há que se apontar um aspecto importante nessa argumentação de Koolhaas a 

respeito da identidade. Logo no início do ensaio, ele afirma que 

Na medida em que a identidade deriva da substância física, do histórico, do 

contexto e do real, de certo modo não conseguimos imaginar que algo 

contemporâneo – feito por nós – contribua para ela. (KOOLHAAS, 2010, 

p.31). 

 

Observa-se que, mesmo apontando diversos componentes que acabam por 

definir uma identidade e deixando entender que ainda existem outros, Koolhaas não aprofunda 

ou problematiza este conceito em si (o qual, entende-se, é deveras complexo), mas passa a 

utilizar em sua argumentação sobre a cidade genérica apenas o fator histórico da identidade. A 

partir dessa premissa, o autor então passa a apontá-la como algo negativo, sobretudo por 

aprisionar a cidade. Uma vez que algo contemporâneo não pode contribuir com a identidade 

(que é exclusivamente histórica), a cidade ficaria presa a seu passado: Paris só se pode tornar 

mais parisiense. Outro aspecto do caráter aprisionador da identidade apontado por Koolhaas é 

o fato de que ela centraliza. Possui um foco, um ponto central, original. Assim, à medida que a 

cidade cresce, fica cada vez mais difícil manter essa relação de dependência com aquele centro, 

ou seja, com a história, com a identidade. Assim, por restringir a identidade a seu aspecto 

histórico, o autor não enxerga os novos centros e as periferias como parte da identidade pré-

existente em uma cidade.  É dessa maneira que Koolhaas, ao voltar seu olhar para a cidade 

contemporânea, afirma que 

A Cidade Genérica é a cidade libertada da clausura do centro, do espartilho da 

identidade. A Cidade Genérica rompe com o ciclo destrutivo da dependência, 

não é mais do que um reflexo da necessidade atual e da capacidade atual. É a 

cidade sem história. (KOOLHAAS, 2010, p.35). 

 

Em parte, percebe-se nessa argumentação um posicionamento um tanto 

contraditório (ou limitado) do arquiteto em relação à questão da identidade, se compararmos 

tudo o que ele enalteceu em Manhattan. O que teria sido Nova York delirante senão um 

manifesto em nome da identidade de Manhattan? O que seria a cultura da congestão, senão a 

própria identidade do manhattanismo? Essa contradição, que ora aponta a identidade como 

aprisionadora, ora como a máxima expressão da liberdade, se explica em parte por outra postura 

já identificada em Koolhaas: a crítica a um determinado pensamento (sobretudo europeu) do 

urbanismo e da arquitetura que, carregado de ideologia, não apenas desprezaria a realidade em 

função de uma visão utópica, mas também condenaria seu maior potencial: a cultura da 

congestão. É importante salientar que mesmo essa crítica não é absoluta, ao passo que o 

arquiteto também faz uso e/ou defende aspectos comuns ao objeto de sua crítica, como já foi 
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apontado na presente pesquisa. Em outra medida, essa contradição se explica também pelo fato 

de Koolhaas considerar apenas o aspecto histórico da identidade, coisa que seria inexistente em 

Manhattan, quando comparada com as grandes (e antigas) cidades europeias. Neste caso, 

destaca-se mais uma vez a utilização do contraditório por parte do autor como uma forma de 

construção do conhecimento. Por meio do questionamento a aspectos que ele mesmo já 

afirmou/defendeu no passado, Koolhaas extrai novos entendimentos. 

Uma vez particularizado esse entendimento de Koolhaas, a ausência de 

identidade (ou o genérico) é apresentada inicialmente como a base fundamental da cidade 

genérica. A propósito, entende-se que é nesse sentido que o autor aponta grande relevância no 

aeroporto enquanto ícone dessa cidade, por representar com maestria o caráter da 

universalidade. No entanto, entende-se que o genérico, na construção do pensamento do autor 

sobre as cidades contemporâneas, nada mais seria do que, novamente, um aspecto da cultura da 

congestão, num passo mais adiantado de seu desenvolvimento. Percebe-se isso quando, por 

exemplo, o autor menciona que a cidade genérica é capaz de criar uma nova identidade a cada 

manhã de segunda-feira. Essa adaptabilidade, completamente indiferente a uma identidade fixa, 

característica marcante da cultura da congestão analisada pelo autor em Nova York, continua 

sendo condicionada pela tecnologia do fantástico; e em busca de atender às demandas e aos 

desejos das massas. Nessa busca, não há pudor ou limites; não há no horizonte um objetivo 

único e utópico que visa melhorar a sociedade; há apenas um imediatismo, reflexo da 

necessidade atual e da capacidade atual. 

Evidenciando mais uma vez o caráter contraditório da cultura da congestão, 

Koolhaas aponta que a cidade genérica está sedada, que sua sensação dominante é uma calma 

misteriosa, oriunda da evacuação do domínio público: “A superfície urbana agora só alberga o 

movimento necessário, fundamentalmente os carros.” (KOOLHAAS, 2010, p.38). Aqui é 

bastante perceptível que o autor continua com o pensamento apresentado em Nova York 

delirante e em Bigness, quando fala da criação de cidades dentro de outra cidade. A congestão 

teria deixado a cidade antiga (o espaço urbano pré-existente), para acontecer dentro de bigness, 

no arranha-céu. Na cidade genérica, que seria uma consolidação ainda maior e mais 

desenvolvida desses fenômenos, a calma é sua condição natural. A Veneza muito modernizada 

agora é metáfora não apenas para Manhattan, mas para a cidade contemporânea como um todo, 

porém com algumas diferenças, como por exemplo o fato de que não há mais pessoas no 

domínio público. 
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Há ainda diversas outras mudanças nessa atualização da visão do autor sobre as 

cidades, como quando novamente afirma no arranha-céu a tipologia definitiva da cidade 

genérica, mas agora reconhecendo que ele 

Pode existir em qualquer lugar: num arrozal ou no centro da cidade, já não há 

nenhuma diferença. As torres já não estão juntas; separam-se de modo a que 

não interajam. A densidade isolada é o ideal. (KOOLHAAS, 2010, p.43). 

 

O contraditório novamente se apresenta na construção conceitual de Koolhaas: 

o autor que agora aponta a densidade isolada como ideal, é o mesmo que tanto criticou os 

modernistas europeus (em especial Le Corbusier e seu plano para Nova York, que consistia 

basicamente em isolar a densidade); o mesmo que sempre enalteceu a congestão. Densidade 

isolada seria, ainda, congestão? Aponta-se novamente o entendimento de que Koolhaas vê na 

cidade genérica uma nova transformação urbana e social oriunda na cultura da congestão. Neste 

cenário, ela estaria tão plenamente disseminada que tudo seria possível, em toda parte (inclusive 

sua própria ausência, nem que seja pontualmente). É nesse sentido que o autor vê na paisagem 

urbana genérica uma mistura entre setores de extrema ordenação e de máxima liberdade. Seria 

isto apenas o contraste entre áreas (e/ou práticas urbanas) remanescentes na cidade antiga e na 

cidade da congestão? Não. Entende-se que, na cidade genérica, Koolhaas enxerga o 

contraditório como parte da essência da própria cultura da congestão que, ao dar origem a um 

organismo urbano complexo e aglutinador, este não poderia ser de outra forma, que não 

contraditório. “A Cidade Genérica é a apoteose do conceito de escolha múltipla: todas as 

hipóteses marcadas, uma antologia de todas as opções.” (KOOLHAAS, 2010, p.44). 

Seguindo nessa linha de raciocínio, Koolhaas afirma que, mesmo nos parecendo 

indecifrável e defeituosa, a cidade genérica possui uma escrita, à qual talvez ainda sejamos 

analfabetos. Para o autor, a cidade genérica representa a morte do planejamento, mas não 

porque ela não seja planejada, muito pelo contrário: uma quantidade enorme de burocratas, 

planejadores, empreendedores, instituições, leis e regras a planejam, ao custo de milhões em 

dinheiro. No entanto, nada disso já não faz a menor diferença. Todas as soluções podem crescer 

ou morrer de modo imprevisível (este é mais um entre tantos atestados de óbito do urbanismo 

emitidos pelo autor). Para Koolhaas, nesta apoteose de escolhas múltiplas, desconexas e 

alienígenas entre si, nunca mais se poderá reconstruir a causa e o efeito. Funcionam, é tudo. 

A respeito disso, há que se analisar ainda um aspecto de suma importância na 

cidade genérica de Koolhaas: o que seria esse funcionar? Qual seria o propósito dessa cidade? 

Haveria algum? Nesse ponto, percebe-se novamente a grande relevância da atividade do 
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consumo no pensamento do autor, que a expõe com uma veemência e uma objetividade ainda 

não percebidas anteriormente, ao afirmar categoricamente que a única atividade existente na 

cidade genérica é ir às compras. 

Ainda sobre o funcionamento dessa cidade, Koolhaas entende que os escritórios 

e as casas estão a se tornar um único local, ao passo em que estamos cada vez mais trabalhando 

em casa. Essa percepção, junto à constatação de que a condição de estar em trânsito se pretende 

universal, leva Koolhaas a afirmar que 

Os hotéis estão a transformar-se no alojamento genérico da Cidade Genérica, 

no seu prédio edificado mais comum. Antes costumavam ser os escritórios 

que pelo menos implicavam um ir e vir e supunham a presença de outros 

alojamentos importantes em qualquer outro sítio. (KOOLHAAS, 2010, p.55). 

 

Ou seja, se desde Coney Island a atividade do lazer foi apropriada e transmutada 

pela/na do consumo, na cidade genérica a do habitar não só também o foi, como está em vias 

de substituir/fundir-se à do trabalho. Como exemplo disso, aponta-se as conformações e 

dinâmicas espaciais e sociais de coworking e co-living, entre outras, tão comuns nas cidades 

contemporâneas. Nesse ponto, percebe-se que a congestão, aparentemente mais dispersa na 

cidade genérica, continua a se desenvolver, provocando a convergência não apenas de espaços, 

pessoas e edifícios, mas também de atividades. Nessa convergência, a cidade e a sociedade 

continuam em transformação. É nesse sentido que, no último item do ensaio em questão, 

Kooolhaas narra a cena final de um filme hollywoodiano hipotético, mas que representa a 

crônica da própria cidade (aquela pré-existente à cidade genérica). Usando como metáfora a 

cena de um mercado público, o autor narra o surgimento e a ação da congestão, convergindo 

tudo para si até o ponto em que, no ápice de um aparente e agonizante caos, explode trazendo 

um alívio reconfortante, calmo e silencioso. Vazio. “Esta é a história da cidade. A cidade já não 

existe.” (KOOLHAAS, 2010, p.65). 

No entanto, se a cidade genérica é o que vem depois do fim da cidade; e 

entendendo que a congestão continua a evoluir, há que se questionar: o que virá depois da 

cidade genérica? Koolhaas responde: junkspace! 

2.4. Junkspace, caos e consumo: ou o que vem depois-do-fim 

Junkspace é um ensaio publicado em 2001, dentro do livro The Harvard Design 

School Guide to Shopping, o qual é resultado da atuação de Koolhaas como professor na 

Universidade de Harvard. A síntese existente no site do OMA sobre essa obra afirma que  
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[...] a atividade do consumo é indiscutivelmente a última forma de atividade 

pública remanescente [...] Por meio de uma bateria cada vez maior de formas 

predatórias, a atividade do consumo tem se infiltrado, colonizado, e até mesmo 

substituído, quase todos os aspectos da vida urbana. [...] Talvez o início do 

século 21 seja lembrado como o ponto a partir do qual o urbano não poderá 

mais ser entendido sem a atividade do consumo. (OMA, 2001, tradução 

nossa). 

 

Ao analisar este ensaio, reforça-se as observações a respeito da escrita de 

Koolhaas, tão bem sintetizadas por Gorelik conforme exposto no primeiro capítulo da presente 

pesquisa. Em Junkspace14, o autor exercita essa forma de narrativa em sua plenitude, 

apresentando um texto corrido, sem parágrafos, que aparenta não apresentar um raciocínio 

único, linear, tampouco uma sequência temática racionalmente estruturada. Ao contrário, 

Koolhaas salta de um tema para outro em momentos aparentemente aleatórios do texto, 

reforçando um dos mais importantes aspectos sobre o qual trata o ensaio: o caos da cultura da 

congestão em sua mais plena forma até então existente. 

Entende-se que o referido ensaio se apresenta como uma espécie de reflexão 

geral (e já não tão otimista) do próprio Koolhaas, após colocar em contraste o que vinha falando 

sobre a arquitetura e o urbanismo, as cidades e a sociedade, com a cultura da congestão e com 

a atividade do consumo, esta na iminência de tornar-se razão única de ser da sociedade. Nesse 

sentido, o autor dá seguimento ao raciocínio apresentado até aqui no presente capítulo, mas seu 

discurso assume um tom mais crítico do que antes, ao que parece não mais tão vislumbrado 

com a congestão e suas consequências. Além disso, há uma sensação de que estaríamos na 

iminência de um colapso; à beira de um fim. De certa forma, esse posicionamento do autor é 

uma constante nos textos e posturas analisados até aqui, uma vez que sempre atesta, direta ou 

indiretamente, o fim de algo; uma quebra de paradigmas, ou surgimento de uma nova realidade. 

No entanto, antes de Junkspace, isso era apresentado de forma muito mais otimista, 

demonstrando uma excitação positiva ao se deparar com a grande mudança da vez; defendendo-

a. Neste ensaio, porém, Koolhaas se coloca um tanto diferente, não celebrando tanto o 

fenômeno em questão como outrora, emitindo um olhar mais pessimista, por vezes saudosista 

e melancólico. 

Isto fica evidente a começar pelo conceito-título do ensaio. Numa analogia 

direta, apresentada no início do texto, Koolhaas afirma que “se o lixo espacial [space-junk] são 

                                                      
14 Assim como foi feito com Bigness, escolheu-se por utilizar o termo Junkspace como no original, em Inglês, 

por entender que a tradução do mesmo na obra traduzida para o Português (Espaço-lixo) não possui o mesmo 

impacto e representatividade que o termo original. 
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os resíduos humanos que conspurcam o universo, o [Junkspace] é o resíduo que a Humanidade 

deixa sobre o planeta.” (KOOLHAAS, 2010, p.69). No entanto, aponta-se aqui outra analogia 

existente no termo, a qual consegue eficazmente sintetizar a cultura da congestão, a atividade 

do consumo e a sociedade, fazendo alusão ao que então seria um de seus grandes ícones: a junk 

food. De certa maneira, a expressão junk food surgiu como uma crítica à culinária 

contemporânea (e a seus hábitos em geral), fazendo referência (mas não se limitando) ao que 

foi denominado de fast-food, condenando a lógica extremamente consumista, artificial e danosa 

à saúde deste hábito alimentar contemporâneo. A crítica se dá principalmente ao inverter os 

valores da referência feita: ao invés de comida-rápida, teríamos comida-lixo. Esta seria a 

comida (e os hábitos) de nossa época. No entanto, atualmente a expressão junk food não parece 

possuir um aspecto tão negativo assim, sendo em boa medida incorporada por parte da 

sociedade como uma espécie de sinônimo ou atualização do que seria a fast-food, ou mesmo 

uma categoria da culinária contemporânea. Entende-se, portanto, que a escolha pelo termo 

junkspace tenha sido feita também numa analogia direta a essa questão. Junkspace estaria para 

o espaço como junk food estaria para a comida, considerando também o fato de que ambos se 

designam à sociedade como um todo, seus hábitos, seu zeitgeist. Dessa forma, Koolhaas estaria 

não mais apenas reconhecendo a inegável realidade contemporânea da sociedade, da arquitetura 

e das cidades (como vinha fazendo nos textos e posturas analisados até então), mas agora 

sugerindo também uma qualificação negativa a esta realidade. 

O início da narrativa de Koolhaas em Junkspace confirma esse caráter negativo, 

como se a arquitetura (e em especial a modernista) tivesse falhado imensamente pois, mesmo 

sabendo que contemporaneamente se construiu mais do que todas as gerações anteriores juntas, 

o autor entende que não há um legado, como se toda essa atividade não tivesse um significado 

relevante. Neste ponto aponta-se novamente o contraditório em Koolhaas, que tanto criticou a 

suposta necessidade de se haver uma ideologia atrelada à arquitetura, um significado maior para 

além da prática da disciplina. O autor que enalteceu, em Bigness, a reafirmação da disciplina 

como um instrumento de modernização, é o mesmo que afirma agora, em Junkspace, a derrota 

do iluminismo, o final fracassado da arquitetura (por não ter conseguido se imbuir de um 

significado, não deixando assim um legado?). O contraditório continua ao longo do texto, se 

configurando como um dos aspectos mais presentes e marcantes da publicação e a importância 

disso será abordada mais à frente no presente capítulo. Retornando à mudança de postura do 

autor existente em Junkspace, percebe-se que ele continua observando o edifício infinito como 
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fruto da tecnologia do fantástico, como uma afirmação material que consolida bigness, mas 

agora entende que  

Sendo aparentemente uma apoteose, espacialmente grandiosa, o efeito de sua 

riqueza é uma vacuidade terminal, uma paródia perversa de ambição que 

sistematicamente destrói a credibilidade do edifício, possivelmente para 

sempre... (KOOLHAS, 2010, p.73). 

 

Percebe-se nesse trecho o tom de lamentação e frustração. Se o autor observou 

em Manhattan o surgimento de uma revolução em forma de edifício (o arranha-céu), que 

destruiu uma arquitetura de então; em seguida enalteceu e incentivou uma teoria que haveria 

por trás daquela revolução (bigness); agora esse mesmo autor atesta amargamente a destruição 

(talvez definitiva) daquele mesmo edifício (e de bigness como um todo?), em Junkspace. 

Como já foi dito, a nova observação e análise realizada por Koolhaas em 

Junkspace é feita pela abordagem de diversos temas distintos, mais ou menos interligados entre 

si, sem uma aparente lógica racional mais definida ou sequencial. Essa forma de problematizar 

e apresentar os entendimentos e/ou questionamentos encontrados dificulta a sistematização do 

raciocínio do autor, a fim de extrair aspectos mais relevantes para o propósito da presente 

pesquisa. No entanto, aponta-se novamente o contraditório, presente em grande abundância no 

referido ensaio, como particularmente importante para este propósito. Isso é feito por entender 

que, na excessiva exposição do contraditório reside a observação do autor sobre a consequência 

da atuação da cultura da congestão num nível até então ainda não identificado. Agindo como 

uma força centrípeta de potencial ilimitado, a cidade da congestão atrai tudo para si. Adiciona-

se a esse fato uma liberdade de atuação e intervenção nas cidades que já era crescente, mas 

agora atinge um nível inédito. Tudo isso é incentivado e condicionado por uma hegemonia 

quase absoluta da atividade do consumo, o que resulta num contexto no qual tudo é possível, 

ao mesmo tempo e no mesmo lugar. Entende-se que é nesse sentido que Koolhaas afirma 

junkspace como  

Um império emaranhado de confusão que funde o elevado com o mesquinho, 

o público com o privado, o direito com o torcido, o saciado com o esfomeado, 

para fornecer um mosaico ininterrupto do permanentemente desconexo. 

(KOOLHAAS, 2010, p.72-73). 

 

No entanto, o autor não observa apenas o caos completo. Assim como em outros 

momentos de sua produção crítica, Koolhaas admite haver uma lógica por trás do cenário em 

questão. Entende-se que um dos principais aspectos nesse sentido é a atividade do consumo. 

Embora o autor não afirme isso direta e objetivamente, em diversas passagens do texto se 
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percebe a enorme influência que o consumo possui, enquanto definidor do cenário relatado por 

ele. Um exemplo é quando o autor aponta que “os murais costumavam mostrar ídolos; os 

módulos do [Junkspace] estão dimensionados para mostrar marcas.” (KOOLHAAS, 2010, 

p.74). O autor fala ainda que as marcas seriam como buracos-negros, uma vez que, nelas, o 

significado desaparece. As referências ao consumo são constantes ao longo de todo o texto, ao 

ponto de Koolhaas se referir às pessoas (usuários, sujeitos ou qualquer outro substantivo que 

fosse mais comumente adequado para se relatar uma determinada situação) por consumidores. 

Essa seria a relação presente no junkspace: não o experienciamos, não o vivemos: o 

consumimos. 

As consequências resultantes da hegemonia quase absoluta da atividade do 

consumo apresentadas por Koolhaas no ensaio são inúmeras. Destaca-se ainda, como forma de 

observar a grandeza de tal influência, um trecho no qual o autor fala sobre a circulação no 

junkspace, particularmente nos aeroportos. Koolhaas fala que os corredores já não são um local 

de passagem, mas sim um destino eles próprios, e que 

Só uma coreografia modernista pode explicar as viragens e as voltas, as 

subidas e descidas, as súbitas inversões que incluem o típico caminho desde o 

check-in (nome falacioso) até à pista no típico aeroporto contemporâneo. 

(KOOLHAAS, 2010, p.86). 

 

Pode-se dizer que tal coreografia teria a atividade do consumo como sua 

idealizadora, como seu propósito. O autor afirma ainda que não há uma resistência por parte 

dos usuários desses espaços, que se submetem docilmente a itinerários grotescos. 

Para Koolhaas, dentro desse cenário o arquiteto se vê cada vez mais impotente, 

pois não pode assumir a responsabilidade de prever (ou impor) tais movimentos. Por outro lado, 

os designers gráficos assumiriam o protagonismo, invertendo drasticamente o objetivo de seu 

trabalho ao criar sinalizações que, ao invés de nos orientar, provocam confusão e nos levam por 

caminhos emaranhados e não desejados, pelos quais temos que voltar quando nos perdemos. 

Isso porque, “quanto mais errático for o caminho, quanto mais excêntricos forem os circuitos, 

quanto mais oculto estiver o projeto e quanto mais eficaz for a exibição, mais inevitável é a 

transação.” (KOOLHAAS, 2010, p.87). Entende-se que é dessa maneira que o autor vê tudo 

sendo alterado em função da atividade do consumo. Desde a concepção do projeto de um 

aeroporto, por exemplo, sobre a qual há mudança no papel dos profissionais envolvidos, suas 

responsabilidades e sua importância no processo e até mesmo no resultado obtido: um espaço 

que teve outrora um determinado objetivo, um programa original, mas que foi completamente 
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alterado para incorporar a necessidade do consumo enquanto parte dele (ou mesmo sua 

essência). O resultado de todo esse processo por sua vez altera a todos os que experienciam esse 

novo tipo de espaço criado, transformando também seus modos, suas vontades, seus 

sentimentos. 

A influência da atividade do consumo no junkspace é tamanha ao ponto de 

aparentar não possuir limites. Nesse sentido, Koolhaas analisa suas fronteiras ao se questionar 

o que há por vir. Após ser gestada em Nova York, ganhar o mundo sob a alcunha de bigness, 

dar origem à cidade genérica na destruição do que foi um dia a cidade, e transformar tudo em 

junkspace depois do fim, qual seria o próximo passo da cultura da congestão? Considerando 

que junkspace, o espaço da congestão, seria (ou tenderia a ser) todo e qualquer espaço, o autor 

arrisca, ao final do texto, sugerir que o junkspace invadirá a própria humanidade. Em seguida 

se corrige, ao refletir que isso de fato já está acontecendo, com as injeções de botox, implantes 

de silicone, entre outros: “será que a terapia genética anuncia uma remodelação total de acordo 

com o [Junkspace]? Somos cada um de nós um estaleiro em miniatura? [...] O cosmético é o 

novo cósmico...” (KOOLHAAS, 2010, p.111). Neste trecho que encerra o ensaio e que o 

sintetiza de maneira tão completa e complexa numa única e última frase, fica clara a magnitude 

que Koolhaas enxerga no junkspace: uma vez que já transformou por completo seu habitat e 

profundamente seus hábitos, só restaria à cultura da congestão gerar uma nova espécie que 

substituiria a própria humanidade. 

Finalmente, entende-se pertinente refletir ainda sobre um aspecto do ensaio 

Junkspace: o que ele representa para o autor, para além do desenvolvimento de sua teoria sobre 

as cidades, a arquitetura e a sociedade? Seria possível que Junkspace tenha sido elaborado 

também como uma espécie de atualização do portfolio teórico de Koolhaas; como garantia de 

que ele é ainda atuante e relevante na cena crítica, teórica, da arquitetura? Seria possível sugerir 

que, ao afirmar a contradição e a impossibilidade de fugir, da congestão e do consumo, 

Koolhaas além de se atualizar teoricamente, justifica assim antecipadamente toda a sua 

produção prática? Entende-se que esses questionamentos não se restringem ao referido ensaio, 

mas são aplicáveis à toda produção teórica de Koolhaas. Aliás, essa característica (e sua 

importância) do autor em atuar concomitantemente na produção teórica e prática da disciplina 

já foi mencionada na presente pesquisa. Ela permite a possibilidade de se questionar os 

posicionamentos e as atitudes, o discurso e a prática do arquiteto holandês, o que é feito a seguir. 
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2.5. Contraposição construtiva - teoria e prática. 

Uma vez analisada a construção do pensamento e do posicionamento crítico de 

Koolhaas sobre a cidade contemporânea como um todo, considerando as principais de suas 

obras literárias, se faz oportuno ampliar essa análise, por meio da observação de alguns de seus 

projetos (executados ou não). A intenção de analisar tais projetos é ampliar o entendimento do 

pensamento do autor sobre as cidades, a arquitetura e a sociedade, ao contrapor sua 

argumentação teórica e crítica com sua prática profissional. Por meio dessa contraposição o 

contraditório de Koolhaas reaparece com intensidade, mostrando sua importância na construção 

do raciocínio do autor, mas sobretudo revelando sua existência real, concreta, na arquitetura, 

nas cidades e na sociedade. Mais que isso, percebe-se a capacidade presente nesse contraditório, 

não apenas em problematizar o cenário atual, mas em construir questionamentos, 

entendimentos e propostas reais de intervenção. Tais propostas, obviamente, também são 

objetos de análise e crítica. Acredita-se que inserir a análise do aspecto prático, da intervenção 

concreta no objeto de estudo, possui importância singular no objetivo da presente pesquisa, 

sobretudo por apontar essa capacidade construtiva existente no contraditório de Koolhaas. 

Os projetos a seguir analisados foram selecionados por justificativas distintas. 

Seja por apresentar resultados e processos que corroboram com argumentos apresentados pelo 

arquiteto holandês, seja exatamente pelo contrário. Cabe ressaltar também que os projetos 

podem apresentar soluções que dialogam com textos produzidos anos antes pelo autor, 

mostrando que o desenvolvimento de seu raciocínio não é linear ou excludente, mas se adapta 

a novos entendimentos e/ou situações; dialoga com posicionamentos mais antigos; se 

desconstrói e se reconstrói (mesmo que em alguns casos momentânea e especificamente) face 

à realidade com a qual dialoga. Ressalta-se ainda que a seleção de projetos foi feita de modo a 

exemplificar pontualmente aspectos tidos como mais relevantes para os propósitos desta 

análise, uma vez que a produção do arquiteto é extremamente vasta. A escolha feita adquire 

assim um caráter mais ilustrativo que representa os referidos aspectos. 

Antes da análise de cada projeto escolhido, é apresentada uma síntese sobre o 

mesmo, explicando o porquê de sua escolha e expondo dados gerais sobre o projeto, retirados 

do site do OMA e de outras fontes. Esta síntese é apresentada no intuito de contextualizar 

melhor a análise, ao se expor as referências com os aspectos teóricos de cada projeto em 

questão, bem como ao se considerar informações como data da realização da obra, tamanho, 

localização, programa e outros. Escolheu-se por não adotar um padrão de apresentação para 
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todos os projetos (mostrando as mesmas informações para cada um, como plantas cortes etc), 

pelo fato de que cada exemplo escolhido o foi por motivos específicos e muitas vezes distintos. 

Dessa forma, não seria relevante para um argumento em questão, mostrar as plantas baixas de 

um determinado projeto, por exemplo. 

2.5.1. De Rotterdam – Bigness fora de Manhattan. 

A análise deste projeto se dá por entender que por meio dela é possível contrapor 

diretamente duas importantes fundamentações teóricas de Koolhaas, bigness e a congestão, com 

sua prática profissional. Além disso, pode-se observar consequências reais da tentativa de 

aplicação desses conceitos na cidade contemporânea e dessa maneira refletir sobre eles com 

mais amplitude. De Rotterdam é um projeto já executado, na cidade de Rotterdam, na Holanda. 

O projeto se dá num contexto de revitalização do antigo distrito portuário de Wilhelminapier, 

com o objetivo de reinstaurar a vibrante atividade urbana, antes existente na localidade. 

Embora a execução da obra tenha se iniciado em 2008 e finalizado em 2013, o início do 

processo de projeto se deu no ano de 1997. De acordo com o site do OMA (2013), o programa 

do projeto inclui diversos usos como residências, escritórios, estacionamento, hotel, instalações 

para conferências, lojas, restaurantes, cafés e serviços, que em conjunto somam uma área 

construída total de 162.000,00m². 

O longo período de elaboração do projeto (mais de dez anos) é um fato 

importante a se observar, ao contrapô-lo com a produção teórica do autor. Tal processo se inicia 

poucos anos após a publicação dos ensaios Bigness e A cidade genérica, mas só é finalizado 

quase dez anos após a publicação de Junkspace. Ou seja, durante esse período, o pensamento 

de Koolhaas sobre arquitetura e cidades esteve em constante transformação, com mudanças de 

entendimentos e questionamentos, o que reforça o caráter cumulativo (e contraditório) da 

construção do raciocínio do autor. No entanto, pode-se afirmar que o referido projeto traz 

diversas referências mais diretas aos entendimentos presentes nos ensaios Bigness e A cidade 

genérica. 

Isso fica bastante evidente na descrição do projeto existente no site do OMA, a 

qual afirma que o De Rotterdam foi concebido como uma cidade vertical (dentro de outra 

cidade) para acomodar os diversos usos do programa. Em plena concordância com o teorizado 

pelo autor não só nos referidos ensaios mas também em Nova York delirante, este projeto é um 

exemplo claro de quando a congestão é absorvida pelo edifício enquanto bigness. Outro aspecto 

também relacionado à teoria bigness, no sentido de que as atividades dentro de um edifício 



68 

 

podem ser inúmeras e variar com o tempo, é a flexibilidade apontada no projeto. Esta 

característica é mencionada quando o autor explica que, durante o longo processo de concepção, 

diversas possibilidades foram testadas em função da divisão do programa em blocos distintos e 

em certa medida autônomos, os quais poderiam ser alterados e relocados, ajustando-se à melhor 

alternativa (ver figuras 14 e 15). 

Figura 14 - Programa de uso misto 

 
Fonte: Site Archdaily, 201315 

Figura 15 - Flexibilidade do programa 

 
Fonte: Site Architizer, 201316 

 

Há ainda outro aspecto existente em Bigness e bastante representado neste 

projeto: sua relação com a cidade pré-existente. No ensaio Koolhaas afirmou que, no exterior 

de bigness (a cidade pré-existente), não há mais um teatro coletivo; que a rua tornou-se um 

resíduo. Ao analisar o projeto em questão, percebe-se tais argumentos quase que diretamente 

aplicados. Para exemplificar esta observação, contrapõe-se a seguir duas imagens: uma das ruas 

no entorno imediato ao De Rotterdam; outra de uma rua a pouco mais de um quilômetro do 

referido edifício. 

A primeira imagem ilustra não apenas a ausência do teatro coletivo e a redução 

da rua (e da cidade pré-existente como um todo) à condição de resíduo, características presentes 

no ensaio Bigness; mas também retrata a calma misteriosa e a evacuação do domínio público, 

descritas em A cidade genérica. A contraposição de tais imagens sugere a confirmação do 

entendimento de que, quando bigness se insere na cidade, ele se torna a própria cidade, 

absorvendo a congestão para si. Então, resta apenas o genérico (ver Figuras 16 e 17). No 

entanto, tais observações suscitam uma série de questionamentos, sobretudo em relação à 

congestão. Há ainda congestão, no interior de bigness? 

 

 

                                                      
15 Disponível em: <http://www.archdaily.com.br/br/01-155919/de-rotterdam-slash-oma> acesso em abr. 2017 
16 Disponível em: <https://architizer.com/projects/rotterdam/> acesso em abr. 2017 
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Figura 16 - Entorno imediato ao De Rotterdam 

 
Fonte: Google Street View, 2016, editada pelo autor 

 

Figura 17 - Rua situada a 1km do De Rotterdam 

 
Fonte: Google Street View, 2016, editada pelo autor 

 

A análise do projeto De Rotterdam apresenta de fato a aplicação de alguns 

aspectos e conceitos encontrados na produção teórica de Koolhaas, que de certa corroboram 

sua conceituação. No entanto, os resultados de tais aplicações se mostram contraditórios em si 

mesmos, embora boa parte dessas contradições já tenha sido questionada na própria análise 

teórica. Esta análise reforça tais questionamentos, assim como evidencia ainda mais o caráter 

contraditório da produção e do pensamento do autor. 

2.5.2. Les Halles – A cidade cenérica no coração de Paris. 

O projeto analisado a seguir fez parte de um concurso realizado em 2004, num 

contexto de requalificação do Quartier Les Halles, bairro considerado como o coração de Paris. 

Antes de apresentar e analisar o projeto, entende-se pertinente realizar uma breve 

contextualização geral, não restrita apenas ao concurso em si, mas um pouco mais ampla, 
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considerando a transformação histórica do Quartier Les Halles como um todo. Nesse sentido, 

toma-se como referência a consistente análise realizada por Nascimento (2013), feita 

considerando a referida transformação e com foco na análise crítica sobre o concurso e as quatro 

propostas nele apresentadas. Sendo assim, de maneira bastante sucinta, extrai-se da referida 

análise uma síntese do processo em questão, exposta a seguir. 

O Quartier Les Halles é considerado o coração de Paris por diversos motivos. 

Nesse sentido, Nascimento (2013) aponta, além da condição histórico-geográfica (o bairro 

localiza-se no primeiro – e mais central – dos 20 arrondissements que definem o perímetro 

urbano da capital francesa), três importantes fatores que corroboram com essa definição: a 

presença do poder (primeiramente com a nobreza, depois com a alta burguesia) e suas 

instituições, atividades e representações simbólicas; o desenvolvimento de uma intensa 

atividade comercial, historicamente marcante na área; e a questão da circulação, da mobilidade, 

também historicamente existente (sobretudo devido à localização geográfica central), 

posteriormente ampliada, estabelecendo o local como ponto central e convergente da circulação 

em escala local e regional. Tais características imbuíram no Les Halles uma configuração de 

alta complexidade urbana e social. 

O concurso em questão aparece como o mais recente capítulo de uma série de 

grandes reconfigurações urbanas do trecho em questão. A primeira delas foi a construção de 

um imenso mercado em 1851, fazendo uso de novas tecnologias e materiais construtivos (ferro 

e vidro), que serviria de referência de modernidade arquitetônica e responderia à necessidade 

da época em, por meio do planejamento e da racionalização do espaço, ordenar a intensa 

atividade comercial existente no local (ver Figura 18). 

Figura 18 - Vista aérea do antigo mercado do Les Halles 

 
Fonte: Site parisporpaulopereira, 201617 

                                                      
17 Disponível em: <http://parisporpaulopereira.com/2016/03/o-novo-centro-comercial-les-halles-em-paris/> 

acesso em jun. 2017 
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As consequências dessa intervenção se mostram paradoxais, uma vez que a 

ordenação pretendida ao local não foi alcançada, muito pelo contrário (ver Figuras 19 e 20). 

Após um período de discussão a respeito de uma nova proposta de transformação urbana, que 

apontava justamente o mercado como problema a ser resolvido, decidiu-se pela retirada do 

mesmo (ainda que existissem posicionamentos contrários), em 1960. 

Figura 19 - Antigo mercado do Les Halles 

 
Fonte: Site parisporpaulopereira, 201618 

Figura 20 - Proximidades do antigo mercado 

 
Fonte: Site se connaître, 201119 

 

Após isso, houve novamente uma ampla discussão, em função das 

consequências sociais, políticas e econômicas da retirada do mercado, sobre o que deveria ser 

feito no local. O resultado desse processo foi uma nova reconfiguração geral da área, que teve 

início em 1973, a qual resultou na construção, no subterrâneo, de um grande complexo metro-

ferroviário de alcance regional (o Chatêlet/Les Halles); de um grande centro comercial (o 

Forum des Halles); e do grande Jardin des Halles (ver Figura 21). 

Toda essa reconfiguração tinha como principal mote reafirmar o caráter de 

centralidade existente no local, por meio das três intervenções e suas atividades, potencialidades 

e representações simbólicas. 

Mas a centralidade exacerbada provocada por essa nova reconfiguração trouxe, 

novamente, suas óbvias consequências de aglomeração geral e diversa ao local, trazendo 

também não apenas turistas, mas a periferia urbana ao coração de Paris. Como resposta a isso, 

a área passa a ser novamente alvo de críticas e um novo processo de discussão visando mais 

uma grande transformação entra em ação, resultando na realização do referido concurso, em 

2004. 

                                                      
18 Disponível em: <http://parisporpaulopereira.com/2016/03/o-novo-centro-comercial-les-halles-em-paris/> 

acesso em jun. 2017 
19 Disponível em: <http://mieux-se-connaitre.com/2011/07/lalimentation-au-xixe-siecle/> acesso em jun. 2017 
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Figura 21 - Forum e Jardin Des Halles 

 
Fonte: Site accomplir.asso.fr, 200620 

 

Nascimento (2013) aponta os principais fatores que nortearam aquele concurso, 

como a participação da população na discussão e a coesão entre os diversos segmentos 

envolvidos, que buscavam objetivos em comum. Em suma, as diretrizes do concurso apontavam 

pela manutenção e reforço do caráter de centralidade existente no local; que a nova proposta 

pudesse novamente servir como referência de modernidade em termos de arquitetura e de 

práticas de gestão/produção urbana contemporânea; por uma regeneração da área, tida como 

degradada e insegura, tudo isso para “reforçar a representação de uma área limpa e desinfectada, 

digna de uma imagem forte, do lugar, tal como o “coração” de uma grande capital.” 

(NASCIMENTO, 2013, p.187). Nesse contexto, quatro renomados escritórios de arquitetura 

foram convidados a elaborar as propostas concorrentes, entre eles o OMA21. 

A descrição existente no site do OMA sobre a proposta submetida no concurso 

afirma que o intuito do projeto apresentado estaria no  

[...] esforço em definir uma co-existência entre o tradicional e o moderno [mas 

sem usar isso como] uma desculpa para cobrir tudo com grama; exatamente o 

contrário, isso significa a procura por um meio de criticar a interpretação 

prévia sobre paisagem urbana moderna, ao mesmo tempo definindo uma nova 

visão para ela. E talvez, mais que tudo, afastar de vez a ideia de um gesto 

                                                      
20 Disponível em: <http://www.accomplir.asso.fr/images/halles%20vues%20avion.jpg> acesso em jun. 2017 
21 Também participaram do concurso os seguintes escritórios: Seura; OMA-Rem Koolhaas; MVRDV-Winy 

Maas; e AJN-Jean Nouvel. 
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unificante e definitivo, de grande escala, supostamente capaz de resolver todo 

o problema. (OMA, 2003, tradução nossa). 

 

Observa-se claramente a postura de Koolhaas em estabelecer uma forte crítica a 

respeito da maneira que se encara a situação do Les Halles, considerando todo o histórico de 

intervenções da área. Koolhaas faz menção ao grandioso projeto do mercado, criticando não só 

aquela, mas qualquer outra proposta que pretenda resolver a questão com um gesto unificante 

e definitivo, de grande escala. O arquiteto também deixa bastante explícita a crítica às ideias 

que pretendam estabelecer uma grande e austera área verde, que supostamente traria segurança 

e/ou uma espécie de higienização do local (atacando diretamente as orientações gerais indicadas 

pelo concurso).  Em resumo, a proposta elaborada por Koolhaas tem sua base maior no fato de 

aceitar e incentivar a congestão; ela não esconde a imensa diversidade existente no local, vista 

pelo arquiteto como uma característica inerente ao Les Halles. Koolhaas não só não propõe 

cobrir com grama o suposto e depreciativo caos existente, como faz exatamente o contrário: o 

revela. Traz à superfície a congestão existente no subsolo (no complexo metro-ferroviário); 

junta toda a diversidade social, étnica (também há uma forte presença de imigrantes no local) e 

econômica que, na visão do autor, representam e sintetizam a condição essencial do Les Halles, 

para que ela possa ser exposta e incentivada, como símbolo de uma modernidade que pode ser 

inserida no coração de Paris (ver Figuras 22 e 23). 

Figura 22 - Revelando Les Halles 1 

 
Fonte: PARIS, 2004, p.40 

 

Figura 23 - Revelando Les Halles 2 

 
Fonte: PARIS, 2004, p.118 
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Entende-se dessa forma que Koolhaas continua com seu posicionamento a 

respeito da congestão e, num projeto de escala e características urbanas, identifica-se sobretudo 

diversas referências diretas ao que o autor apresentou em A Cidade genérica. No ensaio, ele 

afirma que a cidade genérica é a apoteose do conceito de escolha múltipla e descreve a 

paisagem urbana genérica como um “amálgama de setores excessivamente ordenados e 

soluções cada vez mais livres por toda a parte.” (KOOLHAAS, 2010, p.44). É evidente a relação 

da proposta com tais entendimentos, sobretudo ao se observar as soluções espaciais e formais 

(ver Figura 24), mas não se limitando a elas. 

Figura 24 - Projeto Les Halles - OMA 

 
Fonte: OMA, 200322 

 

A proposta apresenta um panorama composto por diversos círculos, que ora são 

aberturas nos pisos a fim de promover a interação com os diversos níveis, inclusive o subsolo; 

ora abriga diversos espécimes de plantas, reproduzindo ambientes naturais distintos; ora 

promove inúmeros usos diferentes. O resultado desse arranjo é uma composição e reformulação 

do espaço que representa, defende, aceita e incentiva, diretamente, a congestão (ver Figura 25). 

 

 

 

 

                                                      
22 Disponível em: <http://oma.eu/projects/les-halles> acesso em mar. 2017 
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Figura 25 - Congestão incentivada 

 
Fonte: OMA, 200323 

 

Observa-se ainda que, mesmo revelando uma preocupação com o entorno, isto 

é, com as edificações históricas existentes (tão relevantes no contexto já apresentado da área 

em questão), Koolhaas elabora uma proposta repleta de verticalidade, utilizando a torre como 

seu principal elemento formal, ainda que estabeleça uma posição respeitosa em relação ao 

gabarito das edificações existentes (ver Figura 26). Assim, a torre aparece na proposta também 

como símbolo de modernidade, mais ainda ao se observar os materiais e tecnologias 

construtivas que as compõem, também de grande diversidade. Este simbolismo se destaca 

também em função de que são as torres (ou a modernidade) as responsáveis por fazer a 

interligação entre os diversos mundos do projeto. Entre Paris e a congestão. 

Figura 26 - Torres: modernidade em Paris 

 
Fonte: OMA, 2003, modificada pelo autor24 

 

                                                      
23 Disponível em: <http://oma.eu/projects/les-halles> acesso em mar. 2017 
24 Disponível em: <http://oma.eu/projects/les-halles> acesso em mar. 2017 
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Pode-se perceber aqui uma relação com o arranha-céu e mesmo com a própria 

Manhattan, ao passo em que a proposta para o Les Halles também pode ser entendida como 

uma espécie de arquipélago de torres. 

A exposição e o incentivo à congestão ficam ainda mais evidentes quando se 

observa a dinâmica espacial proporcionada pelas diversas aberturas nos pisos, conectando 

visual e espacialmente os diversos níveis existentes, suas atividades, funções e características 

variadas. Todas juntas, expostas e intensificadas, interligadas (ver Figuras 27, 28 e 29). 

Figura 27 - Congestão 1 

 
Fonte: OMA, 200325 

Figura 28 - Congestão 2 

 
Fonte: Site onearchitecture.nl, 200426 

 

Figura 29 - Congestão 3 

 
Fonte: Site darchitectures.com, 200827 

 

                                                      
25 Disponível em: <http://oma.eu/projects/les-halles> acesso em mar. 2017 
26 Disponível em: <http://onearchitecture.nl/one-work/one-architecture/>acesso em jun. 2017 
27 Disponível em: <http://www.darchitectures.com/le-ventre-des-architectes-a686.html> acesso em jun. 2017 
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 A análise do projeto de Koolhaas para o Les Halles revela uma tentativa direta 

por parte do arquiteto em aplicar, na prática, boa parte do que vinha criticando e conceituando, 

na teoria. Aceitar a congestão em nível urbano, entendendo-a como a essência da cidade 

contemporânea, e incentivá-la em sua plenitude, tudo isso no coração de Paris, se mostrou uma 

atitude por demais ousada (a proposta do OMA não foi vencedora do concurso). No entanto, 

entende-se que o arquiteto holandês utilizou a participação nesse concurso para, mais uma vez, 

apresentar uma crítica a um determinado modo de pensar e realizar projetos dessa natureza; a 

uma forma como se enxerga e intervém nas cidades contemporâneas. Koolhaas novamente 

escolhe tomar o sentido contrário ao se deparar com a congestão. Ao invés de evitá-la, expô-la; 

ao invés de controlá-la, incentivá-la. Não apenas na teoria, mas também na prática. Essa postura 

fica ainda mais evidente quando se compara a proposta de Koolhaas com o projeto vencedor, 

dos arquitetos David Mangin e Aurélio Galfetti. (ver Figuras 30 e 31). 

Figura 30 - Proposta do OMA 

 
Fonte: Site socialmediafeed.me, 201628 

 

Figura 31 - Proposta vencedora 

,  

Fonte: Site archinect.com, 200429 

                                                      
28 Disponível em: <https://socialmediafeed.me/ig/photo/BN7vJOfj9ul# > acesso em jun. 2017 
29 Disponível em: <http://archinect.com/news/article/11674/a-new-vision-for-paris-les-halles> acesso em jun. 

2017 
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A proposta vencedora encontra-se atualmente em execução, com a maior parte 

dela já construída. Como se pode observar (ver Figura 32), o projeto sofreu alterações em 

relação ao que foi submetido no concurso, mas a essência da ideia vencedora permanece e, 

consequentemente, também a evidência de se tratar de uma ideia bastante contrária aos 

apontamentos apresentados na proposta de Koolhaas. 

Figura 32 - Proposta vencedora alterada 

 
Fonte: Site craveonline.com, 201630 

 

O projeto vencedor, denominado Un toit dans un jardin (um telhado em um 

jardim), apontava a competição entre Paris e outras grandes cidades europeias, para defender 

que a capital francesa podia e devia “responder a esse desafio enfatizando suas qualidades 

únicas e reintegrando o Halles ao sistema macro de espaços públicos parisienses de larga 

escala.” (PARIS, 2004, p.147, tradução nossa). 

Os autores do projeto vencedor reconhecem a importância da centralidade e da 

diversidade (da congestão) existente na área, mas, em sua proposta, a condensam num único e 

enorme equipamento, le carreur (o telhado). Para além deste equipamento, o restante da 

proposta segue o objetivo presente desde sua fase de concepção: “construir o maior jardim 

possível.” (PARIS, 2004, p.42, tradução nossa). Ou seja, cobrir tudo de grama, como havia 

previsto Koolhaas (ver Figuras 33 e 34). 

 

 

                                                      
30 Disponível em: <http://www.craveonline.com/design/980543-la-canopee-pariss-forum-du-halles-opens-

among-heightened-tensions> acesso em jun. 2017 
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Figura 33 - O maior jardim possível 

 
Fonte: PARIS, 2004, p.150 

 

Figura 34 - Proposta implementada 

 
Fonte: Site parisporpaulopereira.com, 201631 

 

Dessa forma, entende-se que a postura assumida por Koolhaas por meio do 

projeto que submeteu ao concurso, foi a de utilizar tal oportunidade para expandir a crítica que 

havia feito em A cidade genérica para além do campo teórico. Isto, junto ao resultado final do 

concurso, de certa maneira dá força e destaque ao arquiteto holandês, aumentando em 

relevância suas análises e críticas sobre a cidade, a arquitetura e o urbanismo. Afinal, pode-se 

dizer que, neste episódio, a conceituação de Koolhaas foi em certa medida testada e 

comprovada: Paris só se pode tornar mais parisiense. 

 

                                                      
31 Disponível em: <http://parisporpaulopereira.com/wp-content/uploads/2016/03/halles-8-.jpg> acesso em jun. 

2017 
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2.5.3. Prada – uma ideologia no consumo? 

A relação entre OMA/AMO e a marca Prada se insere nesta pesquisa como uma 

forma de contrapor, na prática, a conceituação e a postura que Koolhaas apresenta em suas 

produções teóricas, particularmente sobre a questão da atividade do consumo. Não se pretende 

analisar um ou outro projeto de arquitetura especificamente, mas sim o teor dessa relação como 

um todo, para entender o quanto e de que forma ela tem influenciado no pensamento do autor, 

sempre relacionando com conceitos e aspectos já apresentados até aqui. 

O primeiro projeto realizado pelo arquiteto holandês para a Prada foi a Prada 

Epicenter New York, em Manhattan, entre 2000 e 2001, e tal projeto fazia parte do contexto da 

pesquisa então em andamento junto a Harvard, da qual seria produto também o ensaio 

Junkspace. Esta é uma informação importante para entender o propósito e a forma como a 

atuação de Koolhaas junto à Prada viria a acontecer. Em seu site, Koolhaas apresenta o projeto 

como sendo  

“uma boutique exclusiva, um espaço público, uma galeria, um espaço de 

performance, um laboratório [...] e uma estratégia para contrariar e 

desestabilizar qualquer noção recebida sobre o que Prada é, faz, ou virá a se 

tornar.” (OMA, 2000a, tradução nossa). 

 

Com esta descrição, Koolhaas apresenta claramente como/o que seria a parceria 

de seu escritório com a marca: uma tentativa de trabalhar sobre e com a atividade do consumo, 

em busca de extrair dela alguma relevância ou significado para além do mero ato de consumir; 

uma tentativa de transformar ou entender esta que é vista pelo arquiteto como indubitavelmente, 

a última forma de atividade pública. 

Ainda na descrição do projeto para a loja de Nova York constante no site do 

OMA, em total consonância com o que é abordado em Junkspace e em A cidade genérica, 

Koolhaas identifica que locais outrora totalmente distintos como museus, livrarias, aeroportos, 

hospitais e escolas estão cada vez mais se tornando iguais entre si, uma vez que a atividade do 

consumo os invadiu ao ponto de transformar estudantes, viajantes, pacientes e leitores, em 

consumidores. Em seguida, Koolhaas questiona:  

E se a equação fosse revertida, de modo que os consumidores não fossem mais 

identificados como consumidores, mas reconhecidos como pesquisadores, 

estudantes, pacientes, frequentadores de museus? E se a experiência da 

atividade do consumo não fosse uma de empobrecimento, mas de 

enriquecimento? (OMA, 2000a, tradução nossa). 
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Novamente fica clara a intenção em tentar extrair, da atividade do consumo, algo 

relevante, construtivo, que agregue algo à sociedade. Imbuído com esse pensamento e com esse 

objetivo, o projeto para a Prada Epicenter New York tenta revolucionar a experiência da 

atividade do consumo. Mas, uma vez que esta já se encontra hegemonicamente consolidada, 

quiçá absoluta, a revolução proposta por Koolhaas estaria em, ao desenvolver o projeto para a 

loja, o fazer assumindo essa condição. Tal qual o fez em relação à congestão, o arquiteto, ao se 

deparar com essa realidade dominante da atividade do consumo, ao invés de evitá-la, questioná-

la ou tentar controlá-la, segue no sentido inverso. 

Figura 35 - Prada Nova York 1 

 
Fonte: OMA, 2000a32 

 

Figura 36 - Prada Nova York 2 

 
Fonte: Site us.fashionnetwork.com, 201633 

 

 

                                                      
32 Disponível em: <http://oma.eu/projects/prada-epicenter-new-york> acesso em abr. 2017 
33 Disponível em: <http://us.fashionnetwork.com/news/Prada-opens-fall-2016-pop-up-installation-at-SoHo-

store,688374.html#.WV1hy4grKUk> acesso em jun. 2017 
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O projeto então se configura proporcionando diversos usos atrelados à 

experiência da atividade do consumo, o que acaba por gerar um espaço deveras distinto do 

padrão para programas semelhantes, no qual “tecnologia experimental, materiais intrigantes e 

inovadores métodos de vídeos são utilizados em todo canto para enriquecer e transcender a 

experiência da atividade do consumo.” (OMA, 2000a, tradução nossa). Foi com esse 

pensamento que a loja foi dotada de um piso em forma de rampa que permite atividades 

distintas, em função das quais tanto o piso quanto o espaço interno como um todo podem ser 

reconfigurados e alterados de diversas formas (ver Figuras 35 e 36). 

Em outro projeto, a Prada Epicenter San Francisco (este não executado, 

elaborado em 2000), Koolhaas continua buscando extrair e proporcionar algo mais da atividade 

do consumo. Ao descrever o projeto, um edifício de dez andares, o arquiteto recorre ao conceito 

de arranha-céu para afirmar que as atividades existentes em cada piso são distintas umas das 

outras (escritórios, espaços de galeria, um café), mas unidas por um mesmo invólucro. Aliás, o 

material utilizado no envelopamento da fachada (painéis de aço inoxidável com perfurações de 

diâmetros que variam entre 5 e 20cm – ver Figuras 37 e 38) é apontado pelo arquiteto como de 

fundamental importância:  

O que emerge é uma qualidade totalmente nova à atual condição da atividade 

do consumo: a presença da luz do dia. A fachada já não mais bloqueia toda a 

luz, mas a filtra e a distribui através de materiais translúcidos variados no 

espaço interno. (OMA, 2000b, tradução nossa). 

 
Figura 37 - Prada São Francisco 

 
Fonte: OMA, 2000b34 

 

Figura 38 - Luz natural como algo inédito 

 
Fonte: OMA, 2000b35 

Koolhaas elaborou ainda diversos outros projetos para a Prada além dos 

apresentados acima, tanto de edificações quanto de instalações efêmeras, sobretudo para 

exposições, desfiles e eventos da grife. Além disso, essa parceria também gerou produtos por 

                                                      
34 Disponível em: <http://oma.eu/projects/prada-epicenter-san-francisco> acesso em jun. 2017 
35 Disponível em: <http://oma.eu/projects/prada-epicenter-san-francisco> acesso em jun. 2017 
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meio do AMO, como publicações e produções audiovisuais. No entanto, a análise aqui realizada 

sobre a relação entre Koolhaas e Prada tem como essência a forma de encarar a atividade do 

consumo, bem como a maneira como essa se insere e transforma a arquitetura, as cidades e a 

sociedade. Dessa maneira, é possível estabelecer um paralelo direto entre o que Koolhaas 

questiona na teoria e sobretudo em Junkspace; e como ele se comporta, na prática. Ao analisar 

o resultado obtido de uma atuação orientada por essa visão da atividade do consumo, é possível 

questionar os entendimentos apontados pelo autor, bem como a efetividade real de suas 

aplicações. É fato que os espaços resultantes desse processo de projeto, da absorção desse 

pensamento na prática da arquitetura, se mostram deveras interessantes e questionadores, 

impulsionando as reflexões e provocações propostas por Koolhaas; mas ainda assim, há que se 

questionar até que ponto a atividade do consumo deixa de ser apenas isso. Até que ponto o fato 

de ela se imbricar tanto e tão profundamente em praticamente todas as demais atividades, 

transformando-as a tal ponto de se confundirem umas com as outras, pode proporcionar e/ou 

oferecer possibilidades reais de transformações, da sociedade e das cidades? É possível tomar 

a atividade do consumo como uma espécie de ideologia para a arquitetura, de modo a retomar 

a disciplina enquanto vetor de modernidade capaz de influenciar e determinar os rumos da 

sociedade; ou estaria a arquitetura, tal qual todas as demais atividades, servindo apenas como 

ferramenta de perpetuação da atividade do consumo, esta por si só? 

2.6. Congestão e consumo, cidade contemporânea 

Uma vez realizada a análise sobre a construção do pensamento de Rem Koolhaas 

a respeito da cidade contemporânea, apresenta-se agora os dois aspectos considerados 

fundamentais à presente pesquisa, que nortearão a discussão realizada nos capítulos seguintes. 

No entanto, é importante salientar que a escolha por fazer uso destes dois aspectos não pretende 

sintetizar de maneira simplista o complexo pensamento de Koolhaas analisado na primeira parte 

do presente trabalho. Tampouco se entende que tais aspectos sejam independentes um do outro. 

Ao contrário, observa-se que ambos, embora distintos em certa medida, estão intensamente 

interligados. Em alguns momentos e perspectivas da análise, um dos aspectos pode se colocar 

como um componente, uma parte, causa ou consequência do outro aspecto, reforçando mais 

uma vez o caráter dialético da análise em questão, bem como a relevância do contraditório no 

pensamento do autor. Em suma, tal definição se dá primeiramente por entender que os aspectos 

em questão estão relacionados à conceituação de Koolhaas como um todo, de modo que se 

pode, por meio deles, considerar a reflexão do autor sobre a temática em sua totalidade; ao 

mesmo tempo em que, reconhecendo que se faz necessário apontar de maneira objetiva uma 
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base que sirva de referência para a discussão realizada a seguir, os aspectos elencados 

possibilitam e facilitam o diálogo proposto, ao servir como uma delimitação metodológica para 

a análise. 

Isto posto, assume-se a cultura da congestão e a atividade do consumo como os 

aspectos fundamentais para a referida discussão, considerando a complexidade que cada um 

desses aspectos possui, por si só e um em relação ao outro; e mais ainda ao serem contrapostos 

com outros conceitos e entendimentos. Expõe-se a seguir os dois aspectos de maneira bastante 

objetiva, apresentando apenas o entendimento geral de cada um deles e elencando suas 

particularidades e características mais relevantes. Nos capítulos seguintes, esta definição será 

ampliada e posta em debate, de acordo com os propósitos da presente pesquisa. 

2.6.1. Cultura da congestão 

Como já mencionado ainda no início deste capítulo, a cultura da congestão está 

presente em toda a produção de Koolhaas, teórica e prática. Apresentada inicialmente em Nova 

York delirante, o que o autor denomina por cultura da congestão se mostra, ao longo do 

desenvolvimento de seu pensamento, como um conceito demasiado amplo e complexo, o qual 

não é restrito à arquitetura, mas se aplica também às cidades e à sociedade como um todo. Nesse 

sentido, a congestão é encarada por Koolhaas em diversas situações e em diferentes contextos, 

assumindo o papel ora de causa, ora de consequência, ora de ambos: ela encontra-se numa 

eterna relação dialética inserida na produção e desenvolvimento das cidades e da sociedade. 

A congestão é oriunda da hiperdensidade, considerada por Koolhaas como a 

condição metropolitana de ser. Considerando o pensamento do autor como um todo, pode-se 

dizer que a essência daquilo que o levou a conceituar a cultura da congestão seria uma quebra 

de paradigma na forma como se lida com a densidade. É exatamente nesse sentido que 

Koolhaas tanto critica um determinado modernismo (sobretudo o dos urbanistas europeus) que, 

ao contrário, nega a densidade; que tenta controlá-la, racionalizá-la, para evitar um suposto caos 

que ela traria. Ao escolher seguir pelo sentido oposto, o de abraçar e incentivar a densidade 

livremente, Manhattan teria dado origem à cultura da congestão. 

Koolhas aponta a Coney Island do final do séc XIX como a incubadora dessa 

cultura, na medida que em que a ilha se torna uma espécie de laboratório do que o autor 

denominou de urbanismo da tecnologia do fantástico. Mas isso teria sido apenas um ensaio, 

pois só em Manhattan a cultura da congestão alcançaria sua plenitude, sob a égide da obra-
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prima do manhattanismo: o arranha-céu. Esta seria a tipologia definitiva da cidade moderna 

por excelência, exatamente por ter conseguido aceitar sem ressalvas essa congestão ilimitada e 

mesmo ampliá-la, dando origem a diversas cidades dentro de outra cidade. 

Ao tentar extrair do arranha-céu e de Manhattan uma teoria para a arquitetura, o 

autor aborda em Bigness e em A cidade genérica o que seria a aplicação dessa teoria ao redor 

do mundo, na arquitetura e nas cidades, dando origem a uma série de novos questionamentos. 

O que acontece quando bigness absorve a congestão? Há ainda congestão, dentro de bigness? 

Assim, entende-se que a cultura da congestão, embora tenha tido origem na densidade, não se 

limita a isto. Mesmo quando o autor afirma a evacuação do domínio público na cidade genérica, 

isto não significa o fim da congestão, mas que ela continua se transformando. Pode-se dizer por 

exemplo que a congestão da cidade genérica não desapareceu, mas apenas deixou as ruas (a 

cidade pré-existente, o domínio público), para acontecer dentro de seu próprio organismo: 

bigness. Ou, mais tarde, no junkspace, onde a cultura da congestão revela a extrema relevância 

e o papel que possui o contraditório. 

É também por meio da afirmação da cultura da congestão que Koolhaas por 

tantas vezes questiona a importância e o papel da arquitetura e do urbanismo. Em Nova York, 

a retícula (que não precisou de nenhum pensador intelectual e erudito que a definisse) e os 

arranha-céus (que dependiam muito mais dos empreendedores para serem construídos – alguns 

sequer tiveram a participação de qualquer arquiteto) confirmam isso. Bigness chega para atestar 

esse novo papel da arquitetura, que deve se render aos outros. A cidade genérica segue no 

mesmo caminho, afirmando que o planejamento já não faz a menor diferença.  Em Junkspace, 

o autor enfatiza o contraditório, quando se mostra mais pessimista em relação ao fato de que a 

arquitetura desapareceu no século XX, mas também saudosista, tentando transformar uma nota 

de rodapé (a arquitetura contemporânea) num romance (algo que ela já foi, em algum 

momento). 

No entanto, por trás de todos esses atestados de óbito da arquitetura e do 

urbanismo emitidos pelo autor, em suma essa reflexão de Koolhaas se dá sobre o fato de que, 

para ele, a arquitetura não é mais imbuída de (tampouco segue mais em busca por) uma 

determinada ideologia, mas apenas responde ao desenvolvimento da cultura da congestão. Não 

são mais arquitetos e urbanistas que planejam a cidade, mas a própria cultura da congestão, 

visando absorver e incentivar a densidade das massas. Novamente, percebe-se que essa quebra 

de paradigma é a essência conceitual desse aspecto no pensamento do autor. Por tudo isso, 

apresenta-se a cultura da congestão como o primeiro aspecto fundamental a ser utilizado na 
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análise sobre a cidade contemporânea feita nos capítulos seguintes. Para realizar tal análise, 

apresenta-se sobretudo as considerações de Lefebvre, a respeito da formação do urbano e da 

produção espacial existente no cotidiano, por entender que elas dialogam em grande medida 

com o apresentado por Koolhaas a respeito da congestão. 

2.6.2. Atividade do consumo 

O segundo aspecto apontado como base do pensamento de Koolhas para a 

presente pesquisa é a atividade do consumo. Assim como a cultura da congestão, entende-se 

que esse aspecto está presente em toda a obra e pensamento do autor. No entanto, ao contrário 

do primeiro aspecto, Koolhaas não trata do consumo de maneira tão objetiva e direta, ao ponto 

de sequer nomeá-lo como um conceito distinto ou como questão relevante por si só. Ao menos 

até o ensaio A cidade genérica. Antes disso, entende-se que o autor considera e enxerga a 

relevância da atividade do consumo em sua observação sobre a cidade, mas como parte da 

própria cultura da congestão (o que não deixa de ser verdade). Em certa medida, o consumo é 

uma força motriz para essa cultura. No entanto, a escolha por tratá-lo como um aspecto distinto 

nesta pesquisa se dá por basicamente dois motivos: primeiramente, como forma de tratar de 

maneira mais clara e objetiva sobre a relação de toda essa análise com o sistema capitalista (o 

que Koolhaas faz em quase todo o tempo, mas sem mencionar explicitamente); e em segundo 

lugar, ao observar a mudança de postura do autor em relação a atividade do consumo, a partir 

de A Cidade genérica, mas sobretudo em Junkspace. 

A respeito da postura do autor em observar a relação do desenvolvimento urbano 

(e da cultura da congestão) com o sistema capitalista, entende-se que Koolhaas não apenas a 

percebe, como a considera de grande relevância. Apontou-se isso por exemplo na forma como 

ele conceitua a retícula, a qual poderia ser entendida como uma analogia direta ao capitalismo. 

No entanto, o autor em momento nenhum se refere explicitamente ao sistema ou à relação com 

ele existente, em sua análise sobre as cidades. Nos próximos capítulos se falará sobre os 

possíveis motivos para essa postura (entendida aqui como intencional) do autor, em manter uma 

distância a respeito dessa temática (ao menos no sentido de não a nomear nem a tratar de forma 

explícita e direta). Este é precisamente o primeiro motivo apontado para o uso da atividade do 

consumo como um dos aspectos basilares do pensamento do autor: por meio dele se fará, nesta 

pesquisa, a associação direta do entendimento de Koolhaas sobre o sistema capitalista e sua 

relação com toda a teorização que faz sobre arquitetura, cidades e sociedade. 
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Tomando novamente o momento representado por Coney Island, entende-se que 

o consumo era pressuposto indispensável ao estabelecimento da cultura da congestão. No 

mesmo momento da quebra de paradigma em aceitar a densidade, ocorre o início da mudança 

sobre um entendimento geral de cidade até então existente. A cidade pré-cultura da congestão 

possuía e possibilitava claramente uma função pública, até certo ponto independente das 

dinâmicas do capitalismo. Porém, a partir do desenvolvimento do urbanismo da tecnologia do 

fantástico, o lazer oferecido em Coney Island passa a ser artificial, fabricado. Ou seja, possui 

assim um preço para existir, que passa então a ser cobrado para se usar (acrescido do lucro, 

obviamente). É exatamente nesse ponto que se observa a mudança de paradigma trazida pela 

cultura da congestão, em relação à atividade do consumo. Sabe-se que não foi em Coney Island 

que o capitalismo começou a atuar diretamente sobre o cotidiano para além do tempo do 

trabalho, apropriando-se do lazer, outrora gratuito. No entanto, entende-se que todo o impacto 

atribuído à cultura da congestão, sua vertente revolucionária e transformadora, tal qual como 

Koolhaas a vê, também deve ser observado sob a ótica da atividade do consumo. 

A relação da consolidação do manhattanismo e mesmo o surgimento do arranha-

céu também apresenta forte relação com o sistema capitalista, sobretudo na era em que o capital 

financeiro ganha enorme relevância. Basta observar o que pode ser entendido como a própria 

materialização do capital financeiro, em tempo real: Wall Street. Mas, de acordo com a 

construção do pensamento de Koolhaas, a atividade do consumo alcança um outro patamar de 

relevância na cidade genérica Não por acaso é nesse momento que o autor passa a tratar de tal 

aspecto explicitamente. E, por ter lidado com ele sempre de uma maneira evasiva ou indireta, 

essa mudança assume uma representatividade mais impactante, ao ponto do autor afirmar que 

na cidade genérica, a única atividade é ir às compras. Também não é por acaso que se dá a 

evacuação do domínio público. Ao longo do desenvolvimento do urbanismo da tecnologia do 

fantástico e da cultura da congestão, quando a densidade é absorvida por bigness (que se torna 

a própria cidade), as pessoas (e todas as suas atividades) permanecem (e acontecem) num 

ambiente construído, privado, o qual exige um preço ao uso. Dentro de bigness, a cidade é uma 

mercadoria. A relação com o cidadão não é mais de uso, mas de consumo. 

Nesse sentido, em Junkspace Koolhaas dá um salto ainda maior quando passa a 

tratar a atividade do consumo como o aspecto mais relevante e condicionador do que observa 

no mundo. Pode-se dizer que o ensaio trata quase que exclusivamente do consumo, suas causas 

e consequências, seu espaço, sua sociedade. A cultura da congestão parece esquecida pelo autor. 

A densidade agora é ainda mais restrita. Não acontece em qualquer bigness, mas sobretudo nos 
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aeroportos e shopping centers. Aliás, é como se tudo, todo e qualquer espaço (ou simplesmente 

junkspace), tivessem se transformado em shopping centers. E nesse ponto, algo relevante a se 

considerar é a mudança de postura do autor, ao se deparar com aquele contexto: sua narrativa 

pessimista e saudosista. Koolhaas percebe a inevitabilidade do junkspace, do qual não temos 

escapatória, mas ao mesmo tempo tenta buscar, lendo uma nota de rodapé com um microscópio, 

uma saída, para a arquitetura e a cidade, para a sociedade. 

Essa busca pode ser ilustrada na relação do OMA com a Prada. Conforme 

exposto neste capítulo, o escritório de Koolhaas desenvolveu diversos projetos para a marca, 

mas o que se destaca para a presente pesquisa é a postura apresentada pelo arquiteto nessa 

parceria. Entende-se que ao se confrontar, na prática, diretamente com uma espécie de 

materialização da atividade do consumo, Koolhaas parece se recusar a aceitar o uso da 

arquitetura com essa única finalidade, como se tentasse extrair algum significado dessa relação 

com a Prada. Como se tentasse imbuir, na atividade do consumo, algo mais relevante; uma 

razão, um objetivo para além do lucro. Como se pensasse que, se o consumo é a única 

experiência de atividade pública que nos resta; e dela se dá a produção do espaço em que 

vivemos, tentemos então extrair dela algo que nos engrandeça. Poderia o consumo ser uma 

ideologia para a arquitetura? 

É portanto dessa maneira que se apresenta a atividade do consumo como o 

segundo aspecto fundamental a ser utilizado na análise sobre a cidade contemporânea realizada 

nos capítulos seguintes. Entende-se que na abordagem do arquiteto em relação à atividade do 

consumo (conforme considerado na presente pesquisa), considerando a forma como ele a 

enxerga e reage a ela, está representada em grande medida a relação entre a cidade e a sociedade, 

na produção do espaço urbano, em dialética com o sistema capitalista. Dessa maneira, para a 

discussão realizada adiante sobre esse aspecto, são apontados entendimentos e considerações 

de Harvey e Lefebvre a respeito da referida relação dialética, a fim de que se possibilite uma 

visão mais ampliada do referido contexto. 

Este capítulo teve o fundamental objetivo de analisar a construção do 

pensamento de Koolhaas a respeito da cidade contemporânea, na intenção de estabelecer a base 

sobre a qual será realizada a análise nos capítulos seguintes. Nesse sentido, foram apontados 

dois aspectos que fundamentarão a referida análise: a cultura da congestão; e a atividade do 

consumo. Reforça-se que esta definição se dá por motivos metodológicos, no sentido de 

possibilitar a discussão com os demais autores. Não se trata de apontar os referidos aspectos 

como independentes, ou como alguma espécie de síntese parcelar da problemática em questão. 
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Ao contrário, reforçando os entendimentos apresentados no caráter dialético da abordagem 

desta pesquisa, se estabelece os referidos aspectos como parte de uma totalidade que nunca 

deve ser esquecida; sabendo também que cada aspecto se configura como parte um do outro, 

como causa e/ou consequência, ora se complementando, ora se contradizendo. 
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A cidade não para 

A cidade só cresce. 

(Chico Science e Nação Zumbi – A cidade) 
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PARTE DOIS 

3. CULTURA DA CONGESTÃO 

A segunda parte desta pesquisa tem o objetivo de realizar uma discussão sobre a 

cidade contemporânea, à luz do pensamento de Koolhaas, utilizando os dois aspectos apontados 

no capítulo anterior. Para se promover a discussão em si, são apresentados questionamentos aos 

referidos aspectos, com o suporte de entendimentos e conceitos formulados por David Harvey 

e Henri Lefebvre, entre outros autores. Ressalta-se ainda que a presente análise é feita com foco 

na relação entre edifício e cidade, na intenção de problematizar a teoria e a prática da disciplina 

da arquitetura dentro dessa temática. 

O primeiro aspecto a ser discutido é a cultura da congestão, tal qual ela é 

entendida na presente pesquisa, conforme exposto no capítulo anterior. Inicia-se a discussão 

sobre esse aspecto fazendo uso das formulações apresentadas por Lefebvre a respeito da 

formação do urbano, por entender que elas dialogam bastante com o que Koolhaas enxerga na 

congestão. Em seguida, questiona-se o que o arquiteto holandês faz com a postura que assume 

diante do contexto em questão, que arquitetura ele promove e que consequências ela traz, em 

diálogo com o que Lefebvre aborda a respeito do cotidiano. Finalmente, apresenta-se uma 

ampliação do que Koolhaas denominou de lobotomia, refletindo sobre a relação entre edifício 

e cidade e o papel da arquitetura na cidade contemporânea. 

3.1. A cultura da congestão, ou a formação do urbano? 

Primeiramente, é necessário afirmar o entendimento de que grande parte do que 

Koolhaas percebe na congestão dialoga em muito com o que Lefebvre apresenta a respeito da 

formação do urbano. Dessa maneira, inicia-se este capítulo abordando a forma como ambos os 

autores atestam o fim da cidade; como enxergam o potencial aglutinador da congestão (ou do 

urbano); e como se colocam a respeito de centralidade e identidade. 

Em O direito à cidade e em A revolução urbana, o filósofo francês conceitua o 

que chama de problemática urbana, por meio da observação e análise do processo de 

desenvolvimento da cidade e da sociedade como um todo que, a partir da transição da 

industrialização para a urbanização, se confunde com o processo de transformações do próprio 

capitalismo. O autor observa assim a formação do que denomina o urbano, entendendo que, 

durante esse processo (que ainda não está finalizado e não necessariamente o será), a cidade foi 

e continua sendo profundamente alterada, deixando de ser apenas cenário no qual o homem 
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realizava sua obra e passando a ser, também, a própria obra. Para o filósofo, o urbano se forma 

dialeticamente, numa relação do espaço com o homem, que se alteram e se constroem um ao 

outro, mutuamente. Advindo desse processo, estaria em formação o que Lefebvre denomina 

por sociedade urbana.  

Um primeiro ponto de confluência a se destacar entre Lefebvre e Koolhaas é a 

percepção de que a cidade estaria chegando ao seu fim, para dar lugar a outra coisa. Conforme 

tratado no capítulo anterior, na construção do pensamento de Koolhaas, uma vez que a cidade 

aceita a sua condição metropolitana de ser, a hiperdensidade (ou a congestão), tem-se início um 

processo de transformação que trará um fim inevitável à cidade. O autor chega a afirmar isso, 

quando fala que “A Cidade Genérica é a pós-cidade que se está a preparar no lugar da ex-

cidade.” (KOOLHAAS, 2010, p.42). Lefebvre (2008) também expõe esse entendimento ao 

apresentar um eixo de transformação, que vai da ausência de urbanização à sua totalidade, ao 

longo do qual há o surgimento da cidade e suas transformações (a cidade política; a comercial; 

e a industrial). Em seguida, próximo ao final do referido eixo, há o que o filósofo denomina de 

ponto crítico, no qual ocorre o fenômeno da implosão-explosão da cidade tradicional. O urbano 

seria justamente o que viria depois desse fenômeno, ou seja, algo também posterior à cidade. 

Ainda neste ponto, destaca-se o último tópico (denominado Fim) do ensaio A 

cidade genérica, no qual Koolhaas narra uma cena cinematográfica que representa o fim da 

cidade: 

Uma cena de mercado: da esquerda para a direita, figurantes vestidos com 

trapos de cores vivas, peles e túnicas de seda entram na imagem a gritar, 

gesticulando, revirando os olhos, iniciando brigas, rindo, coçando as barbas, 

com os postiços pingando cola, apinhando-se no centro da imagem, agitando 

varapaus e punhos, derrubando bancas, pisando animais.. As pessoas gritam. 

Vendendo mercadorias? Anunciando futuros? Invocando os deuses? Bolsas 

são roubadas, criminosos são perseguidos (ou ajudados?) pela multidão. Os 

sacerdotes rezam e pedem calma. As crianças correm como loucas por entre 

uma floresta de pernas e túnicas. Animais berram. Estátuas caem. As mulheres 

gritam - ameaçadas? Exaltadas? A multidão agitada torna-se oceânica. As 

ondas rebentam. Agora cortamos o som - silêncio, um alívio abençoado - e 

fazemos rodar o filme para trás. Os homens e as mulheres, agora mudos mas 

visivelmente agitados, retrocedem aos tropeções: o observador já não registra 

apenas seres humanos, mas começa a notar os espaços entre eles. O centro 

esvazia-se; as últimas sombras saem do enquadramento da imagem, 

provavelmente queixando-se, mas felizmente não os ouvimos. Agora o 

silêncio é reforçado pelo vazio: a imagem mostra tendas vazias, alguns restos 

de lixo pisado. Que alívio... Está terminado. Esta é a história da cidade. A 

cidade já não existe. Agora já podemos sair do cinema... (KOOLHAAS, 2010, 

p.64-65). 
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O quanto a narrativa acima difere da implosão-explosão de Lefebvre? Entende-

se que muito pouco. O filósofo afirma o poder aglutinador do urbano, que atrai tudo para si até 

o ponto em que explode a cidade, o que possibilitará sua plena efetivação. No paralelo aqui 

proposto com a narrativa de Koolhaas, a implosão-explosão de Lefebvre é representada pelo 

corte do som na cena do mercado. A partir dela, o fim da cidade é iminente. 

No entanto, é preciso relembrar o contexto total que não apenas o tópico 

destacado, mas o ensaio como um todo está inserido, para ampliarmos a relação com o que 

Lefebvre conceitua a respeito do urbano, entendendo que o fim anunciado por ambos os autores 

não é absoluto, mas apenas o fim de uma realidade, que dará lugar a outra. Koolhaas observa a 

congestão surgir em Manhattan e ganhar força até o ponto de engolir a cidade no arranha-céu; 

transformar-se em bigness e se espalhar pelo mundo, acabando com o que entendíamos por 

cidade e dando origem à cidade genérica. Nela, não há mais o teatro coletivo, mas sim a 

evacuação do domínio público. Para o autor este é o fim da cidade, mas é também o que se está 

a preparar em seu lugar. Ou seja, Koolhaas entende que algo está por vir, mas não afirma 

exatamente do que se trata. 

Pode-se entender que junkspace seria a resposta, mas aqui há algumas questões: 

seria de fato junkspace o que teria vindo para ocupar o lugar da ex-cidade anunciado em A 

cidade genérica? Ou junkspace teria sido resultado da intervenção de outro aspecto, a atividade 

do consumo, no desenvolvimento então em curso da congestão? A decepção do arquiteto 

presente no ensaio Junkspace sugere essa segunda possibilidade. Seria porque a congestão teria 

falhado nesse sentido, ou porque o consumo teria se apoderado dela (ou mesmo a 

transformado)? 

Volta-se a Lefebvre para dar suporte a tais questionamentos. Em primeiro lugar, 

ressalta-se que o filósofo sempre afirma o urbano como possível e, nesse sentido, a implosão-

explosão indicada por ele apenas dá início à zona crítica. Outro ponto de grande relevância é 

que o urbano não se reduz a ideologias ou instituições, mas isso não quer dizer que ele é isento 

das ações por elas promovidas. Ou seja, em função do ponto em questão (qual seja: o que vem 

depois do fim da cidade), Lefebvre entende a zona crítica como um espaço-tempo de conflito 

entre antigas e novas, organizações, instituições, práticas, realidades:  

O que se constitui é um espaço-tempo renovado, topologia distinta do espaço-

tempo agrário (cíclico; que justapõe as particularidades locais), como do 

espaço-tempo industrial (que tende para a homogeneidade, para a unidade 

racional e planificada das coações). O espaço-tempo urbano, desde que não 

seja mais definido pela racionalidade industrial - por seu projeto de 
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homogeneidade - aparece como diferencial: cada lugar e cada momento não 

tendo existência senão num conjunto, pelos contrastes e oposições que o 

vinculam aos outros lugares e momentos, distinguindo-o. (LEFEBVRE, 2008, 

p.42). 

 

Dessa forma, a efetivação do urbano não é garantida. O espaço-tempo urbano 

existente após o fenômeno da implosão-explosão é conflituoso e, sendo assim, permite 

inúmeras possibilidades. Retomando os questionamentos apresentados a respeito de junkspace, 

entende-se que a percepção exposta por Koolhaas no referido ensaio, extremamente 

contraditória, caótica e conflitante, está vinculada ao que se refere Lefebvre. 

Ainda sobre esse espaço-tempo de conflito, é importante salientar que, no 

entendimento do filósofo francês, tal condição não é impeditiva à formação do urbano, senão o 

contrário: ele só será possível se for considerado (e efetivado) em sua plena e contraditória 

condição dialética de totalidade, a qual resulta e é resultado do potencial condensador que ele 

possui. Este potencial é apresentado aqui como mais um ponto de destaque no diálogo entre 

Koolhaas e Lefebvre, por entender que o raciocínio de ambos tem origem no poder aglutinador, 

convergente, que eles enxergam na cidade contemporânea. Dito isto, destaca-se que a forma 

com a qual se lida diante desse potencial também aproxima os dois autores, ao passo em que 

ambos criticam as abordagens que procuram contê-lo ou controlá-lo. 

Ao longo de sua conceituação, Lefebvre afirma reiteradamente a capacidade 

condensadora e a natureza contraditória do urbano: 

Esse espaço urbano é contradição concreta. O estudo de sua lógica e de suas 

propriedades formais condiz à análise dialética de suas contradições. O centro 

urbano é preenchido até a saturação; ele apodrece ou explode. Às vezes, 

invertendo seu sentido, ele organiza em torno de si o vazio, a raridade. Com 

mais frequência, ele supõe e propõe a concentração de tudo o que existe no 

mundo, na natureza, no cosmos: frutos da terra, produtos da indústria, obras 

humanas, objetos e instrumentos, atos e situações, signos e símbolos. 

(LEFEBVRE, 2008, p.44). 

 

É justamente esse potencial condensador que dá início ao fenômeno de 

implosão-explosão, do qual poderá surgir o urbano. De maneira semelhante, Koolhaas enxerga 

na capacidade de atrair e impulsionar a hiperdensidade, a origem da cultura da congestão. Este 

é precisamente o novo paradigma observado pelo autor em Manhattan e apresentado em sua 

plenitude na cidade genérica, com sua apoteose do conceito de escolha múltipla. O que se 

aponta agora na presente discussão é algo que resulta dessa ação condensadora e sobre o qual 

ambos os autores também tratam, de maneiras semelhantes, porém distintas: a questão da 

centralidade. 
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A respeito de centro e centralidade, Lefebvre é categórico:  

Não existe cidade, nem realidade urbana, sem um centro [...] Por conseguinte, 

não se pode teoricamente deixar de defender a concentração urbana, com seus 

riscos de saturação, de desordem, e suas oportunidades de encontros, de 

informações, de convergências. Atacá-la, destruí-la, é próprio de um 

empirismo que, de antemão, destrói o pensamento. O centro só pode, pois, 

dispersar-se em centralidades parciais e móveis (policentralidade), cujas 

relações concretas determinam-se conjunturalmente. (LEFEBVRE, 2008, 

p.90-91). 

 

Por outro lado, Koolhaas afirma a cidade genérica como libertada da clausura 

do centro, posto que entende a centralidade como causadora de um ciclo destrutivo de 

dependência. No entanto, embora aparentemente haja uma enorme divergência entre o que 

apontam os dois autores, é necessário entender como Koolhaas observa a questão da 

centralidade. Ao conceituar a cidade genérica, o autor destaca a identidade enquanto força 

centralizadora e é precisamente ao se libertar do espartilho da identidade que a cidade genérica 

afirma seu potencial. Essa é a premissa inicial para o referido ensaio, a partir da qual Koolhaas 

desenvolve toda a sua argumentação. No capítulo anterior já foi apontada a limitação na postura 

do autor em relação ao conceito de identidade, uma vez que o considera praticamente apenas 

em função de seu aspecto histórico. Volta-se a este ponto agora para abordar a relação entre 

identidade e centralidade existente na conceituação da cidade genérica e, dessa forma, ampliar 

a discussão junto ao que se destacou de Lefebvre. 

A identidade enxergada por Koolhaas, da qual a cidade genérica se liberta, é 

única, fixa, singular. Ela impede transformações, combate a diversidade: Paris só se pode 

tornar mais parisiense. Em assim sendo, a identidade se torna antagônica à congestão, pois esta 

atrai tudo para si, e não apenas uma ou outra coisa. Nesse raciocínio, a identidade assume um 

caráter extremamente centralizador, criando as amarras que impedem a cidade de aceitar a 

congestão (a diversidade, o plural). É esta centralidade que o autor condena; à qual dirige a 

crítica exercida com o projeto para o Les Halles, por exemplo. 

Dessa forma, entende-se que a centralidade tratada por Lefebvre, característica 

inerente ao urbano, é a mesma vista por Koolhaas na congestão. O arranha-céu, primeiro 

organismo plenamente gerado pela congestão, é capaz de concentrar em si uma enorme 

diversidade de usos (que podem não possuir qualquer relação uns com os outros); é capaz de se 

adaptar completamente para abrigar mais, novos e/ou distintos usos; é capaz de aceitar e 

absorver a congestão. Seria o arranha-céu (tal qual visto por Koolhaas em Nova York delirante) 

uma espécie de projeto piloto para o urbano? Um edifício do urbano? Lefebvre afirma que  
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O urbano, enquanto forma, trans-forma aquilo que reúne (concentra). [...] Ele 

reúne tudo, inclusive determinismos, as matérias e conteúdos heterogêneos, a 

ordem e a desordem anteriores. Aí compreendidos os conflitos, as 

comunicações e formas de comunicações preexistentes. Como forma que 

trans-forma, o urbano des-estrutura e re-estrutura seus elementos, as 

mensagens e códigos egressos do industrial e do agrário. (LEFEBVRE, 2008, 

p.156). 

 

É assim que se entende que a centralidade é inerente ao urbano como o é à 

congestão. Neste ponto, a postura de Koolhaas com o projeto para o Les Halles torna-se mais 

simbólica, uma vez que ele defende a aceitação plena da congestão no coração de Paris. Este 

seria o único tipo de solução capaz de absorver e efetivar o caráter inato daquele local: a 

centralidade. 

É dessa forma que a presente pesquisa enxerga o diálogo existente entre 

Koolhaas e Lefebvre, em suas conceituações sobre o urbano e a congestão. No entanto, embora 

se afirme a proximidade entre os autores, entende-se que há ainda muito o que discutir. Sabe-

se que Lefebvre conceitua o urbano num nível de profundidade teórica bem mais complexo do 

que o apresentado por Koolhaas e, portanto, seriam necessários ainda diversos 

questionamentos, recortes, ajustes e considerações para o aprofundamento desse diálogo. Neste 

ponto, reitera-se o papel do filósofo no presente trabalho, e que este tem foco na disciplina da 

arquitetura, em particular na relação entre edifício e cidade. Dessa maneira, uma vez 

considerado como Koolhaas enxerga a congestão, com o suporte de Lefebvre para que se amplie 

o contexto em relação à problemática urbana, aborda-se a seguir o que o arquiteto faz com esse 

entendimento. Qual o potencial visto por Koolhaas na arquitetura, para lidar com a congestão? 

De que maneira suas propostas, seus textos e seu pensamento como um todo podem influenciar 

na cidade e na sociedade? Que cotidiano uma arquitetura da congestão pode gerar? 

3.2. A arquitetura da congestão. 

Retomando Nova York delirante, entende-se que Koolhaas não vê em Manhattan 

apenas a congestão em si, mas também de que maneira a arquitetura se reformula em função 

dela, ao ponto de se tornar um paradigma para a exploração da congestão. Conforme já tratado 

na presente pesquisa, o autor continua a explorar o estudo e a teoria por trás dessa arquitetura, 

não apenas no ensaio Bigness, mas em outras obras e também em sua produção prática. Nesse 

sentido, assume-se, a partir deste momento, a utilização do termo arquitetura da congestão para 

se referir a essa arquitetura estudada e aplicada para explorar a congestão. Não se pretende 

atestar a existência de um estilo, movimento, fase ou qualquer coisa semelhante em relação à 
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disciplina. Trata-se de adotar uma estratégia metodológica que auxilie a construção da 

discussão em curso, entendendo o termo adotado como uma síntese da postura e entendimento 

assumidos por Koolhaas face ao contexto até aqui considerado. A partir de então, o termo é 

aplicado, mas também questionado e confrontado. 

Em termos de definição geral, entende-se que a arquitetura da congestão é a 

tentativa de Koolhaas em teorizar e realizar uma arquitetura que busque explorar a congestão. 

No entanto, conforme já exposto aqui, tanto o posicionamento do autor (o entendimento que 

possui e a postura que assume), quanto o próprio conceito de congestão, estão constantemente 

se transformando. Consequentemente, a arquitetura da congestão também se caracteriza dessa 

forma, sendo aplicada de diferentes maneiras e assumindo configurações distintas. Não se 

pretende aqui categorizar, ampliar ou complexificar a sua definição, mas antes analisar suas 

consequências. O que a arquitetura da congestão tem alcançado, provocado, proporcionado? 

Para refletir sobre tais questionamentos analisa-se a seguir, sob a ótica da arquitetura da 

congestão, dois projetos de Koolhaas, a começar por um previamente apresentado nesta 

pesquisa, o De Rotterdam. 

Considerando o exposto no capítulo anterior, entende-se que Koolhaas faz uso 

da arquitetura da congestão para conceber um projeto que aplica a teoria extraída do arranha-

céu de Manhattan (ou seja, bigness), em meio a um contexto de revitalização do antigo distrito 

portuário de Wilhelminapier, que tem como objetivo reinstaurar a vibrante atividade urbana 

local. O primeiro questionamento é posto precisamente sobre o referido objetivo: o quanto o 

De Rotterdam consegue reinstaurar em termos de vibrante atividade urbana? Já foi dito que no 

exterior de bigness não há mais um teatro coletivo; que a rua tornou-se um resíduo. Questiona-

se então: há ainda congestão no interior de bigness? 

Façamos a análise de um corte do projeto De Rotterdam (ver figura 39), 

observando-se os diversos usos ilustrados: azul para o residencial; verde para o comercial; 

vermelho o hotel; e amarelo para o público. Entende-se que a congestão, caso ainda ocorresse 

de fato, estaria praticamente restrita aos setores representados pela cor amarela, os quais 

resultam numa parcela bastante pequena da área total da edificação em questão. Isto já aponta 

uma contradição na prática da arquitetura da congestão em análise: a despeito da acentuada 

quantidade em termos de massa construída, a área onde a congestão efetivamente acontece é 

surpreendentemente pequena. Além disso, esta congestão é bem mais restrita do que a existente 

na cidade tradicional, se considerarmos que não há interação alguma entre os diversos usos: o 

elevador não funciona como a rua, nesse sentido. 
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Sendo assim, é difícil imaginar que o projeto De Rotterdam, concebido por uma 

arquitetura que visa explorar a congestão, seja capaz de reinstaurar uma vibrante atividade 

urbana no local onde fora construído, posto que reduz seu exterior a um resíduo; e reserva uma 

parte deveras pequena de sua área total à congestão de fato. Este é um dos paradoxos de uma 

arquitetura que, buscando incentivar a congestão, acabou por crescer tanto ao ponto de absorvê-

la e até mesmo reduzi-la. 

Figura 39 - Em corte, setorização dos usos 

 
Fonte: Site Archdaily, 201336 

 

Como contraponto, apresenta-se a seguir outro projeto realizado por Koolhaas e 

sua arquitetura da congestão: a Biblioteca Central de Seattle (ver Figura 40), um dos renomados 

e extremamente conhecidos projetos do OMA. Esse reconhecimento se dá em grande medida 

devido à solução plástica do projeto, mas (e especialmente para os propósitos da presente 

discussão) a qualidade espacial e a consequente apropriação e uso pela população também se 

configuram como características de grande relevância para sua valorização. A dinâmica que o 

edifício proporciona junto a seus usuários e os impactos que ela traz para a cidade como um 

todo são precisamente os motivos pelos quais se analisa este projeto a seguir. 

                                                      
36 Disponível em: <http://www.archdaily.com.br/br/01-155919/de-rotterdam-slash-oma> acesso em abr. 2017 



99 

 

Figura 40 - Vista geral da Biblioteca Central de Seattle 

 
Fonte: Site Bruce Mau Design37 

 

Para se ter ideia do impacto e da relevância desse projeto no contexto urbano e 

social local, observa-se um artigo publicado38 num dos grandes periódicos diários de Seattle, 

um ano após a inauguração da biblioteca. A matéria relata o uso do edifício, com foco no 

impacto causado junto à comunidade, informando o notável crescimento tanto na circulação de 

livros quanto no índice de visitação (que aumentaram 50 e 60%, respectivamente) e comentando 

também sobre seu intricado esquema de circulação entre os diversos ambientes e espaços, que 

com frequência desorienta seus usuários, mas provoca uma experiência complexa e 

diversificada. Esta característica é mencionada na intenção de ressaltar o que Charles Mudede39 

havia afirmado: "o que a biblioteca fez no dia em que abriu as portas foi ativar a urbanidade de 

Seattle." (MUDEDE, apud CHEEK, 2005, tradução nossa). Nesse sentido, o artigo aponta ainda 

que em Seattle  

não falta diversidade, densidade, estimulação e mesmo provocação. O que tem 

faltado é um prisma que possa reunir e difundir todas essas peças da 

experiência urbana, e isso é o que a biblioteca realiza tanto no espírito quanto 

na prática. (CHEEK, 2005, tradução nossa). 

 

                                                      
37 Disponível em: < http://www.brucemaudesign.com/work/seattle-public-library > acesso em jan. 2018 
38 Intitulado On Architecture: New library is defining Seattle's urban vitality, o artigo foi publicado no periódico 

Seattlepi em 27 de junho de 2005, assinado por Lawrence Cheek. 
39 Charles Mudede é editor da Arcade, uma revista de arquitetura e design baseada em Seattle. 
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Percebe-se assim que a biblioteca assume um papel aglutinador em relação ao 

contexto que se insere, o que se entende como algo proposto pela arquitetura da congestão. Esta 

intenção se torna evidente quando se observa a apresentação do projeto no site do OMA, a qual 

afirma a necessidade de se transformar drasticamente o programa padrão de uma biblioteca: 

A ambição do OMA é redefinir a biblioteca como uma instituição não mais 

dedicada exclusivamente ao livro, mas sim como uma central de informação, 

onde todas as potentes formas de mídia - novas e antigas - são apresentadas 

de maneira igualitária e legível. Numa era em que a informação pode ser 

acessada em qualquer lugar, é a simultaneidade da mídia e (mais importante) 

a curadoria de seu conteúdo que vão fazer a biblioteca vital. (OMA, 2004, 

tradução nossa). 

 

Observando também figuras existentes na proposta original do projeto, 

apresentada em 1999, percebe-se a complexidade e a diversidade do programa desenvolvido 

para o edifício, o qual representa a proposta de ampliar o que se entendia (numa maneira mais 

tradicional) por biblioteca (Ver Figuras 41 e 42). Entende-se que essa proliferação de 

programas, descrita pelo OMA (2004) como aparentemente ingovernável, se configura como 

uma vertente da cultura da congestão no contexto em questão. 

Figura 41 - Esquema com programa da biblioteca 1 

 
Fonte: Site Archdaily, 200940 

Figura 42 - Esquema com programa da biblioteca 2 

 
Fonte: Site Archdaily, 200941 

 

Em seguida, observa-se figuras que mostram a solução espacial adotada para 

resolver o referido programa, a fim de apontar a preocupação de se criar um ambiente que 

propiciasse a congestão (ver Figuras 43 e 44). Os espaços são fluídos entre si, física e 

visualmente, o que promove a interação, a aglutinação, o encontro e a troca entre os usuários e 

                                                      
40 Disponível em: <https://www.archdaily.com/11651/seattle-central-library-oma-lmn> acesso em jan. 2018 
41 Disponível em: <https://www.archdaily.com/11651/seattle-central-library-oma-lmn> acesso em jan. 2018 
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entre as diversas atividades realizadas naqueles espaços. Dessa maneira, a organização espacial 

existente no edifício se mostra crucial para que a congestão seja percebida e impulsionada.  

Figura 43 - Maquete: dinâmica espacial 

 
Fonte: Site Archdaily, 200942 

 

Figura 44 - Interna: dinâmica espacial 

 
Fonte: Ozinoh, 200743 

 

Além dessa dinâmica espacial interna, de maneira bastante diferente do que foi 

apontado no projeto para o De Rotterdam, entende-se que a biblioteca consegue ainda garantir 

uma integração bastante relevante com o meio urbano existente do lado de fora. A utilização 

de materiais translúcidos, aliada às angulações da proposta volumétrica do edifício, criam uma 

                                                      
42 Disponível em: <https://www.archdaily.com/11651/seattle-central-library-oma-lmn> acesso em jan. 2018 
43 Disponível em: <https://www.flickr.com/photos/75905404@N00/501862602/> acesso em jan. 2018 



102 

 

dinâmica com o entorno que torna a biblioteca bastante convidativa e integrada com o meio 

urbano (ver Figuras 45 e 46).  

Figura 45 - Integração com o entorno, externa 

 
Fonte: Site Archdaily, 200944 

Figura 46 - Integração com o entorno, interna 

 
Fonte: Site Archdaily, 200945 

 

Aliás, esta preocupação também se configura como uma das premissas do 

projeto, que considerou os marcos, visadas e a paisagem local como um todo, a fim de se tornar 

parte daquela realidade. Neste ponto, as angulações da fachada, que a princípio parecem 

aleatórias, evidenciam a preocupação com essa inserção urbana, no sentido de definir a 

espacialidade interna e externa em função da integração, seja criando áreas de sol e/ou de 

sombra; gerando janelas que evidenciam pontos, edifícios e perspectivas relevantes à paisagem 

urbana local; seja favorecendo uma conexão de mobilidade e acessibilidade com a realidade 

urbana pré-existente. (ver Figuras 47 e 48). 

Figura 47 - Inserção no meio urbano 1  

 
Fonte: Site Archdaily, 200946 

Figura 48 - Inserção no meio urbano 2 

 
Fonte: Site Archdaily, 200947 

                                                      
44 Disponível em: <https://www.archdaily.com/11651/seattle-central-library-oma-lmn> acesso em jan. 2018 
45 Disponível em: <https://www.archdaily.com/11651/seattle-central-library-oma-lmn> acesso em jan. 2018 
46 Disponível em: <https://www.archdaily.com/11651/seattle-central-library-oma-lmn> acesso em jan. 2018 
47 Disponível em: <https://www.archdaily.com/11651/seattle-central-library-oma-lmn> acesso em jan. 2018 
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Por tudo isso, entende-se que Koolhaas propôs algo muito além do que uma 

biblioteca para a cidade. Mas isso ocorre precisamente graças à visão do arquiteto sobre a 

capacidade que a arquitetura possui em abrigar e promover a congestão. A Biblioteca Central 

de Seattle, ao se configurar como um espaço de uso público, dinâmico, completamente 

integrado ao contexto urbano no qual se insere e se consolidando como um ponto magnético de 

urbanidade, pode ser vista como um exemplo em que a arquitetura da congestão foi aplicada 

em sua plena forma. 

No entanto, o que isso nos traz? Que consequências exemplos como o De 

Rotterdam e a Biblioteca Central de Seattle (e aqui se poderia adicionar tantos outros, como a 

Casa da Música, no Porto; o Blox, em Copenhague; o Kunsthall, em Rotterdã; e outros) trazem 

para a dinâmica da cidade e da sociedade? Mais uma vez, recorre-se a Lefebvre para ampliar a 

problemática em questão, buscando aspectos da conceituação do filósofo acerca do cotidiano. 

3.3. Congestão e cotidiano: o potencial da arquitetura. 

Lefebvre dedicou boa parte de sua obra ao estudo do cotidiano. De acordo com 

Nascimento (2013), ao escrever Critique de la vie quotidienne (1958), o filósofo francês teceu 

uma crítica ao pensamento marxista clássico, por apontar a necessidade de se entender o 

indivíduo como fruto das relações sociais, dando dessa forma um aporte sociológico à teoria 

marxista, o qual reforce a importância do estudo do senso comum, das lutas e práticas 

cotidianas, consideradas banais ao marxismo clássico. O filósofo afirmava a ambiguidade e a 

contradição inerentes ao cotidiano (como também o faria mais tarde, ao conceituar o urbano), 

as quais decorriam da situação contraditória do proletariado e da sociedade capitalista como um 

todo. Mas Lefebvre pontuava o contraditório sobretudo para afirmar que, exatamente nele, 

residia uma condição rica em possibilidades de transformação, à medida em que os malogros 

oriundos da alienação poderiam impulsionar uma revolução. Nesse ponto se percebe claramente 

a proximidade com os ideais situacionistas (e aqui reitera-se a proximidade do filósofo com o 

referido grupo). Para Lefebvre, as amarras impostas por um cotidiano programático, que serve 

como instrumento de manutenção de uma lógica sistêmica capitalista, traziam consigo, por 

meio das contradições inerentes ao próprio capitalismo (e ao cotidiano), não só o combustível 

para se criar situações revolucionárias, mas também para potencializar os efeitos de tais 

situações, posto que elas por si mesmas expunham enfaticamente a contradição do sistema 

como um todo. E a partir de momentos como esse, as pessoas poderiam promover uma 
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alteração, em si mesmas e, consequentemente, no ambiente em que vivem. Ou seja, o espaço, 

a cidade e a sociedade. 

A respeito dessa interação entre as pessoas e o espaço, dentro da lógica e da 

prática do cotidiano e considerando essa dialética como responsável por transformações no 

espaço e na sociedade, a mesma é tratada por Lefebvre em La production de l’espace (1974). 

De acordo com Nascimento (2013), nesta obra o filósofo francês conceitua um espaço social 

no qual ocorre uma simultaneidade de lógicas. Esse complexo processo da produção do espaço 

social conceituado por Lefebvre resulta nas definições de espaço concebido, espaço percebido 

e espaço vivido. O primeiro seria um espaço abstrato, ligado diretamente à lógica da ordem 

distante; o segundo seria o espaço no qual a prática social associaria a realidade cotidiana e a 

realidade urbana; o terceiro seria o espaço do usuário, o espaço dominado, que a imaginação 

busca modificar e apropriar. Não se pretende, na presente pesquisa, aprofundar-se no estudo 

em si dessa tríade espacial teorizada por Lefebvre; mas toma-se como conceito de fundamental 

importância a consequência que ela traz, ou melhor, o processo resultante dessa dialética dos 

espaços. Entende-se que, das contradições existentes entre a lógica do concebido e a 

apropriação (por meio do cotidiano) do vivido, emergiria o espaço diferencial. É precisamente 

este espaço (e o processo que nele resulta) que é entendido como de suma importância para a 

discussão em curso na presente pesquisa. Ainda sobre isso, em síntese, Nascimento afirma que  

[...] a possibilidade de transformação social residiria, portanto, no conflito 

entre a apropriação e a dominação social do espaço, na disputa pela construção 

de um espaço diferencial, que surge como a superação das oposições contidas 

no espaço abstrato. (NASCIMENTO, 2013, p.54). 

 

Percebe-se que a conceituação de Lefebvre a respeito do cotidiano apresenta 

profundas ligações com o que o autor aborda na formação do urbano, uma vez que o poder 

aglutinador e condensador nele existente potencializa a dialética espacial presente no cotidiano, 

por meio da qual emerge a condição rica em possibilidades de transformação. Nesse sentido, 

retoma-se o paralelo entre o urbano e a congestão, para questionar qual seria o potencial da 

arquitetura da congestão, no sentido de promover possibilidades de transformação, no espaço e 

nas pessoas, na cidade e na sociedade. Que cotidiano resulta (e é provocado) de um projeto 

como o De Rotterdam? E de outro como a Biblioteca Central de Seattle? Como a arquitetura da 

congestão se insere na cidade e na sociedade? De que forma elas respondem, umas às outras, e 

que possibilidades de transformações emergem dessa relação dialética? 
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A respeito de uma atuação, por meio da arquitetura, que procure intervir nessa 

relação dialética entre o espaço e as pessoas (ou seja, no cotidiano), já foi apontada a 

proximidade existente entre Koolhaas e grupos como o Archigram, que problematizava não 

apenas a sociedade, mas também a própria teoria e prática da arquitetura. Retoma-se agora essa 

referência, no sentido de observar como a arquitetura da congestão atua a essa maneira, também 

sob a ótica do cotidiano, por meio de uma análise sobre o projeto Hyperbuilding, do OMA. 

O projeto Hyperbuilding é resultado de um estudo comissionado realizado em 

1996 para a cidade de Bangkok, na Tailândia. De acordo com a descrição presente no site do 

OMA (1996), trata-se de uma superestrutura, uma cidade autônoma para cento e vinte mil 

pessoas; uma experimentação que introduza um espaço, dentro de uma cidade de crises, no 

qual as pessoas possam permanecer (Ver Figura 49).  

Figura 49 - Visão geral do Hyperbuilding 

 
Fonte: OMA, 199648 

                                                      
48 Disponível em: <http://oma.eu/projects/hyperbuilding> acesso em jan. 2018 
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Localizado numa reserva ambiental à margem do rio Chao Phraya, o 

Hyperbuilding contrasta com o ambiente intocado de seu entorno, ao mesmo tempo em que se 

insere nas proximidades de uma área comercial em desenvolvimento e da infraestrutura urbana 

existente. Embora se configure como uma cidade autônoma, o Hyperbuilding permanece 

conectado à dinâmica urbana adjacente. Além disso,  

Para alcançar uma variedade e complexidade urbana, o edifício é estruturado 

como uma metáfora da cidade: torres constituem ruas, elementos horizontais 

são parques, volumes são distritos e diagonais são avenidas. [...] O 

Hyperdbuilding possui múltiplos sistemas de transporte: quatro avenidas com 

teleféricos, gôndolas e trens-elevadores conectam o Hyperdbuilding à cidade 

abaixo; seis ruas com elevadores de alta e baixa velocidades são as principais 

conexões verticais; e uma alameda caminhável de 12km vai do nível do 

terreno até o topo. (OMA, 1996, tradução nossa). 

 

As semelhanças com projetos do Archigram como as Walking Citites e Plugin 

City são grandes, como a representação gráfica e o aspecto futurista, ou a relevância da 

tecnologia na concepção e possível concretização do projeto, por exemplo. No entanto, o 

principal ponto a se chamar atenção com este projeto na presente discussão é o fato de ele se 

configurar como proposta de uma nova concepção de cidade e de realidade urbana. Se 

apresentando como um legítimo exemplar da arquitetura da congestão, o Hyperbuilding 

estimula a concentração e a densidade, porém com um arranjo urbano e espacial completamente 

fora do convencional. Trata-se de uma provocação ao que se entende por cidade, em seus 

significados mais complexos e basilares, resultando numa proposta que oscila entre utopia e 

plena realidade: a circulação proposta é feita trocando-se automóveis e metrôs por elevadores 

e teleféricos; a divisão e organização espacial urbana é totalmente futurista, podendo servir 

como cenário para muitos filmes de ficção científica contemporâneos, nos fazendo refletir sobre 

o que é (e o que pode ser) um edifício de apartamentos, uma casa, uma quadra; a conexão com 

a realidade urbana existente e a própria forma de ocupação do território provoca o modelo 

hegemônico de desenvolvimento urbano; para citar apenas algumas provocações (ver Figuras 

50, 51, 52 e 53). 
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Figura 50 - Novas circulações  

 
Fonte: OMA, 199649 

 

Figura 51 - Inserção no território 

 
Fonte: OMA, 199650 

 

Figura 52 - Densidade e ocupação 

 
Fonte: OMA, 199651 

 

Figura 53 - Circulação e arranjo urbano 

 
Fonte: OMA, 199652 

 

Entende-se que a realização de um projeto como esse tem como principal 

objetivo provocar a reflexão. Na teoria e prática da arquitetura, mas também na sociedade como 

um todo, uma vez que praticamente qualquer um que tenha acesso ao projeto passa a refletir 

sobre como se relacionar com o espaço urbano. Neste ponto, aponta-se como pertinente 

algumas observações a respeito da arte contemporânea, sobretudo em função de seu caráter 

público e político. 

                                                      
49 Disponível em: <http://oma.eu/projects/hyperbuilding> acesso em jan. 2018 
50 Disponível em: <http://oma.eu/projects/hyperbuilding> acesso em jan. 2018 
51 Disponível em: <http://oma.eu/projects/hyperbuilding> acesso em jan. 2018 
52 Disponível em: <http://oma.eu/projects/hyperbuilding> acesso em jan. 2018 
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A esse respeito, Nicolas Bourriaud (2009), em consonância com Lefebvre, 

observa o surgimento de uma cultura urbana mundial que traz consigo impactos em 

praticamente todos os fenômenos culturais. Nesse sentido, o autor comenta sobre uma 

transformação da arte, cuja essência passaria a ser a intersubjetividade, o encontro, propiciados 

pela cidade. Bourriaud aprofunda sua observação classificando a obra de arte como um 

interstício social, definindo o termo que tomou emprestado de Marx, como  

[...] um espaço de relações humanas que, mesmo inserido de maneira mais ou 

menos aberta e harmoniosa no sistema global, sugere outras possibilidades de 

troca além das vigentes nesse sistema. É exatamente esta a natureza da 

exposição de arte contemporânea no campo do comércio das representações: 

ela cria espaços livres, gera durações com um ritmo contrário ao das durações 

que ordenam a vida cotidiana, favorece um intercâmbio humano diferente das 

"zonas de comunicação" que nos são impostas (BOURRIAUD, 2009, p.22). 

 

Dessa forma, entende-se que o Hyperbuilding opera de maneira semelhante a 

uma obra de arte contemporânea (um filme, uma performance, uma intervenção urbana, entre 

outros), a qual possui em si o potencial de explicitar o contraditório existente no cotidiano e no 

urbano, gerando um momento (ou uma situação) revolucionário, a partir do qual se revelam 

inúmeras possibilidades de transformação. 

A proximidade com os situacionistas, naturalmente, não poderia deixar de ser 

levada em conta, nessa relação entre a arquitetura da congestão e o cotidiano. Entende-se que, 

num sentido mais amplo, ela está presente em vários momentos já considerados na presente 

pesquisa, como o projeto da biblioteca, por exemplo. No entanto, retoma-se agora o projeto 

apresentado para o Les Halles a fim de se ampliar a análise feita no capítulo anterior, 

considerando que neste projeto se pode observar a confluência de aspectos presentes na 

conceituação do cotidiano, na atuação dos situacionistas e na arquitetura da congestão. 

Considera-se que a proposta apresentada para o Les Halles foi plenamente 

elaborada pela arquitetura da congestão. Além disso, o referido projeto possui uma importância 

simbólica notável, ao se considerar o contexto e sobretudo o local em questão. A provocação 

realizada por Koolhaas de propor a aceitação e a explosão da congestão no coração de Paris 

dialoga bastante com as provocações dos situacionistas. Não se arrisca dizer que o projeto para 

o Les Halles seria fruto de uma intervenção elaborada aos moldes do urbanismo unitário, pois 

os situacionistas combatiam praticamente qualquer forma de planejamento. No entanto, avalia-

se que o projeto apresentado por Koolhaas se configurou muito mais como uma crítica do que 

como uma proposta efetivamente e, nesse sentido, entende-se que, caso o mesmo fosse 

executado, a experiência urbana proporcionada pelo Les Halles proposto por Koolhaas seria 
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bastante adequada para potencializar as infinitas possibilidades enxergadas no cotidiano de 

Lefebvre e na atuação dos situacionistas. 

Imaginemos a implementação do projeto para o Les Halles e sua plena utilização 

por alguns anos. Por que transformações a sociedade parisiense, os turistas, os imigrantes e 

habitantes da periferia de Paris passariam, após vivenciar um espaço com aquela magnitude 

simbólica, com aquela escala e dotado das características já relatadas na presente pesquisa? 

Qual seria a sensação de, após apenas alguns passos, vivenciar a alteração espacial urbana tão 

radical de sair da mais típica quadra parisiense para adentrar no emaranhado de torres e 

aberturas, com os diversos níveis de piso, tipos de pessoas e vegetações, na apoteose do 

conceito de escolha múltipla? (Ver Figura 54) Que tipo de cidade essas pessoas passariam a 

querer e passariam a criar? 

Figura 54 - Projeto Les Halles - OMA 

 
Fonte: OMA, 200353 

 

É dessa forma que se entende a postura assumida por Koolhaas no projeto para 

o Les Halles como um exemplo que consegue congregar as influências e proximidades em 

relação às referências apontadas até aqui nesta pesquisa, quais sejam o Archigram; os 

Situacionistas; as considerações de Lefebvre quanto ao urbano e ao cotidiano; e até mesmo 

Venturi, ao passo em que o projeto de Koolhaas esbanja e explora a complexidade e a 

contradição, no coração de Paris. Dessa maneira, entende-se que esse projeto é mais um 

exemplo de grande relevância para se absorver o potencial que a arquitetura da congestão possui 

                                                      
53 Disponível em: <http://oma.eu/projects/les-halles> acesso em mar. 2017 
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em intervir no cotidiano, ou seja, na dialética da produção do espaço, rumo à formação do 

urbano e da sociedade urbana. 

3.4. Lobotomia ampliada. 

Em Nova York delirante, na intenção de afirmar a potência e a representatividade 

existente no arranha-céu (e na arquitetura da congestão) em promover uma profunda 

remodelação na forma de pensar e realizar a arquitetura, Koolhaas apresenta a analogia da 

lobotomia arquitetônica. Ela representa a discrepância deliberada entre continente e conteúdo, 

que separa definitivamente a arquitetura exterior da arquitetura interior; a ruptura com o 

postulado humanista da arquitetura ocidental, o qual afirma como desejável o estabelecimento 

de uma relação moral entre interior e exterior. Com o surgimento do arranha-céu, isso não é 

mais possível, tampouco desejável. Matematicamente, o crescimento volumétrico do interior 

do edifício é impossível de ser acompanhado pela fachada do mesmo. No entanto, Koolhaas 

obviamente não se refere apenas à questão matemática.  

Na analogia da lobotomia está implícito uma espécie de atestado de existência e 

inquestionável validade do manifesto de Manhattan. Em última instância, a forma não segue 

mais a função, nem que se queira. E a partir dessa ruptura, tudo muda. Assim como Venturi, 

Koolhaas defende uma nova forma de pensar e fazer arquitetura, a qual seja completamente 

livre de seus movimentos predecessores, inclusive para fazer uso deles. Sem dogmas. Sem 

pontos a serem obrigatoriamente seguidos. A congestão passa a ser a única referência maior 

para a arquitetura e, devido a seu caráter essencialmente complexo e contraditório, os produtos 

dessa nova arquitetura podem ser completamente distintos. Ou não. 

A partir desse entendimento, apresenta-se o que se entende como um 

desdobramento da referida analogia: a lobotomia ampliada. Aquela ruptura observada por 

Koolhaas entre interior e exterior não se limitou a isso: ela foi aumentada e difundida. Na 

arquitetura da congestão, a lobotomia separa também o edifício, da cidade. Este é o caso do De 

Rotterdam, por exemplo, ou mesmo da Casa da Música, no Porto (ver Figuras 55 e 56). 

A lobotomia ampliada separa também o programa, da função. Isso acontece por 

exemplo no aeroporto contemporâneo, no qual a atividade de embarcar acontece quase como 

que um acidente de percurso; ou ainda na Biblioteca Central de Seattle, na qual se incorporou 

diversas funções (distintas à de uma biblioteca) ao programa proposto. 
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Separa ainda a planta, do corte. Nesse sentido, Moneo (2008) faz uma analogia 

à planta livre de Le Corbusier, para afirmar que Koolhaas faz uso do corte livre com o objetivo 

de projetar pensando na verticalidade. Isso é bastante perceptível em diversos projetos de 

Koolhaas, como por exemplo o Kunsthal, em Roterdã, ou a sede da CCTV, na China (ver Figura 

57). 

Figura 55 - Inserção no meio urbano 1  

 
Fonte: OMA, 200554 

Figura 56 - Inserção no meio urbano 2 

 
Fonte: OMA, 200555 

 

Figura 57 - Em corte, setorização dos usos 

 
Fonte: OMA, 201256 

                                                      
54 Disponível em: < http://oma.eu/projects/casa-da-musica> acesso em jan. 2018 
55 Disponível em: < http://oma.eu/projects/casa-da-musica> acesso em jan. 2018 
56 Disponível em: < http://oma.eu/projects/cctv-headquarters> acesso em jan. 2018 



112 

 

Como exemplo do potencial aparentemente sem limites da lobotomia ampliada 

na arquitetura da congestão, aponta-se o projeto (não construído) do OMA intitulado 

Distributed House, sobre o qual, de acordo com a descrição existente no site do OMA (2000c), 

qualquer tipo de relação, com qualquer coisa, se torna delirante. Trata-se da lobotomia 

completa de um dos programas mais básicos, uma residência unifamiliar, separando cada 

cômodo (quartos, sala de jantar etc) em um objeto independente, com suas próprias volumetria, 

forma, função, planta, corte e outros (ver Figuras 58, 59, 60 e 61). 

Figura 58 - Lobotomia ampliada 1  

 
Fonte: OMA, 2000c57 

 

 

 

 

 

 

Figura 59 - Lobotomia ampliada 3 

 
Fonte: OMA, 2000c58 

Figura 60 - Lobotomia ampliada 2 

 
Fonte: OMA, 2000c59 

 

Figura 61 - Lobotomia ampliada 4 

 
Fonte: OMA, 2000c60 

 

No entanto, tal qual a analogia apresentada originalmente por Koolhaas, a 

lobotomia ampliada não é absoluta. Obviamente, nem que seja em última instância, sempre 

haverá relações entre os aspectos, conceitos, espaços e outros acima descritos como 

                                                      
57 Disponível em: <http://oma.eu/projects/the-distributed-house> acesso em jan. 2018 
58 Disponível em: <http://oma.eu/projects/the-distributed-house> acesso em jan. 2018 
59 Disponível em: <http://oma.eu/projects/the-distributed-house> acesso em jan. 2018 
60 Disponível em: <http://oma.eu/projects/the-distributed-house> acesso em jan. 2018 
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lobotomizados. Isso porque o que a ampliação dessa analogia pretende afirmar é o aumento da 

ruptura que a arquitetura da congestão chegou a efetivar. 

Se inicialmente a ruptura era claramente dirigida a uma determinada forma 

(movimento, época e/ou estilo) de se pensar e fazer arquitetura (direcionada pelo objetivo 

principal de explorar a congestão), com o desenvolvimento da arquitetura da congestão, a 

ruptura também continuou se desenvolvendo. Assim como afirmara Venturi, a contradição e a 

complexidade são inerentes a essa nova arquitetura, e seus resultados (até mesmo sua própria 

conformação) podem contradizer inclusive a si mesmos. Nesse processo, o potencial 

aglutinador do urbano e o contraditório existente no cotidiano revelam a dialética da produção 

do espaço e, consequentemente, de uma arquitetura que se propõe a pensar e planejar esse 

espaço. 

Contemporaneamente, pode-se afirmar a lobotomia também entre arquiteturas, 

de modo que cada arquiteto, com cada projeto, elabora e implementa uma proposta 

completamente dissociada da outra, seja de sua própria autoria, seja de outro arquiteto, seja de 

construções feitas sem arquitetos; dissociada de qualquer estética ou estilo determinante, de 

qualquer dogma ou ideal. A cidade contemporânea é assim genericamente construída, com a 

arquitetura da congestão sendo apenas uma entre tantas outras (e mesmo nenhuma) estratégias 

a participar desse processo. 

Contudo, esse é o resultado de uma análise sobre uma arquitetura que toma para 

si como referência maior a cultura da congestão (ou o urbano), com seu potencial aglutinador 

e contraditório e em constante transformação. Mas esta análise parece apresentar mais 

perguntas do que respostas. É mesmo possível adotar a congestão como parâmetro maior para 

a arquitetura? Até que ponto? Em que medida a própria congestão é autônoma, independente 

das dinâmicas do sistema capitalista? Qual o papel, ou melhor, qual o impacto da atividade do 

consumo nessa arquitetura e no cotidiano por ela proporcionado? Na tentativa de refletir melhor 

sobre tais questionamentos, a discussão sobre a cidade contemporânea é feita no capítulo 

seguinte abordando a atividade do consumo. Para tanto, recorre-se novamente a Lefebvre, mas 

também a Harvey, a fim de fornecer o suporte para uma reflexão mais complexa dos 

questionamentos apontados. 
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We almost forgot, every building is a shop 

Every person is a shopper 

Finally 

(Metric - Parkdale) 
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4. ATIVIDADE DO CONSUMO 

Este capítulo continua a discussão sobre a cidade contemporânea, abordando a 

atividade do consumo tal qual ela é apontada enquanto aspecto base do pensamento de 

Koolhaas, conforme exposto no final do capítulo três. Nesse sentido, reitera-se os dois pontos 

principais que sintetizam e justificam a atividade do consumo enquanto aspecto balizador da 

presente discussão: o primeiro ponto é que ela representa a relação da cultura da congestão (e 

do pensamento de Koolhaas como um todo) com o capitalismo; o segundo ponto trata da 

mudança de postura do autor frente à atividade do consumo a partir do ensaio A cidade genérica, 

mas sobretudo em Junkspace. 

A respeito do primeiro ponto, conforme já apontado previamente, entende-se que 

a atividade do consumo está presente ao longo de toda a construção do pensamento de 

Koolhaas. No entanto, o autor inicialmente não se refere a ela de maneira direta, tampouco lhe 

outorga grande relevância. Para ele, o consumo é inicialmente apenas parte da cultura da 

congestão. E mesmo quando começa a mudar sua postura, ao identificar o consumo como a 

única atividade na cidade genérica ou ao se ver encurralado por ela em Junkspace, o autor não 

menciona qualquer relação disso tudo com o capitalismo (ao menos não explicitamente). 

Entende-se que Koolhaas não é alheio às dinâmicas do sistema capitalista e à relação existente 

entre ele e o desenvolvimento das cidades, mas percebe-se que o autor evita, propositadamente, 

tratar sobre esta relação de maneira explícita. Acredita-se que a postura assumida por Koolhaas 

se dá em função do autor se concentrar em realizar uma análise crítica sobre a cidade do ponto 

de vista da disciplina da arquitetura, esta libertada de qualquer ideal ou dogma conforme já 

observado anteriormente na presente pesquisa. 

No entanto, essa postura (e o resultado da construção do pensamento do autor 

em função dela) suscita alguns questionamentos: até que ponto a atividade do consumo é 

dissociada (ou autônoma) da congestão? Em outras palavras, até que ponto a arquitetura da 

congestão é alheia ao capitalismo? Seria a atividade do consumo apenas uma forma com a qual 

o capitalismo lida com a congestão (ou com o urbano)? Estaria ela, por meio do cotidiano, 

tentando impedir a formação plena do urbano e da sociedade urbana? Qualquer tentativa de 

resposta para tais questionamentos deve analisar de maneira direta a relação entre o capitalismo 

e a congestão. Para tanto, recorre-se aos entendimentos apresentados por Harvey a respeito da 

dialética entre o capitalismo e o processo urbano, no intuito de observar a relação da congestão 

com o capitalismo; em seguida, recorre-se novamente ao cotidiano de Lefebvre, mas agora 
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focando no que o filósofo denomina de sociedade burocrática de consumo dirigido, em conjunto 

com as observações de Harvey a respeito das alterações na dinâmica espaço-tempo existente na 

condição pós-moderna. 

4.1. Congestão, acumulação e o processo urbano. 

Conforme mencionado anteriormente, o geógrafo britânico David Harvey, ao 

longo de sua obra, analisa o processo urbano sob o ponto de vista de sua relação dialética com 

o sistema capitalista. Nesse sentido, o autor entende que as cidades são transformadas, 

destruídas e reconstruídas também em função da dinâmica do capitalismo. É assim que Harvey 

aponta a essência urbana do capitalismo e, a partir daí, investiga as causas e efeitos, no sistema 

e nas cidades, das alterações nas dinâmicas de espaço-tempo; na dialética entre a acumulação e 

o processo urbano; na dinâmica do desenvolvimento geográfico desigual; na relação entre a 

evolução do espaço urbano, o sistema capitalista e a sociedade. 

Considerando a discussão proposta neste capítulo, pode-se afirmar dois pontos 

centrais na argumentação de Harvey sobre o capitalismo e o processo urbano: primeiramente, 

ele afirma que a "circulação de capital é um movimento geográfico no tempo" (HARVEY, 

1989, p.19, tradução nossa), explicitando assim a importância do espaço na dinâmica do sistema 

capitalista. É dessa forma que, em diversas de suas obras, o autor aborda insistentemente o 

caráter geográfico da dinâmica capitalista e suas consequências, para o próprio sistema e para 

o meio em que ele acontece, ou seja, o urbano. Nesse sentido, Harvey (1989) analisa o processo 

de urbanização do capital e aponta que, antes mesmo que o capitalismo pudesse assumir o 

controle direto sobre a produção e o consumo, foi necessária a criação de um ambiente que 

desse suporte à produção capitalista, ao consumo e a troca. É fato que as cidades já existiam 

antes do capitalismo, mas Harvey argumenta que foi preciso uma transformação das cidades 

existentes, para que o sistema pudesse ser plenamente efetivado. E complementa o raciocínio 

afirmando que a essa transformação inicial se sucederam inúmeras outras. Como exemplo disso, 

o autor argumenta que, uma vez que o movimento no espaço custa tempo e dinheiro, a 

competição, oriunda e necessária no sistema capitalista, requer a redução (ou mesmo a 

eliminação) de barreiras espaciais, em busca da obtenção de um lucro maior. Em outras 

palavras, a competição exige transformações no ambiente construído. 

Ao falar sobre a competição, inerente e condicionante ao sistema capitalista, faz-

se necessário explicar um pouco a dinâmica do capital como um todo, o que traz à tona o 

segundo ponto central, que de certa forma abarca todo o estudo de Harvey sobre a relação entre 
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o capital e as cidades: a acumulação e o processo urbano. De uma maneira bastante sintética, 

tendo em vista que esta pesquisa não tem como objetivo se aprofundar nesses conceitos e que 

uma explicação mais detalhada fugiria ao escopo do tópico deste capítulo, pode-se dizer da 

explicação de Harvey (1989) sobre a conceituação definida por Marx a respeito do sistema 

capitalista, que o mesmo tem como premissa básica a eterna busca por mais valia. Dessa busca 

resulta o processo de acumulação, que tem como consequência a geração de excedentes. De 

acordo com a teorização de Marx, uma parte do excedente obtido nesse processo deve ser 

reinvestida no sistema produtivo, sempre preservando a busca por mais retorno financeiro. Isso 

resulta na sobreacumulação, que seria uma espécie de excesso de excedentes. O que fazer 

então, quando há mais excedentes do que a capacidade que o próprio sistema de produção tem 

de absorver investimentos? Aqui entra o que Marx definiu como o 2º circuito do capital, que 

seria quando o fluxo de capital excedente é investido no ambiente construído e no fundo de 

consumo. De acordo com o entendimento de Harvey, esta migração do capital para o 2º circuito 

é feita na tentativa de evitar uma crise de sobreacumulação. No entanto, é importante destacar 

que o capital investido no ambiente construído, capital fixo, “é imóvel no espaço, no sentido de 

que o valor nele incorporado não pode se mover sem ser destruído.” (HARVEY, 1989, p.64, 

tradução nossa). 

Dessa forma, Harvey entende que a evolução do processo de urbanização e do 

próprio sistema capitalista acontece simultaneamente, num processo dialético de criação, 

destruição e recriação mútua e constante. Como exemplos dessa dinâmica o autor demonstra, 

em diversas de suas obras, como o investimento de excedentes de capital no 2º circuito, na 

tentativa de evitar crises de sobreacumulação, alteram diretamente o espaço urbano. 

Investimentos sejam na construção de infraestrutura (rodovias, ferrovias, esgotamento 

sanitário, usinas, habitação), sejam na promoção de profundas transformações urbanas (em 

nome do turismo, do sanitarismo, da requalificação, da qualidade de vida), na verdade 

representam tão somente a absorção de excedentes, ao mesmo tempo em que busca uma maior 

probabilidade de retorno financeiro do capital investido. 

No estudo dessa evolução mútua e dialética entre o processo urbano e o sistema 

capitalista, destaca-se ainda um aspecto em particular tratado por Harvey: as alterações da 

dinâmica espaço-tempo ocorridas em função do processo evolutivo do sistema capitalista. Em 

Condição pós-moderna, Harvey aborda essa temática de duas formas consideradas oportunas 

para a presente discussão: por um lado, ao estudar as alterações dessa dinâmica (em particular 

ao observar a mudança do sistema fordista para o de acumulação flexível), o autor identifica e 
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aponta diversas mudanças na forma com a qual o sistema capitalista lida com o espaço, o que 

traz consequências diretas na formação e transformação das cidades. Por outro lado, essa 

mesma análise expõe profundas alterações na ordem social, na cultura e nos modos com os 

quais a sociedade se relaciona com o espaço urbano, com o Estado e com a atividade do 

consumo. 

Esta é a base geral extraída das considerações de Harvey a respeito da dialética 

entre o capitalismo e o processo urbano a ser utilizada como suporte na presente discussão. 

Sendo assim, o desenvolvimento da atividade do consumo na construção do pensamento de 

Koolhaas e sua definição, relevância e impacto no meio urbano, são tidos nesta pesquisa como 

a própria dinâmica entre o capitalismo e o processo urbano. Dessa forma, entende-se que o 

surgimento do urbanismo da tecnologia do fantástico enxergado por Koolhaas em Coney 

Island, por exemplo, representa precisamente as transformações oriundas e/ou consequentes da 

referida dinâmica. Trata-se de um exemplo compatível ao que se refere Harvey, quando afirma 

que as cidades são transformadas para se adequar à dinâmica então vigente do capitalismo. 

Nesse sentido, o episódio de Coney Island narrado por Koolhaas é apontado aqui 

como um momento em que o meio urbano começa a ser drasticamente (e em grande escala) 

alterado devido ao capitalismo se apropriar mais e mais de uma atividade pública exercida até 

então majoritariamente de forma gratuita: o lazer. A fuga da metrópole era inicialmente para 

um ambiente litorâneo, bucólico e natural. Mas isso é rapidamente substituído, ao passo em que 

os enormes parques temáticos são construídos, visando a absorção da imensa massa 

consumidora que inundava a ilha. O espaço urbano é completamente transformado a fim de se 

adequar à dinâmica capitalista então em ação em Coney Island e a praia, espaço público de uso 

gratuito, é substituída pelos parques, espaços privados e de uso onerado. Teria o urbanismo da 

tecnologia do fantástico transformado Coney Island no intuito de aceitar e ampliar: a congestão, 

ou o consumo? A arquitetura da congestão, que naquele momento ensaiava seus primeiros 

passos, era condicionada pelo potencial aglutinador do urbano, ou pela absorção de excedentes 

de capital em busca de mais valia? 

Quando se trata de Manhattan, do surgimento e da proliferação do arranha-céu, 

essa relação torna-se ainda mais explícita. O próprio Koolhaas chega a afirmar que “o Empire 

State é um edifício cujo único programa é dar concretude a uma abstração financeira - isto é, 

existir.” (KOOLHAAS, 2008, p.165). Tal afirmação pode ser facilmente aplicada à toda Wall 

Street. Ao longo da narrativa de Koolhaas a respeito do surgimento do arranha-céu, é bastante 

perceptível a existência de uma competição entre os empreendedores de Manhattan em criar o 
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edifício mais notável, mais alto ou mais simbólico, que culmina com a construção do 

Rockefeller Center: uma analogia direta à competição existente na classe capitalista. Mais uma 

vez, questiona-se: a arquitetura da congestão de Manhattan tenta absorver e incentivar a 

congestão; ou é apenas mais um resultado da dinâmica capitalista de competição e investimento 

de excedentes visando a obtenção de um maior retorno financeiro? 

Em Bigness, o que se viu em Coney Island é ampliado à escala de uma cidade, 

dentro de outra cidade. E agora não se trata apenas da atividade do lazer, mas de toda e qualquer 

atividade. Ao dar fim à atividade pública existente na cidade antiga (ou o teatro coletivo) e 

transformar a rua em mero resíduo, no exterior de bigness já “não sobra nenhum isso coletivo” 

(KOOLHAAS, 2010, p.23). É assim que bigness absorve toda a congestão, estabelecendo a 

evacuação do domínio público da cidade genérica, na qual a única atividade pública 

remanescente é a do consumo. Considerando essa narrativa como uma espécie de processo de 

desenvolvimento da arquitetura da congestão, questiona-se: ela se desenvolveu para incentivar 

e ampliar a congestão; ou para controlá-la, a fim de garantir a hegemonia da atividade do 

consumo? 

Entende-se que tais questionamentos são oriundos precisamente do caráter 

dialético da relação entre o capitalismo e o urbano (ou a congestão) e, portanto, dificilmente 

uma ou outra resposta seria a resposta correta (mais provavelmente, ambas as respostas seriam 

válidas). No entanto, a despeito do fato de que a congestão e o urbano se desenvolvem 

dialeticamente com o capitalismo, entende-se que os questionamentos aqui apresentados 

sugerem haver um limite para esse mútuo desenvolvimento. Lefebvre afirma que o urbano é 

uma possibilidade, e, assim como Harvey, que uma superação ao capitalismo deve vir do 

urbano. Nesse sentido, a atividade do consumo poderia ser vista como uma defesa (ou mutação) 

do capitalismo, na tentativa de evitar a efetivação do urbano. Dessa forma, o consumo poderia 

estar se apropriando da arquitetura da congestão não para incentivar e ampliar, mas sim para 

controlar o potencial aglutinador e revolucionário do urbano; transformando o espaço 

resultante daquela arquitetura numa espécie de contentor absoluto para toda e qualquer outra 

atividade, que não a do consumo. Entende-se que tal espaço é tratado por Koolhaas em 

Junkspace, fazendo com que este ensaio assuma grande relevância para a discussão realizada 

no presente capítulo, à medida em que nele o autor se vê encurralado pelo espaço absoluto da 

atividade do consumo. Porém, antes de se analisar o junkspace sob a ótica da dialética entre a 

congestão e o capitalismo, entende-se necessário observar com um pouco mais de atenção essa 

transição que tende a transformar toda atividade pública em consumo, por meio das 
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considerações feitas por Lefebvre sobre o cotidiano e a sociedade burocrática de consumo 

dirigido; e por Harvey a respeito das alterações na dinâmica espaço-tempo da condição pós-

moderna. 

4.2. A cidade genérica e a sociedade burocrática de consumo dirigido. 

Em A vida cotidiana no mundo moderno, publicado pela primeira vez em 1968, 

ao abordar o estudo do cotidiano, Lefebvre (1991b) apresenta o que denomina de sociedade 

burocrática de consumo dirigido. Trata-se de uma sociedade devoradora, que ama o efêmero 

e que se coloca num cotidiano bloqueado por si próprio num sistema de produção-consumo-

produção; uma sociedade que tem como objetivo e legitimação oficial a satisfação, alcançada 

pelo consumo. Sobre esta atividade, o filósofo afirma que 

O ato de consumir é um ato imaginário (portanto, fictício) tanto quanto um ato 

real (sendo o próprio "real" dividido em pressões e apropriações). Ele adquire 

então um aspecto metafórico (a felicidade em cada bocado, em cada erosão do 

objeto) e mentonímico (todo o consumo e toda a felicidade de consumir em 

cada objeto e em cada ato). Não seria grave se o consumo não se apresentasse 

a si mesmo como ato pleno, como atualidade, inteiro à parte, sem trapaça, sem 

ilusão. Consumo imaginário, consumo do imaginário - os textos de 

publicidade - e consumo real não têm fronteiras que os delimitem. 

(LEFEBVRE, 1991b, p.100). 

 

A dualidade entre real e imaginário presente no consumo é apontada pelo autor 

para caracterizar a condição inescapável de mal-estar dessa sociedade, decorrente da ilusão de 

satisfação promovida pelo consumo. Ilusão esta que jamais será concretizada, pois a pretensa 

satisfação tem como consequência uma saturação, a qual é imediatamente renovada por uma 

nova versão da mesma necessidade inicial de satisfação por meio do consumo. Este ciclo é 

constituído também graças ao aspecto imaginário do consumo, o qual estabelece não apenas a 

mercadoria, mas também a sua imagem como objeto de desejo. Nessa dinâmica, a publicidade, 

apontada por Lefebvre como a poesia da Modernidade, assume imensa relevância, tornando-se 

o primeiro dos bens de consumo. Para o autor, na sociedade burocrática de consumo dirigido, 

“a publicidade ganha importância de uma ideologia. É a ideologia da mercadoria. Ela substitui 

o que foi filosofia, moral, religião, estética.” (LEFEBVRE, 1991b, p.117). 

Entende-se que as considerações de Lefebvre sobre a cotidianidade da sociedade 

burocrática de consumo dirigido tratam do mesmo fenômeno abordado por Harvey em 

Condição pós-moderna, em relação às transformações nas dinâmicas de espaço-tempo oriundas 

da transição do fordismo para o capitalismo de acumulação flexível. Em busca da aceleração 

dos tempos de giro de capital, tais transformações alteraram substancialmente as relações de 
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trabalho, de produtividade e de consumo. A acentuação da volatilidade e da efemeridade 

generalizada (em produtos, técnicas e modos de produção, ideias e ideologias, entre outros), ao 

enfatizar a instantaneidade e a descartabilidade, resultou na dinâmica da sociedade do descarte, 

que mais do que jogar fora bens produzidos, “significa também ser capaz de atirar fora valores, 

estilos de vida, relacionamentos estáveis, apego a coisas, edifícios, lugares, pessoas e modos 

adquiridos de agir e ser.” (HARVEY, 2008, p.258). É neste contexto que a publicidade assume 

a relevância apontada por Lefebvre (1991b), no qual o cotidiano deixa de ser um campo deixado 

à liberdade, à razão ou à bisbilhotice individuais e passa a ser ampla e profundamente 

apropriado pelo capitalismo de acumulação flexível: “a obsolescência, ideologia e prática, 

encara o efêmero apenas como método para tornar o cotidiano rentável (LEFEBVRE, 1991b, 

p.91). 

Antes de retomarmos as formulações apresentadas por Koolhaas, há ainda que 

se destacar outro aspecto nesse contexto de aceleração apresentado por Harvey:  

Uma segunda tendência foi a passagem do consumo de bens para o consumo 

de serviços - não apenas serviços pessoais, comerciais, educacionais e de 

saúde, como também de diversão, de espetáculos, eventos e distrações. O 

"tempo de vida" desses serviços (uma visita a um museu, ir a um concerto de 

rock ou ao cinema, assistir a palestras ou frequentar clubes), embora difícil de 

estimar, é bem menor do que o de um automóvel ou de uma máquina de lavar. 

(HARVEY, 2008, p.258). 

 

Essa passagem, que também transforma em consumo (o consumo tal qual 

apontado por Lefebvre, acima, com sua dualidade entre real e imaginário) não apenas produtos, 

mas hábitos e atividades, eleva a condição da cotidianidade da sociedade burocrática de 

consumo dirigido a outro nível: “a contragosto, o membro das classes médias pressente que na 

sociedade de consumo o consumidor é consumido. Não ele, em carne e osso, que continua tão 

livre quanto o proletário. Não ele, mas o seu tempo de viver”. (LEFEBVRE, 1991b, p.103). Ou 

seja, a necessidade permanentemente insaciável de consumir não apenas o produto, mas 

também a imagem do produto, é estendida também agora justamente a atividades que, a 

princípio, estariam fora da prisão cotidiana da dinâmica de produção do capitalismo de outrora. 

Não apenas o tempo de trabalho é apropriado pela dinâmica do capital, mas também o tempo 

(e as atividades, e a imagem das atividades) de lazer. Isto se soma ainda à flexibilização dos 

processos de trabalho, que confunde também os tempos (e as atividades) todos: descanso, 

trabalho, lazer, estudo, convívio e demais. Tudo passa a integrar um cotidiano aprisionador, 

programado pelo e para o consumo. 
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Entende-se que a conformação conjunta e complementar de considerações de 

Harvey e Lefebvre apresentada acima dialoga bastante com o contexto observado e relatado por 

Koolhaas. Inicialmente na cidade genérica, onde o autor afirma categoricamente o consumo 

como a única atividade pública existente, mas sobretudo no junkspace. A afirmação de 

Koolhaas de que o hotel, em substituição aos escritórios, seria o alojamento genérico da cidade 

genérica, corrobora completamente com a efemeridade, com a flexibilização e mistura dos 

tempos e atividades relatada por Harvey e Lefebvre. Para Koolhaas, as pessoas na cidade 

genérica estariam permanentemente em trânsito e não necessitariam de uma moradia fixa; nem 

de um trabalho ou lazer fixo. Dessa forma, não seria necessária (quiçá possível) a distinção 

entre esses espaços e atividades. As pessoas seriam então genéricas como o é toda e qualquer 

mercadoria (seja produto, seja atividade, seja imagem), todo e qualquer espaço. A efemeridade 

relatada por Harvey na sociedade do descarte é também explicitada por Koolhaas quando este 

afirma que a cidade genérica “é superficial – tal como um estúdio de Hollywood pode produzir 

uma nova identidade todas as manhãs de segunda-feira.” (KOOLHAAS, 2010, p.36). Caso se 

queira que a cidade assuma uma postura, identidade, conformidade ou dinâmica diferente, 

descarta-se o meio urbano então obsoleto, seu estilo de vida e seus citadinos, a fim de que se 

estabeleça um novo cenário, capaz de atender às novas demandas. 

No entanto, relembra-se agora o apontamento feito por Koolhaas de que a cidade 

genérica é apenas o que se está a preparar para o que vem depois da cidade, ou seja, junkspace. 

Entende-se que é neste ensaio que o autor aborda de maneira direta a atividade do consumo, 

num contexto em que ela “é indiscutivelmente a última forma de atividade pública 

remanescente [substituindo] quase todos os aspectos da vida urbana”. (OMA, 2001, tradução 

nossa). É novamente visível o diálogo entre Harvey, Lefebvre e Koolhaas, quando este afirma 

que  

Os murais costumavam mostrar ídolos; os módulos do [junkspace] estão 

dimensionados para mostrar marcas; os mitos podem partilhar-se, as marcas 

preservam a aura à mercê dos grupos de interesses. No [junkspace], as marcas 

desempenham o mesmo papel que os buracos negros no universo: são 

essências através das quais desaparece o significado... (KOOLHAAS, 2010, 

p.74-75). 

 

Assim como afirmara Lefebvre, Koolhaas trata de colocar a publicidade (ou a 

ideologia da mercadoria) como substituta, da filosofia, da moral, da religião, da estética; ao 

mesmo tempo em que aponta a enorme importância da imagem, do signo, capaz de subjugar (e 

mesmo extinguir) o próprio significado. 
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Ao longo do exposto no ensaio Junkspace, são muitos os exemplos que 

corroboram o diálogo entre os referidos autores, os quais observam os efeitos de uma mesma 

realidade a respeito da atividade do consumo. Assim, aborda-se o referido ensaio no intuito de 

aprofundar a discussão aqui presente a respeito da dialética entre congestão e consumo (ou 

capitalismo e o urbano). No entanto, a abordagem a seguir retoma o foco da presente pesquisa, 

ao analisar qual o papel da arquitetura dentro desse contexto; como se configura a relação entre 

edifício e cidade, entre espaço e pessoas; que cotidiano causa e resulta de tudo isso. Se o 

consumo e a congestão se desenvolvem dialeticamente no processo urbano; se a atividade do 

consumo pode ser vista como uma dinâmica do capitalismo que impede (ou tenta impedir) a 

plena formação do urbano, que papel assumiria a arquitetura da congestão nesse cenário? A ela 

ainda caberia (ou seria possível) impulsionar o potencial aglutinador e gerador de infinitas 

possibilidades transformadoras do urbano? 

4.3. Junkspace e o papel da arquitetura. 

Conforme apontado no capítulo três, é notável a mudança de postura de 

Koolhaas em Junkspace, ao se ver encurralado pela hegemonia quase absoluta da atividade do 

consumo. Traçando uma síntese observativa a respeito da postura do autor ao longo da produção 

dos textos considerados na presente pesquisa, percebe-se que o vislumbre existente em função 

da cultura da congestão observada em Manhattan já não se mostra tão vigoroso em Bigness. 

Talvez por perceber que a congestão não mostra a mesma potência quando deslocada do 

contexto de Nova York; ou por observar a contradição nela existente quando bigness, buscando 

incentivar e ampliar a congestão, acaba por crescer tanto ao ponto de absorvê-la ou até mesmo 

reduzi-la. Por outro lado, observa-se que Koolhaas ainda apresenta um notável entusiasmo pela 

cidade genérica. A despeito da evacuação do domínio público, que agora abriga a atividade 

única do consumo, a narrativa de Koolhaas ainda se mostra excitada frente ao cenário 

observado. Entende-se que isso acontece porque o autor ainda enxerga o grande potencial da 

congestão (talvez à beira de sua plenitude) na cidade genérica, o que o leva a afirmar tal cidade 

como o prelúdio de algo novo e grandioso que estaria por vir. 

No entanto, em Junkspace a narrativa de Koolhaas assume um tom pessimista e 

desiludido pela paródia perversa de ambição revelada. A expectativa causada frente à 

iminência do que viria após o fim da cidade se transforma em frustração. O império 

emaranhado de confusão, onde tudo é definido pela e para a atividade do consumo, não parece 

corresponder ao anseio deixado em suspense no final de cidade genérica. É precisamente a 
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respeito dessa ruptura que se dá continuidade à presente discussão, refletindo sobre o papel da 

arquitetura dentro desse contexto. É ainda possível à arquitetura fazer algo de relevante para a 

humanidade? Ou ela se limitou a ser apenas e tão somente uma ferramenta utilizada em prol da 

perpetuação da dinâmica (e do cotidiano) capitalista? 

Entende-se que Koolhaas realiza tal questionamento (ou algo semelhante), que 

pode ser representado na relação entre OMA/AMO e Prada, já considerada na presente 

pesquisa. Por meio dessa relação mostrou-se que, ao se ver diante do domínio absoluto da 

atividade do consumo sobre a arquitetura da congestão, Koolhaas tenta transformar a 

experiência do consumo em uma não de empobrecimento, mas de enriquecimento. No entanto, 

entende-se que as experimentações realizadas pelo arquiteto nesse sentido não se mostraram 

suficientes para extrair do consumo algo relevante para a sociedade. Ao retomar as 

considerações de Lefebvre e Harvey apontadas anteriormente neste capítulo, observa-se que a 

tentativa de tornar a Prada Epicenter New York num espaço público; ou a inserção da luz do 

dia como uma qualidade pretensamente transformadora para a atividade do consumo, em nada 

altera o caráter da sociedade burocrática de consumo dirigido. Em nada modifica a condição 

pós-moderna das dinâmicas de espaço-tempo à qual é submetida a sociedade. Aliás, trata-se do 

oposto disso. 

Consideremos a relação entre OMA/AMO e Prada como exemplo de uma 

postura a qual tenta imbuir à arquitetura um papel centrado na atividade do consumo, de forma 

a tentar extrair de tal atividade algo enriquecedor para a humanidade. Em seguida, 

consideremos a afirmação de Harvey, em pleno diálogo com Lefebvre, a respeito da 

importância da utilização da imagem como algo de grande relevância para a atividade do 

consumo, seu cotidiano e o contexto como um todo considerado na presente pesquisa: 

A competição no mercado da construção de imagens passa a ser um aspecto 

vital da concorrência entre as empresas. O sucesso é tão claramente lucrativo 

que o investimento na construção da imagem (patrocínio das artes, exposições, 

produções televisivas e novos prédios, bem como marketing direto) se torna 

tão importante quanto o investimento em novas fábricas e maquinário. 

(HARVEY, 2008, p.260). 

 

Sendo assim, entende-se que os efeitos de uma arquitetura que assume esse papel 

acabam por reforçar o contexto existente, ao passo em que ela se configura como uma 

ferramenta da própria dinâmica do consumo. Pode-se adicionar ao exemplo OMA/AMO/Prada 

diversos outros casos, como os vários projetos de grife para a marca Guggenheim (para quem 

o próprio Koolhaas também já assinou projeto): trata-se da utilização da arquitetura como algo 
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que agregue valor à imagem de um produto, ou de uma marca. Nesse ponto, a relação de 

Koolhaas com a Prada se destaca, ao passo em que o arquiteto e sua equipe desenvolvem 

diversos outros projetos e produtos para a marca, tais como publicações, cenários, eventos, 

vídeos e peças de publicidade, entre outros. 

Outro exemplo da utilização da arquitetura com o referido papel se insere numa 

dinâmica de competição interurbana, na qual Harvey afirma que 

O “sucesso” de um determinado Estado (nacional ou local) frequentemente é 

medido pelo grau em que capta os fluxos de capital, cria as condições 

favoráveis à acumulação do capital dentro de suas fronteiras e garante uma 

elevada qualidade de vida diária a seus habitantes (HARVEY, 2011, p.161). 

 

Trata-se de casos em que diversas cidades realizam projetos de grandes 

transformações urbanas, com a intenção de se apresentarem mais atrativas do que suas 

concorrentes ao investimento de capital. Nesses processos, a arquitetura assume o referido papel 

tanto na escala urbana quanto na do edifício, por meio por exemplo da realização de projetos 

de requalificação de uma grande área urbana, como os casos de Inner Harbor em Baltimore, 

Puerto Madero, em Buenos Aires, ou a zona portuária de Bilbao, entre tantos outros. 

Em suma, considera-se que a prática de uma arquitetura imbuída do papel de 

buscar na atividade do consumo (e na dinâmica capitalista) algo transformador para a sociedade 

acaba por reforçar a dinâmica do consumo e seu cotidiano, tais como são considerados na 

presente pesquisa. Ou seja, tal arquitetura é incapaz de transformar o contexto em questão, 

senão o contrário. Dito isto, volta-se novamente o olhar para a arquitetura da congestão, aquela 

que buscava explorar o potencial aglutinador do urbano, apresentando a seguir uma reflexão 

sobre a sua capacidade transformadora no referido contexto. 

Nesse sentido, retoma-se o projeto da Biblioteca Central de Seattle. Já foi 

abordada a forma como esse projeto lida com a congestão, incentivando-a de tal maneira que o 

edifício é apontado como um propulsor de urbanidade na cidade. Considerando o contexto da 

atividade do consumo apresentado neste capítulo, no qual o junkspace estaria tentando se 

apoderar de todo e qualquer espaço urbano em nome da efetivação plena e absoluta do consumo 

enquanto atividade pública, questiona-se qual o impacto que a biblioteca teria nessa dinâmica. 

Seria o potencial aglutinador, implementado pela arquitetura da congestão por meio do referido 

edifício, capaz de impedir a expansão do junkspace? 

Entende-se que o consumo também está presente no programa da biblioteca, 

direta e/ou indiretamente. No entanto, o espaço gerado por esse projeto resulta numa dinâmica 
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que rompe com a cotidianidade do consumo. A interação espacial, visual e física existente entre 

os diversos ambientes da biblioteca proporciona a aglomeração e a interação de pessoas 

diversas; que estão realizando atividades distintas; com diferentes tempos, desejos, anseios, 

vontades e outros. Nesta dinâmica reside o potencial do urbano, ao proporcionar o contato, a 

troca, o estabelecimento de vivência do espaço pelas pessoas, que se relacionam entre si e com 

o próprio ambiente mutuamente. Essa vivência ajuda a romper a cotidianidade do consumo, por 

meio da diversidade e do contraditório (que se torna mais explícito na congestão). Como 

exemplo disso, aponta-se a experiência de um flash mob61 realizado no local, em julho de 2010 

(Ver Figuras 62 e 63). 

Figura 62 - Flash mob na biblioteca de Seattle 1 

 
Fonte: site vimeo.com, 201062 

 

Figura 63 - Flash mob na biblioteca de Seattle 2 

 
Fonte: site vimeo.com, 201063 

Sabe-se que esse exemplo trata de uma atividade específica e que suas 

características não devem ser simplesmente atribuídas ao cotidiano da biblioteca. No entanto, 

o que se aponta aqui é que o próprio caráter da atividade em questão já atesta o potencial de 

urbanidade do local, ao passo que esse tipo de ação normalmente só é realizado justamente em 

locais de intensa utilização pública. Em se tratando de uma dinâmica coletiva aos moldes do 

que já foi retratado na presente pesquisa como arte contemporânea, entende-se que a escolha 

pela biblioteca para a realização do flash mob não apenas reforça o potencial da congestão 

presente no ambiente, como é também resultado dele. E é precisamente por isso que se utiliza 

aqui o projeto da Biblioteca Central de Seattle como exemplo do potencial existente na 

arquitetura da congestão, de gerar impacto na (ou mesmo romper com a) cotidianidade da 

atividade do consumo. Acredita-se que uma mesma atividade sendo realizada num local como 

                                                      
61 Flash Mobs são atividades coletivas realizadas em público. Trata-se de reunir instantaneamente um grupo de 

pessoas num determinado local, para realizar uma ação inusitada previamente combinada e dispersar-se 

rapidamente, em seguida. 
62 Disponível em: < https://vimeo.com/13060881> acesso em jan. 2018 
63 Disponível em: < https://vimeo.com/13060881> acesso em jan. 2018 
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o edifício De Rotterdam, por exemplo, teria um impacto significativamente menor (ou mesmo 

nenhum), nesse sentido. 

São adicionadas a este argumento as considerações feitas a respeito do projeto 

para o Les Halles, quando se questionou qual seria o impacto gerado por uma suposta 

implementação do mesmo, no coração de Paris. Que impacto o Les Halles de Koolhaas poderia 

causar na cotidianidade da sociedade burocrática de consumo dirigido parisiense? Lefebvre 

afirma que 

Basta abrir os olhos para compreender a vida cotidiana daquele que corre de 

sua moradia para a estação próxima ou distante, para o metrô superlotado, para 

o escritório ou para a fábrica, para retornar à tarde o mesmo caminho e voltar 

para casa a fim de recuperar as forças para recomeçar tudo no dia seguinte 

(LEFEBVRE, 2008, p.118). 

 

Questiona-se assim qual seria o impacto (e as alterações) no cotidiano descrito 

pelo filósofo francês, caso o caminho para o metrô superlotado atravessasse o Les Halles 

proposto por Koolhaas. A que contradições, a que trocas, a que relações e reflexões estaria 

submetido o sujeito referido por Lefebvre, e que impacto isso lhe traria? Seria o junkspace 

capaz de se instalar no coração de Paris caso o projeto de Koolhaas estivesse implementado e 

consolidado? 

Após essa análise, ao se observar os exemplos apresentados com os projetos para 

Prada, Seattle, Les Halles e De Rotterdam, entre outros, fica claro que, em função da atividade 

do consumo tal qual a presente pesquisa a considera, há diversas formas de se realizar 

arquitetura, cada uma com seus impactos e consequências. No entanto, considerando o contexto 

apresentado, no qual a congestão e o consumo se relacionam dialeticamente com o urbano, 

entende-se que qualquer das referidas formas de se realizar arquitetura deve ser feita de maneira 

consciente a respeito dessa relação. Apontou-se aqui o entendimento de que Koolhaas não é 

alheio a essa dinâmica, mas que faz questão de deixá-la implícita, mascarada, ou mesmo de 

lado (ao menos para observadores e leitores menos atentos ou menos instruídos); que essa 

postura é também resultante de um contexto mais amplo na teorização da disciplina, repleto de 

rompimentos com as doutrinas, dogmas e pensamentos anteriores, contexto esse que resultou, 

em vários casos (e aqui inclui-se Koolhaas), num movimento de distanciamento e mesmo 

negação de qualquer ideologia e/ou metateoria para a arquitetura. 

No entanto, entende-se que a relação entre o capitalismo e o urbano deve sempre 

ser considerada e exposta, de maneira clara e objetiva, ao se teorizar, criticar e realizar 
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arquitetura. Tanto mais ao se considerar os limites do mútuo desenvolvimento dialético 

existente entre congestão e consumo, uma vez que os dois aspectos, em última instância, não 

aspiram ao mesmo resultado. Nesse sentido, entende-se que o próprio Koolhaas em alguma 

medida chega a esta conclusão, como se pode perceber por meio da mudança de postura do 

autor no ensaio Junkspace. Embora ele não fale explicitamente dessa relação entre capitalismo 

e o urbano, entende-se que o autor trata diretamente, sem deixar dúvidas aos leitores, do impacto 

da atividade do consumo na prática da arquitetura; mostrando que as diferentes formas de lidar 

com esse impacto trazem resultados distintos; que deve-se refletir sobre o papel da disciplina 

frente à construção do espaço e da sociedade; e que manter-se alheio ou inconsciente a essa 

realidade é um risco e um erro, conforme advertência apresentada pelo autor no referido ensaio:  

Nota aos arquitetos: pensávamos que podíamos ignorar o [jukspace], visitá-lo 

às escondidas, tratá-lo com desdém condescendente ou desfrutá-lo 

indiretamente... Como não podíamos entendê-lo, deitamos fora as chaves... 

Mas agora a nossa própria arquitetura está infectada. (KOOLHAAS, 2010, 

p.90). 
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A cidade aparece como um todo no qual 

nenhum desejo é desperdiçado e do qual você faz parte, e, 

uma vez que aqui se goza tudo o que não se goza em outros lugares, 

não resta nada além de residir nesse desejo e se satisfazer. 

 

Anastácia, cidade enganosa, tem um poder, 

que às vezes se diz maligno e outras vezes benigno: 

se você trabalha oito horas por dia 

como minerador de ágatas onix crisóprasos, 

a fadiga dá forma aos seus desejos 

e toma dos desejos a sua forma, 

e você acha que está se divertindo 

em Anastácia 

quando não passa de seu escravo. 

 

(Ítalo Calvino – As cidades invisíveis) 
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EXODUS REVISITADO 

Certa feita, no longínquo ano de 1972, houve um episódio em que a arquitetura 

foi utilizada enquanto estratégia de guerra numa luta contra condições urbanas ditas 

indesejáveis, na histórica cidade de Londres. Tratava-se de uma tentativa de estabelecer uma 

espécie de refúgio urbano ideal que salvaria a todos: arquitetura, cidade e sociedade. São 

reproduzidos abaixo trechos do manifesto de tal episódio, intitulado de Exodus, ou os 

prisioneiros voluntários da arquitetura: 

[...] esta seria uma arquitetura imodesta, não comprometida com melhorias 

tímidas, mas com a provisão de alternativas totalmente desejáveis. 

Os habitantes dessa arquitetura, aqueles fortes o suficiente para amá-la, 

passariam a ser seus prisioneiros voluntários, extasiados na liberdade de seu 

confinamento arquitetônico. 

Contrária à arquitetura do movimento moderno e sua placenta desesperada, 

esta nova arquitetura não é autoritária, nem histérica: é a ciência hedonística 

de projetar instalações que acomodem plenamente os desejos individuais. 

Do lado de fora essa arquitetura é uma sequência de monumentos serenos; a 

vida no interior produz um estado contínuo de frenesi ornamental e delírio 

decorativo, preenchendo-a com uma overdose de símbolos. 

Esta será a arquitetura que vai gerar seus próprios sucessores, e que 

milagrosamente vai curar os arquitetos de seus masoquismo e auto-aversão. 

 

OS PRISIONEIROS VOLUNTÁRIOS 

Este estudo trava uma Guerra Arquitetônica em Londres. Ele descreve os 

passos que serão necessários tomar para que se estabeleça um oásis 

arquitetônico na decadente condição de uma cidade como Londres. 

Subitamente, uma faixa de intensa desejabilidade metropolitana atravessa o 

centro de Londres. Essa faixa é como uma via de escape, uma pista de pouso 

para a nova arquitetura de monumentos coletivos. 

Dois muros enclausuram e protegem essa zona para reter sua integridade, e 

para prevenir qualquer contaminação de sua superfície pelos organismos 

cancerígenos que a cercam. 

Em breve, os primeiros detentos irão implorar por admissão. Seu número 

rapidamente se transformará num fluxo incontrolável. 

Nós testemunhamos o Êxodo de Londres. 

A estrutura física existente na cidade antiga não será capaz de suportar a 

contínua competição dessa nova presença arquitetônica. 

A Londres que conhecemos se transformará numa pilha de ruínas. 

(KOOLHAAS et al, 1972, tradução nossa). 

 

Àquela época, a condição metropolitana da cidade era apontada por alguns como 

a salvação para uma então decadência urbana, a qual seria resultado direto de uma famigerada 

forma de se pensar e fazer arquitetura, resultante da mediocridade atingida pelos supostos 

herdeiros do modernismo (que em nada mais compactuavam com o original pensamento 

moderno). Foi assim então construída a referida faixa de desejabilidade metropolitana. 
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Em seu interior, a cidade, a sociedade e mesmo o pensamento foram submetidos 

a intensas, constantes e permanentes revoluções, criadas, geridas e transformadas ao longo dos 

diversos setores que compunham a faixa. A arquitetura era a referência e ferramenta 

fundamental, responsável por tais revoluções; uma arquitetura libertada de dogmas ou 

ideologias, formais ou sociais. O veículo primordial de emancipação e sublimação da cidade e 

da sociedade. 

Desde a área de recepção, onde os contraditórios se fundiam desavergonhada e 

permissivamente num processo de planejamento espontâneo; no quadrado das artes, onde a 

história era revisitada e transformada num processo de construção da arte e do pensamento 

dessa nova sociedade; ou no quadrado do globo cativo, onde o próprio (e novo) mundo era 

incubado pela ciência, pela arte, por poesia e certas formas de mania, que competiam livre e 

igualitariamente; a faixa metropolitana se consolidou baseada na crença fundamental que 

tomava a cidade como a incubadora dos desejos sociais, a materialização sintética de todos os 

sonhos. 

Com o passar do tempo, conforme previsto por seus idealizadores (que 

afirmavam não agir em função de ideologias), o fluxo migratório tornou-se incontrolável.  A 

faixa criada e gerida pela ciência hedonística de projetar instalações que acomodem 

plenamente os desejos individuais explodiu, dizimando as ruínas remanescentes da antiga 

cidade exterior, transformando-a numa tábula rasa para a expansão plena e efetiva daquele novo 

mundo. E prosperou, sob a alcunha de cidade genérica (ver Figura 64). 

 

Figura 64 - Cidade genérica 

 
Fonte: KOOLHAAS, 2008, p. 331 
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A condição metropolitana, rebatizada de congestão (ver Figura 65), uma vez 

plenamente aceita e profundamente conhecida e disseminada, tratou de desenvolver, a si mesma 

e ao espaço (em sua semelhança). No entanto, havia no velho mundo (a antiga cidade) algo 

além da arquitetura, que também atuava no desenvolvimento e transformação do espaço e da 

sociedade. Algo que ficou ofuscado pela euforia da descoberta e exaltação da congestão, mas 

que não deixou de se desenvolver simbioticamente com ela nessa nova realidade. Apelidado de 

consumo (ver Figura 66), incialmente era visto como uma outra face da congestão (o que em 

parte é verdade), mas o fato é que nunca se soube ao certo se os dois são a mesma coisa, se se 

complementam, ou se um acabaria por subjugar (ou mesmo eliminar) o outro. 

Figura 65 - Congestão 

 
Fonte: KOOLHAAS et al, 1995 
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Figura 66 - Consumo 

 
Fonte: KOOLHAAS, 2004 

 

À medida que se desenvolvia, o consumo ganhava mais e mais adeptos (que 

muitas vezes assim o eram de maneira inconsciente); e mais e mais espaços eram transformados 

e concebidos à sua imagem, alinhados com seus propósitos. Os edifícios da cidade genérica 

foram então sendo alterados e construídos sob uma lógica aparentemente caótica e desconexa, 

mas que sempre evocava a congestão como garantia de sua plena aceitação. A densidade 

construtiva aumentava mais e mais para atender ao potencial aglutinador da congestão, até que 

subitamente transformou toda a cidade genérica em uma só construção. Um enorme e imbricado 

edifício/organismo incapaz de ser plenamente conhecido, compreendido ou visualizado. Um 

emaranhado de conexões desconexas que garantia ao espaço uma permanente continuidade 

descontínua. Na tentativa de manter a sanidade frente à incognoscibilidade desse espaço, 

deram-lhe a alcunha de junkspace (ver Figura 67). 

Figura 67 - Junkspace 

 
Fonte: KOOLHAAS et al, 2001, p.152 
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Em seu interior, à primeira vista acontecia uma infinidade de atividades diversas, 

múltiplas e contraditórias, mas que, expostas ao olhar mais atento (ou à repetição constante), se 

revelavam (mesmo que apenas em momentos, ou em situações específicas), como sendo apenas 

uma parte, um aspecto, uma corruptela do consumo. Às vezes, ainda é possível identificar o 

que antes fora uma ou outra atividade distinta, atualmente metamorfoseada em consumo. 

A dinâmica social existente no junkspace é determinada pela ação ilimitada de 

uma publicidade alçada a níveis filosóficos, capaz de penetrar nas profundezas da construção 

mental humana e responsável pela elaboração estética, linguística e sensorial do único idioma 

plenamente falado e compreendido por todos os seus habitantes. 

Dessa maneira, junkspace se consolidou em plenitude. Um labirinto inescapável 

aos herdeiros dos prisioneiros voluntários da arquitetura. A congestão foi praticamente reduzida 

a um logotipo utilizado em campanhas publicitárias intrasensoriais, assim como a noção de 

ideologia. Marcas registradas, das quais não se pode fazer uso sem o aval oficial do consumo. 

No entanto, frente ao que parecia ser a eternização do caos 

incompreensivelmente programado e aprisionador do junkspace, alguns anciões (tipos 

popularmente considerados como míticos – há quem diga que são os mesmos que idealizaram 

a faixa original, há eras atrás) escreveram e publicaram um manifesto. Tal manifesto descreve 

e caracteriza o império emaranhado de confusão do junkspace, na intenção de que a 

disseminação desse conhecimento possibilite transformações futuras. Eis a seguir alguns 

trechos deste manifesto:  

Junkspace não pretende criar perfeição, só interesses. 

 

Junkspace é pós-existencial; faz-nos não ter a certeza do lugar onde estamos, 

oculta para onde vamos e anula o lugar onde estávamos. 

 

Junkspace será a nossa tumba. Metade da humanidade contamina para 

produzir e a outra metade contamina para consumir. 

 

Junkspace é político: depende da eliminação centralizada da capacidade 

crítica em nome do conforto e do prazer. 

 

Junkspace pretende unificar, mas na realidade divide. Cria comunidades não 

a partir de interesses comuns ou da livre associação, mas sim de uma 

estatística idêntica e de uma demografia inevitável, uma teia oportunista de 

interesses instalados. Cada homem, cada mulher e cada criança torna-se num 

alvo individual, espiado, separado do resto… 

 

É possível que até a memória se tenha convertido em Junkspace 
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O seu papel não é aproximar-se do sublime, mas minimizar a vergonha do 

consumo, drenar o embaraçoso, baixar o que é mais elevado. 

 

Junkspace é um espaço semelhante ao das férias; dantes havia uma relação 

entre o ócio e o trabalho, uma imposição bíblica que dividia as nossas semanas 

e organizava a vida pública. Agora trabalhamos mais arduamente, 

abandonados numa interminável sexta-feira informal... (KOOLHAAS, 2010). 

 

Ao contrário do que fizeram no início de tudo com o projeto Exodus, no 

manifesto Junkspace eles não estão apresentando uma solução ideal. Talvez agora eles de fato 

não pensem em ideais. Ou o contrário: será que, diante da falta de qualquer perspectiva, buscam 

agora alguma ideologia? Será que, ao se verem diante de mais um fim depois de tantos outros 

(da história, da cidade, da arquitetura...), perceberam que nenhum fim é absoluto, senão em si 

mesmo? Que o fim de algo é sempre o início de outra coisa? Estariam agora mais interessados 

em perguntar, do que responder? Em observar, do que propor? Em compreender, antes de 

afirmar? Ou o tom descrente e apocalíptico do manifesto Junkspace seria apenas um atestado 

de exaustão? Os últimos e ofegantes passos de quem passa o bastão para que o próximo corredor 

assuma a dianteira, a plenos pulmões? 

Tais respostas não poderão ser encontradas a curto prazo. A propósito, após uma 

reflexão sobre toda essa transformação do meio urbano, originada na aceitação e exploração da 

congestão que deu origem à cidade genérica, esta posteriormente metamorfoseada (ou 

usurpada?) em atividade do consumo para consolidar o junkspace; são encontrados apenas 

alguns entendimentos, mas muitos questionamentos. Anos após a disseminação do manifesto 

Junkspace, talvez as novas gerações apenas comecem a engatinhar uma retomada da capacidade 

crítica do raciocínio. 

Hoje é possível perceber a relevância e o potencial existente na observação do 

mundo sob a ótica da arquitetura, mas com o entendimento de que ela já não pode mais ser 

apontada isoladamente como solução para nada. Além disso, junkspace nos lembra a todos, 

cotidianamente, que a realidade urbana e social é extremamente complexa e que, portanto, a 

arquitetura deve considerar a relação entre o consumo, as pessoas e as cidades. 

Na realidade atual do junkspace, onde a hegemonia quase absoluta da atividade 

do consumo determina a cotidianidade de uma sociedade burocrática de consumo dirigido, uma 

arquitetura da congestão pode ser utilizada como ferramenta fundamental de transformação. 

Mas nunca isolada, romântica ou mesmo inocentemente, como quando se implementou o 

Exodus original, em Londres. 
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