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RESUMO

Esta monografia apresenta um comparativo
entre dois conceitos impraticáveis no
meio da arquitetura: a utopia, por meio
da decadência do período moderno; e a
distopia, analisada pelos preceitos pósmodernos como crítica ao período anterior.
No modernismo são apresentadas as
utopias Megaestrutura e Metabolismo; e,
no Pós-Modernismo, possíveis distopias a
partir de valores da sociedade. Visões de
arquitetos protagonistas de cada movimento
e teorias permeiam e fundamentam o
trabalho, e relações históricas embasam seu
encaminhamento. O objetivo final é enfatizar
e criticar o rumo da arquitetura pós-moderna.
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ABSTRACT

This study presents a comparison between
two impractical concepts in Architecture:
utopia, through the decadence of the modern
era; and dystopia, which has been analyzed by
postmodern norms as a criticism of its earlier
era. Megastructure and Metabolism are the
utopias stated for the Modernism era; for the
Postmodernism era, possible dystopias are
introduced from different values of society.
Architects protagonists of each movement
ground the work, while historical analysis are
used as basis for its understanding. The final
aim is to emphasize and criticize the course
of Postmodern Architecture.
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1. INTRODUÇÃO

Quando sua casa contém um complexo de sistemas
de tubulações, fluxos, dutos, luzes, entradas e saídas,
fornos, pias, refletores de alta fidelidade, antenas, canais,
aquecedores, condicionadores – quando essa contém
tantos serviços que o hardware poderia se levantar sem
nenhuma assistência da casa, por que ter uma casa para
envolver isso?
(MIYAKASA, apud. BANHAM, 2011

O presente trabalho de monografia apresenta
a temática da distopia a partir de uma crítica
pós-moderna sobre os últimos suspiros da
modernidade. Mais especificamente, analisa
como que o modernismo fracassou e as
tentativas utópicas para fazê-lo sobreviver;
e quais seriam as distopias plausíveis para
refutar o movimento moderno com base na
crítica historicista desde a década de 1960
até hoje.

1. Introdução
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A escolha do tema se deu pelo interesse
pessoal em saber quais eram esses tais
movimentos utópicos presentes no final
do movimento moderno, como surgiram
e porquê existiram num espaço-tempo
definido; mas também para entender se
haveria relação alguma com a atualidade, as
tais distopias apresentadas.
O trabalho foi dividido em duas partes: Utopia,
e Distopia. Dois conceitos que permeiam e
filtram a forma de ler e entender cada parte
da monografia.

UTOPIA (1671) 1. Lugar ou estado ideal, de completa
felicidade e harmonia entre os indivíduos. 2. Qualquer
descrição imaginativa de uma sociedade ideal,
fundamentada em leis justas e em instituições políticoeconômicas verdadeiramente comprometidas com o
bem-estar da coletividade. 3. Projeto de natureza
irrealizável; quimera, fantasia. ETIM lat. Utopia,
nome dado por Thomas Morus (humanista inglês,
1477-1535) a uma ilha imaginária, com um sistema
sociopolítico ideal.
DISTOPIA (1926) 1. PAT localização anômala de um
órgão. 2. Lugar ou estado imaginário em que se vive em
condições de extrema opressão, desespero ou privação;
antiutopia. 3. Qualquer representação ou descrição
de uma organização social futura caracterizada por
condições de vida insuportáveis, com o objetivo de
criticar tendências da sociedade atual, ou parodiar
utopias, alertando para os seus perigos; antiutopia
[famosas distopias foram concebidas por romancistas
como George Orwell (1903-1950) e Aldous Huxley (18941963). ETIM dis- + - topia.
(fonte: Instituto Antônio Houaiss de Lexicografia.
Dicionário Houaiss da língua portuguesa. 1ª ed. Ed
Objetiva. Rio de Janeiro, 2009)
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A primeira parte, Utopia, foi formulada a
partir a crise do Modernismo, na década
de 1960, onde alguns temas e conceitos
foram elaborados como últimas tentativas
de conciliar o período. Explicados ao longo
do texto, Megaestrutura e Metabolismo
nascem assim. Elas são referenciadas por
seus precursores e acompanhadas de seus
projetos utópicos.
A segunda parte foi formulada a partir de
amostras que o Modernismo de fato “morreu”
e que os dois conceitos são inconcebíveis.
Como refutação, e baseada em justificativas
históricas, a distopia é apresentada
em diversos campos que permeiam a
arquitetura, desde a tecnologia, cultura,
política, comportamentos sócio culturais e
até mesmo a própria paisagem.
O resultado, claramente, é o fracasso. Tanto a
distopia, quanto a utopia, como as definições
dos termos já explicam, não passam de
possibilidades irreais. Dessa forma, a
dissertação, sempre que possível, se abstém
de imagens, fotos e figuras justamente para
fazer o leitor forçar seu imaginário sobre como
seriam tais cidades genéricas propostas em
cada período, sem se prender a construções
reais (sendo reais, não seriam compatíveis
com os conceitos abordados). Os textos são
fluidos, a proposta é que o leitor acompanhe
o raciocínio sem tanta titubeação. Toda
informação-chave foi separada como nota
de rodapé, se necessário.

1. Introdução
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Para acompanhar todo raciocínio, cada parte
é introduzida com um breve histórico mundial,
com informações relevantes que sustentam
e justificam a escolha dos conceitos e dos
autores retratados que acompanham o
pensamento de cada teoria.
O arquiteto Yona Friedman é escolhido para
permear e referenciar a Megaestrutura.
Ele foi um dos precursores e protagonistas
do movimento, discutia formas de criar
ambientes para a moradia e para outros
espaços necessários na cidade. Ele propunha
a organização do espaço urbano através de
Megaestruturas espaciais, utilizadas para
diferentes funções, sobrepostas à cidade
existente.
Kisho Kurokawa, também arquiteto e
teórico, acompanha todo texto que retrata
o Metabolismo. Ele foi um dos principais
integrantes
do
grupo
metabolistas,
desenvolveu material extenso sobre as
cápsulas de morar, além de ter executado
protótipos e projeto a respeito (Nakagin
Capsule Tower, presente na monografia),
utilizando ao máximo o conceito utópico à
realidade. Ele se preocupava com a cultura
japonesa e a assimilação dos conceitos
e modos de vida ocidentais. Para ele, as
cápsulas eram uma extensão do homem e
necessárias para o crescimento espiritual do
ser humano.
Para permear todo discurso distópico,
o arquiteto Rem Koolhaas foi escolhido
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por seus extensos textos críticos sobre a
arquitetura pós-moderna. Ele tem exercido
enorme impacto na cultura contemporânea,
não só arquitetônica. Entre alegres
expectativas de uma nova era e previsões
de uma catástrofe iminente, os conceitos
de Koolhaas colaboram na criação de uma
distopia fascinante e desanimadora.
Além disso, as informações econômicas
e históricas selecionadas para objetivar
o trabalho seguem lógica de raciocínio
cronológico apresentada em palestras por
Guilherme Wisnik, arquiteto e professor
brasileiro.
O título do trabalho, “Máquinas de Morar”,
refere-se a um duplo sentido: pela visão
modernista utópica, sejam elas módulos
de encaixe mega-estrutural ou cápsulas
metabolistas; bem como as novas moradias
distópicas pós-modernas, regadas de
tecnologia, frias e impessoais.
A conclusão do trabalho deixa uma pergunta
no ar: o que essa monografia sugere para
o futuro da arquitetura? Seja lá qual for o
próximo passo da arquitetura, as regras do
jogo mudaram para sempre.

1. Introdução
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2. A MORTE DE UMA DÉCADA

A década de 1960 é a grande década do
Século, quando o mundo quase acabou.
Temos o fim do Modernismo presente, as
últimas tentativas de Suspiro do Movimento
em diversas partes do mundo, explicados a
seguir a partir da visão de Guilherme Wisnik,
professor na Faculdade de Arquitetura e
Urbanismo da USP (São Paulo). Essa década
sofreu um marco de abrupta expansão,
como quando o Homem pisou na lua em
1969 – por mais que Yuri Gagari já tenha
ido ao espaço em 1958; ou quando é vista
pela primeira vez a imagem de um feto. A
filosofia do existencialismo é grande tema de
discussão em centros de discussão nesse
período. Essa década entra em crise junto
com o homem. O presente é uma espécie
de tabu, pois o mundo pode acabar amanhã.

2. A Morte de uma Década
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A necessidade de reinvenção de um período
devido à iminente morte de outro nunca foi
tão forte. (WISNIK, 2014)
Na Europa, o Independent Group1,
formado por arquitetos, artistas plásticos,
fotógrafos, é criado a partir da working
class inglesa2 que quer fugir do mainstream
vigente. Apontam para todos os coletivos
que frutificam nos anos 1960. Revisam
principalmente
o
CIAM3
(Congresso
Internacional de Arquitetura Moderna) e
reveem o novo urbanismo que renega os
princípios da carta de Atenas (manifesto
urbanístico resultante do CIAM em 1933). O
Reino Unido tem um compromisso coletivo
de uma sociedade que tem que renascer
depois de uma dureza social e econômica
de um Pós-Guerra. Disso, nasce o Welfare
State4 e o Brutalismo, para responder a esse
momento. Criado em 1949, o Brutalismo tem
a finalidade de criar ética com compromisso
estético. O foco é a honestidade dos
materiais, a revelação da construção com
todos elementos construtivos aparentes.
O processo construtivo se mostra como
________________________________________
1:

Tradução literal: “Grupo Independente”
Classe média laboral
3:
Congrès Internationaux d’Architecture Moderne, criado em 1928 na Suíça, constituíam uma
organização formada pelos principais nomes da Arquitetura Moderna Internacional a fim de
discutir os rumos nos seus vários domínios
4:
Welfare State, ou Estado de Bem-estar Social, é um tipo de organização política e econômica
democrática que transforma o Estado em Agente da promoção social e organizador da economia.
Controla saúde social, política e economia em parceria com Sindicatos e empresas Privadas.
Seu papel principal é garantir serviços públicos e proteção à população.
2:
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linguagem. É uma explicitação do processo
de desfetichização da obra, muito ligada ao
consumo, como um movimento esquerdista.
Já em 1956, a White Chapel Gallery (Londres)
apresenta a exposição “This is Tomorrow”5
pelo Independent Group6 para evocar a
variedade de ambientes através de teorias
que foram inspiradas como contraposição
ao período Modernista. O casal de arquitetos
Alison e Peter Smithson, por exemplo,
apresentam uma alusão ao que seria a
casa do futuro na obra “Patio and Pavilion”7.
(figura 1) Uma estrutura de três paredes com
uma cobertura de plástico com um pátio de
areia, mobiliário redondo de resina e plástico,
uma inspiração forte pautada no mundo
futurístico à la Jetsons8. É uma especulação
plástica sobre o futuro como oposição ao que
o Brutalismo propunha no mesmo período.
Como vai ser a casa do futuro? Olhares
voltam aos Estados Unidos da América (EUA)
que estão na era de ouro do Capitalismo9,
________________________________________
5:

Tradução literal: “Este é o Amanhã”
O grupo foi criado em 1952 para esta exposição e existiu até 1956, com o término da mesma
7:
Tradução literal: “Pátio e Pavilhão”
8:
Série animada de televisão produzida por Hanna Barbera, a série introduziu o que poderia ser
o futuro da humanidade: carros voadores, cidades suspensas, robôs e aparelhos eletrônicos no
cotidiano das pessoas
9:
Era de Ouro do Capitalismo, ou o boom econômico do Pós-Guerra foi um período de
prosperidade econômica que ocorreu principalmente em países ocidentais após o final da
Segunda Guerra Mundial, desde 1945 e durou até aproximadamente 1970. Terminou com o
colapso dos acordos de Bretton Woods em 1971, a crise do petróleo de 1973 e o “crash” da
Bolsa de Valores em 1973-1974, o que levou à recessão da década de 1970
6:

2. A Morte de uma Década
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Figura 1: “Pátio e Pavilhão” em “This is Tomorrow”, White Chapel Gallery.
Fonte: Disponível em: <http://transculturalmodernism.org/article/211>. Acessado em 12.11.2018
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era da Globalização com acessos ao bem
ao consumo e informação. Era o verdadeiro
American Way of Life. Revistas da época
ajudam na propaganda para montar todo
esse imaginário. A vida cotidiana muda
drasticamente da Primeira Guerra Mundial
no país. A classe média começa a ter
objetos de desejo, um ideal americano
vendido principalmente para a venda de
produtos de linha branca (itens de cozinha
e eletrodomésticos em geral). Os artistas
veem isso de uma maneira muito livre. A
dona de casa não é mais uma escrava dos
serviços domésticos, a fachada é de vidro,
ela consegue ver os filhos saindo de casa e
relaxa tranquilamente, enquanto as máquinas
domésticas fazem tudo para elas.
A década de 1960 é, então, o auge de toda
essa combinação, que gera, por fim, o PósModerno. O Centro Georges Pompidou10
(figura 2), por exemplo, é inaugurado em
1977 depois de muita polêmica em sua
construção. A população de Paris não
engolia a ofensa da demolição de quarteirões
uniformes de um dos bairros mais tradicionais
da cidade (bairro Le Marais) para nascer um
objeto completamente irreverente, estranho,
avesso. É de uma característica pop, de uma
juventude de ambos os arquitetos no fim
do Modernismo – a obra não deixa de ser
modernista, com as lajes livres, fachadas com
________________________________________
10:
Projeto construído a partir de concurso por Renzo Piano e Richard Rogers para o bairro de Le
Marais em Paris, em 1971

2. A Morte de uma Década
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Figura 2: Centro Georges Pompidou em Paris, Renzo Piano e Richard Rogers.
Fonte:
Disponível
em:
<https://www.architravel.com/architravel/building/centre-georgepompidou/>. Acessado em: 12.11.2018
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fita de vidro e terraço amplo no térreo. Treliças
fortes e grandes para poder exteriorizar e
deixar aparente toda estrutura, um grande
processo de engenharia foi trabalhado
por trás do projeto. Contraditoriamente, o
resultado formal e plástico é totalmente não
moderno, tem uma iconicidade majéstica
pop.
Daí que Brutalismo e Pop estão
convivendo. Além das instalações que são
transformados em elementos plásticos de
grande protagonismo (como os dutos de
ar condicionado), tudo que seria escondido
eles expõem da maneira mais explícita
possível e ainda pintam de colorido. As
peças esticadoras das barras de aço do
Pompidou são tão específicas que são
fabricadas especialmente apenas para essa
obra (não são peças de catálogo). Wisnik
explica a partir de David Harvey (professor
de antropologia e geografia em Cambridge),
em “Condição Pós-Moderna”, publicado em
1989, que essa é a grande mudança entre o
fordismo (linha de montagem, produção em
série, por componentes, indústria ordinária)
e acumulação flexível (outro princípio
econômico do capitalismo tardio, em que se
nega o mercado de expansão infinita, buscam
nichos de produção exclusiva) – uma outra
forma de modernismo e pós modernismo.
A incompatibilidade entre Brutalismo e Pop
é pura incompatibilidade nossa. O arquiteto
pós-moderno não está sendo excêntrico,
ele está apenas adaptando a arquitetura ao

2. A Morte de uma Década
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período novo vigente do capitalismo tardio.
Eric Hobsbawn11 chama, por exemplo, de
“Era do Desmoronamento”, das grandes
crises e choques do capitalismo tardio, em
que fica claro que o mercado não está em
expansão infinita. O movimento da época
não é simplesmente estético ou cultural.
A partir da crise dos movimentos, da
incompatibilidade com o mercado inflexível
e as dificuldades de expansão, nascem dois
movimentos utópicos: a Megaestrutura e o
Metabolismo, um na Europa e o outro no
Japão, a fim de mostrar as possibilidades
arquitetônicas que podem transformar
o jeito em que vivemos. Estava evidente
a necessidade de uma arquitetura mais
tecnológica que refletisse as implicações que
todo esse desenvolvimento humano estava
buscando. Suas implicações já eram visíveis
dentro das próprias casas. Reyner Banham12
definiu esse período como “[...] a idade da
eletrônica doméstica e química sintética.”
(BANHAM, 1978).

________________________________________
11:

Eric John Ernest Hobsbawn, 1917-2012, histórico britânico que retratava o capitalismo
industrial, o socialismo e nacionalismo. Ideologicamente marxista, suas convicções sócio-políticas
influenciaram no caráter de seu trabalho. Ele é renomado por sua trilogia: “A Era da Revolução:
Europa 1789-1848”, “A Era do Capital: 1848-1875”, e “A Era do Império: 1875-1914”.
12:
Reyner Banham, 1922-1988, foi um crítico inglês que escreveu principalmente sobre
as influências e críticas do modernismo na década de 1960, acompanhando sua evolução
tecnológica em Arquitetura no período
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3. UTOPIA: MEGAESTRUTURAS

Reyner Banham (2001) descreve que o início
da formulação do conceito de megaestrutura
se deu a partir de dois argumentos. O primeiro
é o do sentido histórico, cujas estratégias
de desenho partem a partir da consciência
de um passado disciplinar. Não era mais
possível visualizar os padrões urbanos
seguidos desde os tempos milenares, seja
pelas referências romanas ou renascentistas;
a sociedade urbana contemporânea vive num
campo social complexo e dinâmico, sendo
preciso reconhecê-las como singulares. O
outro argumento, derivado deste primeiro,
é basicamente formal. As cidades carecem
de uma linguagem visual que seja reflexo
dessas transformações sociais, os projetos
disponíveis ainda estão relacionados à ideia
de projeto de edifícios isolados e sistemas de

3. Utopia: Megaestruturas
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composições fechados. São esses princípios
de organização, sejam por uma estrutura
relacional ou por efeito de necessidades
geográficas.
De acordo com Cláudia Cabral (2003), não há
interesse na recuperação da história e cultura
do lugar, mas sim do seu lugar geográfico,
pela escala que ele corresponde. Esta
dimensão gráfica que passa a ser atribuída
à Megaestrutura como matriz formal para
entender a sociedade em transformação.
Não se trata mais de um edifício, mas de
uma operação de transformação à escala
do território, que tende a corromper a escala
intermediária do edifício.
O projeto de Argel de Le Corbusier13 (1930)
(figura 3), um dos maiores arquitetos
modernistas, foi citado por Banham como
precursor das megaestruturas, pois ele
previa uma cidade dentro de um edifício,
com novas tecnologias que acolhiam uma
alta densidade de pessoas em unidades
habitacionais.
Fumihiko Maki14 foi o primeiro a utilizar o
termo “megaestrutura”, em 1964. Ele disse
que:

________________________________________
13:

Projeto Plano Obus em 1930 por Le Corbusier e Pierre Jeanneret na Argélia
Fumihiko Maki, 1928-, é um arquiteto japonês e vencedor do prêmio Pritzker em 1993,
precursor de ideais utópicos pós-modernistas, foi o primeiro a utilizar o termo “megaestrutura”
14:
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Figura 3: maquete para o Plano Obus de Le Corbusier (1930), em Argel.
Fonte:
disponível
em:
<http://www.cronologiadourbanismo.ufba.br/apresentacao.
php?idVerbete=1665>. Acessado em: 12.11.18
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Os anos 1960 foram uma época em que o mundo
arquitetônico ainda explorava vários assuntos da arquitetura
moderna, que foram desenvolvidos e começaram a ser
expressos antes da guerra. Ao mesmo tempo, dúvidas
sobre a validade das ideias da arquitetura moderna no que
diz respeito à cidade, e novas pesquisas foram iniciadas.
A megaestrutura pode ser visa no contexto da época,
como uma tentativa, baseada em uma fé na tecnologia,
para expandir a margem de possibilidade arquitetônica.
(MAKI, 1994, P.249, tradução de Elsa Miyasaka)

A preocupação dos arquitetos, para Maki, era
solucionar problemas de moradia decorrentes
de uma gentrificação. A sociedade era
caracterizada por: coexistência e conflito de
indivíduos heterogêneos; transformações
rápidas e extensas sem precedentes na
estrutura física da sociedade; métodos
rápidos
de
comunicação;
progresso
tecnológico e seu impacto que se davam
pelas culturas regionais. As megaestruturas
eram esforços para encontrar soluções que
satisfizessem esses quatro aspectos.
Além disso, haviam três problemas: conjugar
vários ramos da construção (estrutural,
projetual, transporte, design, tecnológico,
etc); as estruturas necessitavam ser
construídas de um propósito específico;
e necessitaria de um grande investimento
público para alterar a infraestrutura urbana.
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Em 1968 Banham já definia megaestrutura
como:
- Construída com unidades modulares
- Capaz de grande extensão ou mesmo “ilimitada”
- Um quadro estrutural em que unidades estruturais
menores (por exemplo, salas, casas ou pequenos edifícios
de outros tipos) podem ser construídos, ou mesmo
“plugados” ou “conectados”, após ter sido pré-fabricados
em outros lugares
- Um quadro estrutural com expectativa de ter uma vida
útil muito mais longa do que as menores unidades podem
suportar”
(BANHAM, 2001)

A noção utópica de Megaestrutura nasce
então, e um dos principais representantes
escolhidos
dentre
os
arquitetos
influenciadores da época foi Yona Friedman.
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3.1 YONA FRIEDMAN

Yona Friedman15 realizou publicações com
propostas urbanísticas com o modelo de
Megaestruturas em diversas cidades16. De
________________________________________
15:
Yona Friedman nasceu em Budapeste em 1923, interrompeu seus estudos de arquitetura na
Segunda Guerra Mundial, e graduou-se em Israel. Já trabalhou para a UNESCO e a ONU, e com
cinema. Criou diversas histórias em quadrinhos com desenhos esquemáticos sobre concepções
e noções gerais de construção de edifícios, distribuindo exemplares na América do Sul e na
África. Como arquiteto e urbanista, focou principalmente na elaboração de teorias e conceitos
de ambientes urbanos. Umas de suas principais obras a respeito é o livro: “A Arquitetura móvel:
rumo a uma cidade projetada por seus habitantes” (1958) (L’architecture mobile: vers une cité
concue par ses habitants) em que, de acordo com suas palavras, “trata da possibilidade da
auto regulação no domínio da arquitetura.”; “Por uma Arquitetura Científica” (1971) (Pour une
architecture scientifique), descrevendo o processo de design e seus atuantes; Utopias Realizáveis
(1974) (Utopies réalisables) em que discorreu sobre o poder do governo e da propaganda de
massas que era realizável em pequenas comunidades (denominou de O grupo crítico).
16:
Propostas para cidades como Paris (Paris Spatial, The “umbrella” of Les Halles, A museum
which changes with every new exhibition – sobre o Pompidou), Tunis (New route through the
medina, Tunis), Nova Iorque (A proposal concerning New York), Tel Aviv (Tel-Aviv Peace-Bridge),
Berlim (Berlim), Monte Carlo (Monte Carlo)

42

Máquinas de Morar

acordo com Banham, seu planejamento
era espontâneo, cada homem poderia criar
de acordo com sua iniciativa. Criava regras
claras com relação à criação das casas,
mas, a partir de seus parâmetros, deixava
sua construção livre. Friedman considerava
a mobilidade e mudança como elementos
“chave”, que no fundo eram encadeadores
para a democratização da cidade, por mais
que Banham considerasse que as propostas
de Friedman fossem rasas e não edificáveis.
(BANHAM, 2001)
Sua teoria foi fundamental para criar os
conceitos da Arquitetura Móvel, estudados
pelo grupo GEAM (Grupo de Estudos de
Architetura Móvel), em que o Yona Friedman
fazia parte. Ela era planejada para o homem
emergente e individualista que decidiria sobre
sua mobilidade e sua morada. Friedman
apresentou esse conceito no Décimo
Congresso Internacional de Arquitetura
Moderna, o X CIAM, em Dubrovnik (antiga
Yugoslávia), em 1956, cujo tema da
discussão era sobre o Habitat humano. Ele
definiu o conceito como:
[...] arquitetura que engloba as mudanças em curso
necessárias para fornecer “mobilidade social” com base
em habitações e planejamento urbano que possam ser
compostos e re-compostos, em função das intenções
dos seus ocupantes e moradores.
(MIYASAKA, apud. BRAYER, 2010)
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O GEAM foi criado em 1958 por diversos
arquitetos interessados em discutir a
idealização de diferentes megaestruturas.
Formado por Yona Friedman, Paul Maymont,
Frei Otto, Jean-Pierre Pecquet, Jerzy Soltan,
Eckard Schultze-Fielitz, Werner Ruhnau,
David Georges Emmerich, entre outros.
Seus projetos tratam de megaestruturas que
estão sob a água ou em áreas ocupadas da
cidade sob estruturas existentes. Banham
(2001) descreveu que eles criaram uma
arquitetura experimental que foi denominada
de “megapensamentos” em que previa
a utilização tridimensional em uma rede
espacial com vários níveis de abastecimentos
modificáveis na cidade.
Esses projetos propostos pelo grupo, porém,
estavam desde o início fadados a fracassar
por dois motivos: o uso exuberado e
brutalista do concreto maciço e porque suas
propostas eram simplesmente impossíveis
de serem construídas. Isso apenas reforça
que o conceito, por mais que elaborado, é
utópico.
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3.1.1 ESPAÇO DE MORADIA
Friedman pensou num habitat constituído por
três esferas: do espaço urbano, da casa e
do indivíduo. O grupo GEAM considerou que
tal adequação seria possível com algumas
considerações: os edifícios têm que ser
inapropriados à demanda e às necessidades
familiares. Assim, eles poderiam propor
reformas para viabilizar a agilidade na troca
dos edifícios e fariam uma nova proposta de
um espaço para viver.
Para realizar essas proposições, o GEAM
dedicava ao estudo das seguintes técnicas:
- Construção de elementos da habitação que são variáveis
e intercambiáveis, incluindo a mobilidade das fachadas
exteriores, paredes interiores, chão e teto.
- A possibilidade de evolução das redes de abastecimento
de energia, água e eliminação de resíduos.
- O desenvolvimento de uma habitação de dimensão
suficiente e significativa para as cidades que constituam
em si mesmas: edifícios em forma de pontes; recipientes
intercambiáveis [que] podem circular, voar, flutuar; edifícios
flutuantes; climatização de grandes espaços”
(BUSBEA, 2007, p.63, tradução de Elza Miyasaka)

A proposta era de criar uma cidade
espontânea, criada pelos próprios moradores
a partir de suas necessidades de crescimento,
deixando-a mais densa. O espaço estaria
sempre em constante modificação, seria
transportável e transformável. Os abrigos
seriam individuais, que, de acordo com
Friedman, dariam sempre liberdade ao
ser humano como indivíduo do seu direito
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natural. Os novos edifícios e as cidades
seriam facilmente ajustáveis de acordo
com a vontade da sociedade que a usufrui.
Permitiria todas as transformações possíveis,
não precisando de demolição total da
mesma. (BUSBEA, 2007)
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3.1.2 ESPAÇO URBANO
Friedman via a cidade como um espaço
disposto à multiplicidade de culturas,
constituindo um espaço urbano heterogêneo.
Ele deixa de ser visto apenas como espaço
público neutro, é também um meio condutor
de fluxos de pessoas, informações e objetos.
Um arquiteto não “cria” uma cidade, é apenas um acúmulo
de objetos. É o habitante que “inventa” a cidade: uma
cidade desabitada, mesmo nova, é apenas uma “ruína”.
(MIYASAKA, apud. FRIEDMAN, 2006, p.3)

Rem Koolhaas (2000) afirma que nas cidades
constituídas no Pós Segunda Guerra Mundial,
muitas técnicas construtivas e metodologias
de moradia foram institucionalizadas a partir
dos novos estilos de vida ou das próprias
necessidades do homem da época. Isso
incluía sistemas suspensos, triangulares,
estruturas complexas, membrana elásticas
ou outros materiais pouco convenientes.
Ela era reflexo do progresso técnico, da
necessidade de circulação e das mudanças
do ritmo cotidiano. A cidade espacial permitia
uma densidade alta populacional visto que
ela podia se expandir para além do solo
edificável, ou seja, avançava sobre o mar, o
espaço aéreo ou até mesmo o subsolo.
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Friedman desenvolve dez princípios da
cidade móvel:
1. O futuro das cidades: os centros de lazer. Outras
funções são cada vez mais atomizadas
2. A nova sociedade urbana tem de estar livre da influência
do planejador urbano
3. A agricultura nas cidades é uma necessidade social
4. A cidade deve ser climaticamente condicionada
5. Os prédios que formam a cidade devem obedecer a
uma escala técnica
6. A cidade deve ser a intensificação de uma cidade
existente
7. A técnica de três dimensões no urbanismo permite a
sobreposição ou superposição de diferentes bairros
8. Estruturas de edifícios devem ser esqueletos que
podem ser preenchidos à vontade
9. Cidades com três milhões de habitantes são o modelo
empírico ótimo
10. Toda a população da Europa, em 120 cidades de 3
milhões de habitantes.
(MIYASAKA, apud. FRIEDMAN, 2006)

O próprio Friedman, com base nas premissas
acima, desenvolveu o Flatwriter, uma máquina
responsável por gerar todas as possíveis
probabilidades de opções de habitação que
o usuário poderia escolher para o homem
para viver na megaestrutura. Tal cuidado com
as possibilidades de habitação existia, pois
ele não acreditava apenas na mobilidade do
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homem sob a cidade, mas bem como a sua
mobilidade no seu espaço íntimo. A estrutura
é independente do sistema de vedação e do
layout a ser escolhido.
Esses princípios serviram também como
mandamentos para outros grupos que
discutiam a utopia da Megaestrutura na
época.
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3.2 ARCHIGRAM

Archigram foi um grupo da década de
1960 com ideais claramente utópicos e
desvinculados da responsabilidade técnica
e construtiva. Composta pelos seguintes
membros sócios: Peter Cook, Ron Herron,
David Green, Dennis Crompton, Michael
Webb e Warren Chalk, de 1961 a 1974,
se apresentava em formato de revista. Seu
estilo de cores vibrantes e muita ênfase
publicitária puxavam para o estilo Pop Art,
amplamente utilizado já nos Estados Unidos
da América, como uma maneira de expor
uma crítica à população leiga e interessada
na composição urbana. Seu nome é
resultado da junção das palavras arquitetura
e telegrama, sua estratégia era aproximar
o público expectador tornando-o parte do
cenário arquitetônico e propondo que ele
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refletisse sobre suas possíveis consequências
e intervenções. Seu compromisso com o
devaneio era tal que poderia se “desplugar”
das rigidezes estruturais e das noções
realísticas ou factíveis. Seus projetos não
passavam de meros desejos arquitetônicos.
Seu discurso era baseado principalmente
pelos seus projetos e desenhos, por mais
que sempre tivesse um desenvolvimento
utópico e uma dialética por trás.
Inúmeras ideias excêntricas, tais como
as “Walking Cities”17, mistos de cidadesrobôs, dotadas de inteligência própria e
incríveis recursos tecnológicos a lhes permitir
transitar sobre oceanos e conectarem-se,
metamorfoseando dentre pequenos arraiais
tecnológicos às extravagantes megalópoles
móveis, idealizadas por Ron Herron (19301994); ou a “Plug-in City”18 projetada pelo
principal expoente do Archigram, Peter Cook
(1936). Uma megaestrutura em constante
mutação, enraizada nas lógicas capitalista
e “high-tech” que se expandiam de modo
vertiginoso, agregando valores individuais e
a trivialização do consumo orientado para a
rápida obsolescência dos produtos às novas
gerações.
De acordo com Cook, explicitamente
mostrado em “Plug-in City” de 1964, o futuro
seria um composto de lapsos temporais, cada
________________________________________
17:
18:

Tradução literal: “cidades caminháveis”
Tradução literal: “cidade de plugagem”
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vez mais curtos, a serem constantemente
repaginados para dar espaço ao novo. Assim,
suas estruturas são mutáveis e reutilizáveis,
baseadas em módulos de encaixe. Seguem
os mandamentos de Friedman.
Toda a ideia do Archigram, porém, não vem
apenas da necessidade de repaginação
tecnológica nos âmbitos de informações e
engenharia, mas também de arquitetura.
Simon Sadler19, professor da Universidade
da Califórnia reflete a respeito e sugere
que “A estética do incompleto, evidente
em todo o sistema plug-in, e evidente nas
megaestruturas precedentes, pode ter
derivado das obras de construção que
acompanharam a reconstrução econômica
da Europa”. (SADLER, 2005)
Segundo
distintas
perspectivas,
as
megaestruturas lidaram com um espectro
de problemas de composição que seguem
na ordem do dia: a integração de grandes
estruturas arquitetônicas ao tecido existente,
a necessidade de estabelecer estratégias à
escala de edifício e território, as implicações
compositivas da indeterminação de funções,
formas e dimensões. (figuras 4-12)

________________________________________
19:

SADLER, Simon. Archigram: Architecture Without Architecture. Cambridge, MIT Press, 2005.
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Figura 4: Archigram: Plug-in City, por Peter Cook.
Fonte: Disponível em: < https://www.archdaily.com/399329/ad-classics-the-plug-in-city-petercook-archigram>. Acessado em: 28.05.18
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Figura 5: Archigram: Plug-in City, por Peter Cook.
Fonte: Disponível em: < https://www.archdaily.com/399329/ad-classics-the-plug-in-city-petercook-archigram>. Acessado em: 28.05.18
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Figura 6: Archigram: Plug-in City, escritórios e habitação, por Peter Cook.
Fonte: Disponível em: < https://www.archdaily.com/399329/ad-classics-the-plug-in-city-petercook-archigram>. Acessado em: 28.05.18
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Figura 7: Archigram: Walking City, por Ron Herron.
Fonte: Disponível em: < https://www.archdaily.com/399329/ad-classics-the-plug-in-city-petercook-archigram>. Acessado em: 28.05.18

56

Máquinas de Morar

Figura 8: Archigram: A room for yourself, por Ron Herron.
Fonte: Disponível em: < https://www.archdaily.com/399329/ad-classics-the-plug-in-city-petercook-archigram>. Acessado em: 28.05.18
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Figura 9: Archigram: Oasis Collage, por Ron Herron.
Fonte: Disponível em: < https://www.archdaily.com/399329/ad-classics-the-plug-in-city-petercook-archigram>. Acessado em: 28.05.18
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Figura 10: Archigram: Instant City, por Ron Herron e Dennis Crompton.
Fonte: Disponível em: < https://www.archdaily.com/399329/ad-classics-the-plug-in-city-petercook-archigram>. Acessado em: 28.05.18
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Figura 11: Archigram: Instant City is here, por Ron Herron.
Fonte: Disponível em: < https://www.archdaily.com/399329/ad-classics-the-plug-in-city-petercook-archigram>. Acessado em: 28.05.18
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Figura 12: Archigram: Instant City Visits Bournemouth, por Ron Herron.
Fonte: Disponível em: < https://www.archdaily.com/399329/ad-classics-the-plug-in-city-petercook-archigram>. Acessado em: 28.05.18
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4. UTOPIA: METABOLISMO
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4. UTOPIA: METABOLISMO
As habitações modulares e pré-fabricadas
que seriam acopladas à grande estrutura
chamada de “megaestrutura” também
foram exploradas no lado oriente do
mundo. Seu denominador comum para o
desenvolvimento desse tipo de habitação
no Japão foi também o contexto de pósguerra mundial, em que a força expeditória
de expansão para além das terras (mar e
espaço) foram bastante exploradas, além
do grande desenvolvimento industrial e
tecnológico. Esse conceito foi chamado de
Metabolismo, referente ao natural, que cresce
segundo princípios orgânicos. Ao contrário
da arquitetura moderna que era modulada,
equivalente, simétrica, singular, geométrica,
a arquitetura japonesa considera ramalhos
que crescem, outros nem crescem. Suas
habitações foram chamadas de cápsulas
em diversas vertentes, ideia de envoltório
ou invólucro, com unidades mínimas. Eram
industriais e reconfiguráveis de forma a
complementar e se adaptarem à cidade e a
estrutura que acolhiam.
A vida dentro da cápsula foi explorada desde
a conquista do espaço pelo homem, quando
Yuri Gagarin deu a volta na Terra em 1960
com a espaçonave Vostok 1, que comportava
apenas os seus 1,57m de altura. Por mais que
extremo seja esse caso, a ideia de habitar num
sistema fechado e autônomo que suprisse
as necessidades básicas do homem foi se
tornando real. As cápsulas como ambiente
habitável foram primeiramente criadas e
publicadas na década de 1950 por cientistas
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interessados na vida no espaço, assim como
na exploração do ambiente submarino.
Elas eram vistas como um veículo micro
planetário, com sistema autônomo fechado,
uma extensão maquinária do homem na sua
jornada de expansão mundial. De acordo com
publicações feitas pela revista Architecture
Design em 1967, essas pesquisas seriam
uma das chaves para o progresso científico
e tecnológico. A chegada do homem à lua
gerou o interesse de construir e habitar o mar
e o espaço cósmico.
As cápsulas modificaram o modo de ver a autonomia
do homem com a máquina, com um espaço mínimo,
com aplicação de alta tecnologia e como um sistema
independente. Dessa forma o seu princípio poderia servir
para as habitações da década de 1960.
(MIYASAKA, 2011, p.107)

Michel Webb e David Greene (do grupo
Archigram), em um artigo publicado pelo
Architectural Design de 1966, disseram que
uma habitação poderia estar em qualquer
lugar estacionável, desde que tivesse todos
os equipamentos necessários para sobreviver
com um alto estilo de vida. (figuras 13, 14)
As habitações propostas por Webb eram como containers
que se encaixavam nas estruturas das megaestruturas, e
podiam se mover como elevadores.
(MIYASAKA, apud. WEBB & GREENE, 1966, p.573)
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Figura 13: Living Pod (1965), por David Greene.
Fonte: Disponível em: <http://www.archigram.net/projects_pages/living_pod.html>. Acessado
em: 28.05.18

4. Utopia: Metabolismo

67

Figura 14: Cushicle (1966-1968), por Mike Webb.
Fonte: Disponível em: <http://www.archigram.net/projects_pages/cushicle_3.html>. Acessado
em: 28.05.18
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A mesma revista, em 1969, publicou cápsulas
projetadas por Chris Dawson e Alan Stanton20
como uma nova alternativa de viver. As
cápsulas vistas por ele eram abrigos suportes
do corpo, uma extensão física e mental do
homem, com diversas possibilidades para
alimentação, acondicionamento ou higiene.
As cápsulas poderiam ser acopladas à postos
de combustível ou supermercados. Era um
sistema de comunicação industrializado com
capacidades mutáveis não apenas em termos
de transporte, mas também de função.
Banham (1979) considera que Buckminster
Fuller21 foi grande influência para os
metabolistas japoneses pelo uso de materiais
leves, elaborados em partes isoladas, com
produção em série e montagem no local
de uso. Isso não era exclusivo de Fuller,
mas certamente foi um dos pioneiros para
a produção modular de habitação. Outra
referência, de acordo com Miyasaka (2011)
foi a própria habitação dos Smithsons da
exposição “This is Tomorrow” em 1956.
Historicamente, a formação de espaços
coletivos japoneses estava nas ruas e não
haviam praças. As cidades eram organizadas
________________________________________
20:

Eles foram colaboradores da Archigram magazine – responsáveis pelo grupo Chrysalis no
Departamento de Desenho Urbano em Los Angeles, UCLA, como pós-graduandos

21:
Buckminster Fuller, 1895-1983, arquiteto e teorista americano, focava seu trabalho com
aerodinâmica e estava sempre atual com a tecnologia na construção civil. Produziu a série
“Dymaxion Houses” sem se preocupar muito com contextos, baseando-se nas tensões
estruturais, dinamismo e tecnologia das bolhas, aviões e navios
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de forma linear. Kenzo Tange22 abordou os
conceitos do Metabolismo para diversos
projetos, como o da Baía de Tóquio, que
consistia em expandir a cidade pela água.
Introduziu ao Japão elementos geométricos
com vãos livres, megaestruturas que incluíam
transporte e moradia, mantendo o respeito à
história e cultura japonesa.

________________________________________
22:
Kenzo Tange, 1913-2005, foi um dos arquitetos mais influents do século XX, ganhou Prêmio
Pritzker em 1987. Ele combinava técnicas tradicionais japonesas com o modernism. Ele também
obteve grande relevância para o movimento Metabolista
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4.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO HABITAR JAPONÊS

Para entender o porquê de as habitações
japonesas serem sempre construídas em
espaços pequenos é necessário entender
um pouco da arquitetura oriental japonesa.
O Japão, formado por um arquipélago com
4 principais ilhas23, sofre de terremotos
e tufões frequentes pelo encontro de
placas tectônicas. Possui verão quente
e úmido e inverno com temperatura de
aproximadamente 0 graus.
As primeiras construções urbanas foram
retratadas entre o final do século VIII e
XII em Kyoto, moradias principalmente
de comerciantes e artesãos com duas
________________________________________
23:

Hokkaido, Honshu, Shikoku e Kiushu
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características principais: as casas eram
formadas ao longo da rua, com frente
comercial e parte dos fundos profundos
com pequenos quartos que poderiam
ser alugadas para pessoas mais pobres.
As casas, cobertas por tatamis, tinham
ambientes versáteis, os cômodos poderiam
ser ampliáveis com as retiradas dos painéis
para a possibilidade de novos usos.
Após a Restauração de Meiji (1868) com a
abertura do país ao mundo, das duas guerras
mundiais e difusão da globalização pelo
mundo, as habitações japonesas começaram
a sofrer mudanças, como a exigência de
quartos individualizados, inclusão de móveis
ocidentais como sofás, cadeiras, mesas
e camas. Os ambientes passaram a ser
organizados por função e não por hierarquia.
De acordo com Miyasaka (2011), em 1941
foi estabelecido o sistema “DK”, dinning/
kitchen24 em que o ambiente de comer e
cozinhar eram unificados, além dos quartos.
Em 1950, o governo japonês realizou uma
pesquisa e estipulou que o tamanho ideal
para uma pessoa viver era de 10m2, já
que os espaços eram sempre adaptáveis.
Além disso, de acordo com Kojiro (1964),
o povo japonês não fazia distinção entre o
lado externo e interno das casas, era uma
única identidade. “A sensação de divisória
das casas se dava pelos pilares, painéis e
________________________________________
24:

Tradução literal: “sala de jantar/cozinha”
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pelos móveis pela casa.” (MIYASAKA, apud.
KOJIRO, 1964, p.61)
Assim, de acordo com Miyasaka (2011),
os japoneses já estavam acostumados a
utilizar um mesmo ambiente para executar
diferentes atividades do cotidiano. Com a
gradativa ocidentalização no contexto da
década de 1950 e 1960, a população mais
pobre também mudou seus hábitos de morar,
passaram a viver das casas dos fundos das
vielas para casas com espaços mínimos
com configurações ocidentalizadas. As áreas
molhadas estavam geralmente na entrada da
casa, em que cozinha e jantar estavam juntos
e banheiro e área de serviço também. A sala
de tatami podia ser usada como quarto de
dormir, salas de visita ou jantar. Os membros
da família possuem geralmente quartos
individualizados, ou pelo menos divididos por
faixa etária: avós, os pais e os filhos.
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4.2 KISHO KUROKAWA

Kisho Kurokawa25 fazia parte do Tange
Lab26 (1958-1964), um laboratório criado
por Tange para discutir soluções para
Tóquio. Propuseram o Projeto para a Baía
de Tóquio (1960) para implantar residências,
serviços públicos, escolas, áreas comerciais,
estacionamentos e estação rodoferroviária;
Projeto para a cidade helicoidal (1961) de
Kisho Kurokawa, estruturas de formato
espiral que lembram DNA humano; Proposta
para bairro de Shinjuko Tokyo (1964) de
Fumihiko Maki; Cidade sobre o ar (1962) de
________________________________________
25:

Kisho Kurokawa, 1934-2007, arquiteto Japonês formado pela Universidade de Kyoto, fez
mestrado e doutorado pela Universidade de Tokyo com o professor Kenzo Tange.
26:
Tange Research Group, junto com Sachio Otani (1926), Takashi Asada (1928-1987), Fumihiko
Maki (1928), Arata Isozaki (1931)
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Arata Isozaki, projeto de criar uma cidade
virtual programada por computadores com
relação indireta com a cidade existente.
Os projetos tinham como foco criar espaços
diversificados para a população que se
adensava na cidade de Tóquio. Para isso,
seus projetos geralmente eram desenhados
sobre o mar ou sobre a própria cidade,
no ar. As habitações contidas nesses
projetos eram habitações cápsulas, mas
também abrigavam espaços de trabalho e
equipamentos urbanos.
Kurokawa participou do Team X27 como
uma “nova geração dos nascidos em 1930”
(MIYASAKA, apud. KUROKAWA, 1995,
p.5), únicos capazes de resolver a situação
daquele período, tendo como norteadores a
mobilidade, o crescimento e a mudança.
Como Kurokawa afirmou:
Nós consideramos a sociedade humana como um
processo vital, um desenvolvimento contínuo de
átomos na galáxia. A razão pela qual usamos a palavra
metabolismo biológico foi porque acreditamos que o
design e a tecnologia deveriam denotar vitalidade humana.
Nós não acreditamos que metabolismo indique só
aceitação de um processo natural, histórico, mas estamos
tentando encorajar o desenvolvimento metabólico ativo
de nossa sociedade com nossas propostas. Este foi
um elemento importante em nossa declaração por duas
________________________________________
27:

Se reuniu ao Movimento Metabolista junto com Kiyonori Kikutake (n.1928), Fumihiko Maki
(n.1929), Masato Otaka 8n.1923), Kiyoshi Awazu (n.1929), e Noboru Kawazoe. Eles publicaram
o documento “metabolismo 1960” que tinha como tema central uma nova proposta para o
urbanismo.
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razões. Primeiro, inclina nossos sentimentos de que a
sociedade humana é composta por animais e plantas.
Segundo expressa nossa convicção de que tecnologia é
uma extensão da humanidade. Esta convicção contrasta
com a crença ocidental de que modernização é uma
repetição de um conflito entre tecnologia e humanidade.
(MIYASAKA, apud. KUROKAWA, 1977, p.26, tradução
de Elza Miyasaka)

Kurokawa acreditava que o metabolismo não
era atrelado apenas ao design, mas ele deveria
seguir os novos padrões de desenvolvimento
cultural, seguidos pelo ambiente tanto
como cidade quanto ecossistema natural.
Tal pensamento foi uma das razoes pelos
quais ele se dissociou do grupo Tange Lab,
que determinava o metabolismo a partir de
referências e teorias de Le Corbusier.
No artigo “Two Systems of Metabolism”, de
1967, Kurokawa faz a distinção entre “a era
da máquina e a era da vida” (MIYASAKA,
apud. KUROKAWA, 1967). Ele afirma que a
máquina de morar de Le Corbusier deveria
ser substituída pela era da vida, ou seja,
deveria ser substituída pelo paradigma da
forma de crescer autonomamente através da
conclusão de diversas ações. Ele analisava
a composição de movimento, energia,
comunicação, luz, conforto e estabelecia
hierarquia entre elas, gerando, através do
auxílio do computador, padrões de resposta
metabolistas. “Ele acreditava que a arquitetura
deveria dar conta de algo que crescia e se
desenvolvia pelo crescimento das cidades.”
(MIYASAKA, apud. KUROKAWA, 2006, p.6).
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De acordo com Miyasaka (2011), o princípio
utilizado por Kurokawa como padrão para
o sistema decimal do computador era de
que no tráfego nunca havia mais de duas
opções de direções a seguir. Ele dividia os
espaços como locais em espaços de fibra,
com hierarquias determinadas e espaços
porosos, que eram “áreas delimitadas por
membranas e não tinham uma hierarquia
bem definida.” (MIYASAKA, 2011).
[...] nesses anos, a urbanização tornou um ponto de
grande urgência. Tivemos que abandonar a ideia de
prédios urbanos individuais e pensar em termos de toda
a cidade. O velho CIAM desmoronou-se, e do novo
movimento foi a tentativa de iniciar, na verdade eu tinha a
sua primeira conferencia em Otterlo. Eu assisti à reunião e
me lembro de ter a sensação de que os problemas que os
japoneses estavam enfrentando eram comuns à maioria
das nações do mundo
(MIYASAKA, apud. TANGE & ISOZAKI, 1970, p.23,
tradução de Elza Miyasaka)

(figuras 15 a 19)
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Figura 15: Baía de Tóquio, por Kenzo Tange em 1960.
Fonte: Disponível em: <http://tokyoarquitetura.blogspot.com/2012/04/metabolismo-japones.
html>. Acessado em: 12.11.18
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Figura 16: Plano para Tóquio, por Tange Lab (1960).
Fonte: Disponível em: <http://tokyoarquitetura.blogspot.com/2012/04/metabolismo-japones.
html>. Acessado em: 12.11.18
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Figura 17: Cidade sobre o ar, por Arata Isozaki (1962).
Fonte: Disponível em: <http://tokyoarquitetura.blogspot.com/2012/04/metabolismo-japones.
html>. Acessado em: 12.11.18
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Figura 18: Farm City, por Kisho Kurokawa (1960).
Fonte: Disponível em: <http://tokyoarquitetura.blogspot.com/2012/04/metabolismo-japones.
html>. Acessado em: 12.11.18
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Figura 19: Renovação do distrito de Tsukiji, por Kenzo Tange (1963).
Fonte: Disponível em: <http://tokyoarquitetura.blogspot.com/2012/04/metabolismo-japones.
html>. Acessado em: 12.11.18
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4.2.1 A REDE E AS CÁPSULAS
As células vistas por Kurokawa eram
associadas a um módulo, assim como os
tatamis eram usados como módulos nas
casas tradicionais japonesas. De acordo com
Miyasaka (2011), o entendimento da cápsula
como unidade modular foi fundamental
para que Kurokawa desenvolvesse esse
conceito como parte de uma estrutura maior
que poderia se modificar de acordo com
a necessidade do usuário no decorrer do
tempo e das mudanças no modo de vida.
[...] os aglomerados (células) são representativos disso,
no lugar de uma estrutura administrativa e outros serviços
no núcleo (centro da cidade), a porção periférica da
membrana celular cresce como células (cachos), como
unidades de serviço ou espaços de rua, formando uma
rede.
(MIYASAKA, apud. KUROKAWA, 2006, p.6, tradução de
Elza Miyasaka)

A cidade era composta por equipamentos
que passariam informações. Para entender
o metabolismo na cidade por Kurokawa,
podia-se pensar num ser vivo que se
modifica de acordo com as necessidades,
inclusive ter a capacidade de sofrer eventuais
metamorfoses. Para Kurokawa, o sistema
estava baseado não num centro, mas sim
numa rede, trazendo partes conectadas
com o mesmo grau de importância. Sua
arquitetura previa a reciclagem dos edifícios,
instalações e os espaços da cidade a cada
25 a 60 anos.
Nos anos 1960, de acordo com Miyasaka,
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o Japão se tornou um dos países mais
desenvolvidos do mundo em termos
de tecnologia, resultado de grandes
investimentos. Kurokawa defendia a cidade
planejada para 2025, em que estendia as
funções da capital para Nagoya e Kyoto
também, num raio de 500km. Para isso,
havia a necessidade de duas tecnologias
básicas: o “Linear Motor Car”, um carro que
poderia percorrer um percurso linear em até
500km/h, e, a segunda, um sistema de fibra
ótica que facilitaria os meios de comunicação
e descentralizar as funções concentradas da
cidade de Tokyo pelo “Metropolitan Corridor”
(MIYASAKA, apud. KUROKAWA, 1987,
p.49).
Já para as habitações, ou as cápsulas,
Kurokawa acreditava num espaço que
garantisse a completa privacidade do
indivíduo, assegurando independência física
e espiritual. A cápsula teria o espaço mínimo
necessário para o habitat do indivíduo e para
seu retiro espiritual.
Kurokawa definia as cápsulas em oito pontos:
1. A cápsula era uma arquitetura ciborgue
2. A cápsula era uma habitação para o Homo Movens
3. A cápsula sugeria uma sociedade diversificada
4. A cápsula era para um novo sistema familiar centrado
nos indivíduos
5. A cápsula satisfazia as necessidades espirituais
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6. A cápsula era para uma sociedade tectrônica
(tecnológica + eletrônica)
7. A cápsula era produzida em massa para as
necessidades individuais
8. A cápsula era produzida sob a lógica da não
uniformidade e pensamento não sistemático
(MIYASAKA, apud. KUROKAWA, 1997, p.75)

Kurokawa pensou em ampliar a natureza
das cápsulas de apartamento incluindo neles
mais dispositivos de trabalho e de prestação
de serviço oferecidos por hotéis. Assim, as
cápsulas, mínimas para o indivíduo, contêm
uma cama, um pequeno armário, mesa para
trabalho, banheiro e alguns equipamentos de
tecnologia e comunicação. Nasce assim o
projeto metabólico construído por Kurokawa,
o Nakagin Capsule Tower.
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4.3 NAKAGIN CAPSULE TOWER

“Nakagin Capsule Tower”, projetado em 1970
e construído em 1972 por Kisho Kurokawa,
é o edifício ícone do metabolismo japonês,
localizado na capital, Tóquio. Este edifício,
composto por duas torres (Torre A com 78
unidades habitacionais em 13 pavimentos
e, a Torre B, com 62 unidades em 11
pavimentos) possui um eixo central em cada
uma com elevador e escada elíptica de
acesso aos apartamentos. Cada “cápsula”
é inteiramente pré-fabricada e independente,
de medidas internas de 2,30X3,80X2,10m,
configurando-se em módulo que se “pluga”
nesses eixos de forma ortogonal, porém não
cartesiana. As cápsulas são estúdios com
banheiro interno e compartimentos para uma
ou duas pessoas morarem.
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Kurokawa (1972) produziu as cápsulas de
tal forma industrial que também já previa a
sua substituição por novas peças quando
estas se tornassem obsoletas. Porém, para
que isso pudesse acontecer, seria necessária
uma disseminação desses exemplares em
outros edifícios, não apenas o Nakagin. Para
Miyasaka (2011), a intenção de reposição das
cápsulas já estava destinada ao fracasso.
A região onde se encontra o projeto (região
de Ganza) foi bastante valorizada nos
últimos quase 40 anos, e devido à falta de
manutenções e revitalizações do edifício,
ele acaba por se destoar visualmente dos
outros ao redor, por mais que tenha tido
sua iconicidade “engolida” pelos novos
arranha céus ao redor. Petições foram
feitas para demoli-lo, afinal o terreno abriria
espaço para a possibilidade de um novo
empreendimento contemporâneo e de
grande valor à especulação imobiliária que
possa condizer com o atual contexto urbano
da região. Tal feitoria quase tornou-se em
realidade em 2007 quando foi impedida
pelo Instituto de Arquitetos Japoneses (JIA).
O JIA, em contrapartida, propôs substituir
as cápsulas “fora da validade” por novas,
conforme Kurokawa previu desde o projeto.
Hoje em dia provavelmente apenas 10-15
apartamentos são ocupados como moradia,
alguns outros como escritório ou depósito, e
diversos deles estão abandonados.
(figuras 20, 21)
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Figura 20: Perspectivas explodidas do Nakagin Capsule Tower.
Fonte: (MIYASAKA, 2011)
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Figura 21: Nakagin Capsule Tower, por Kisho Kurokawa (1972).
Fonte: Disponível em: <https://www.timeout.com/tokyo/attractions/nakagin-capsule-tower>.
Acessado em: 12.11.18
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4.3.1 RELATO DE VIVÊNCIA DO MORADOR OCIDENTAL
Filipe Magalhaes e Ana Luisa Soares, ambos
sócios fundadores do escritório português
Fala Atelier, decidiram morar especificamente
no Nakagin Capsule Tower para entender a
experiência oriental metabolistas.
Moraram juntos na cápsula B807 por meses,
enquanto moravam no Japão para trabalhar
no escritório Sanaa (Kazuyo Sejima e Ryue
Nishizawa). Já no começo do relato eles
descrevem a dificuldade de entrar ao edifício,
pois um porteiro fica como “guarda” contra a
invasão dos turistas. Primeira impressão:
é diferente do que estamos acostumados [...] por dentro,
o espaço não parece tão pequeno. E, honestamente, [o
tamanho do apartamento] não parece tão relevante no
nosso cotidiano.
(tradução própria, 2018)

A cápsula cumpre perfeitamente com a
função de ser uma “máquina de morar”,
definido por Kurokawa como o ideal modo
de viver de um nômade contemporâneo, por
mais que, de acordo com Ana Luisa, pareça
uma mistura entre um hotel e um experimento
científico.
A cápsula, de um ambiente, possui apenas
uma janela, circular e com caixilho fixo de
modo a evitar acidentes, mas também
evitando ventilação natural do espaço. Ela
possuía um sistema natural de ventilação e
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controle de entrada de ar, mas acredita-se que
nenhuma delas mais suporta essa tecnologia.
Todas as superfícies estão em contato com o
exterior e a capacidade de conforto térmico
delas não são muito eficientes. Dentre um
dos diversos botões, acoplados na única
parede que compartimenta todas as funções
do apartamento, existe a possibilidade de
entrada de ar quente ou frio, mas não de
escolher a temperatura deles, ar este advindo
de um duto de ventilação central do edifício
(que se acredita que esteja contaminado).
Outros botões servem para iluminação (um
para a luz central e outro para luminária ao
lado da cama), alguns para controle de rádio
(que não funciona mais) e TV.
Por mais que seja pequeno, ele é ergonômico.
O armário é o mesmo para a despensa, a
mesa dobrável é a mesma para estudo ou
para cozinhar, e a única pia encontra-se dentro
do banheiro. Inclusive, a geladeira é similar a
um minibar e, como o arquiteto acreditava
que na vida do futuro não haveria tempo para
preparar a própria comida, o apartamento
carece de fogão ou forno. O edifício, porém,
consta de uma loja de conveniência 24horas.
Já o banheiro é originalmente revestido de
um plástico lavável, tornando-o uma cápsula
sem janelas dentro da própria cápsula. Uma
curiosidade é que, devido à cultura japonesa,
ele possui uma banheira e não um chuveiro.
Este elemento, junto ao vaso sanitário e pia,
compõem uma única peça de plástico que
organiza o pequeno espaço. O que resta é
a cama, que o casal teve que criar uma sob
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medida já que o ambiente possui dimensões
não padronizadas.
A descrição pode parecer dificilmente
engenhosa, mas, de acordo com o relato, o
modo de viver parece mais fácil. Conforme o
tempo passa, o casal sente que não precisa
mais do que esse espaço delimitado. O
segredo é ter organização.
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5. UTOPIA = APENAS UM SONHO

Ideias traçadas como um emaranhado de
fantasmagorias delirantes que não pedem
juízo de valor, apenas marcam presença
em folhas e esperam por elas perecerem,
revelam, ainda que despropositadamente,
novas estradas por onde transitaram as
obras high-tech produzidas por Renzo Piano
e Richard Rogers na década de 1970. A
arquitetura metabolista dos japoneses Kisho
Kurokawa, Fumihiko Maki e tantos outros
cuja atuação esteve intimamente relacionada
ao crescimento urbano exponencial, à
escassez de espaços e à ideia ilustrada pela
Archigram de desenvolvimento orgânico
contemplado com estruturas flexíveis e
facilmente ampliáveis. Friedman considerava
que o urbano (a rua, o jardim e outras coisas
ao redor da casa) também compunha a
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própria casa. Ele afirmou que cada indivíduo
imaginava sua casa diferente da casa de outro
indivíduo. Para garantir tal exclusividade,
de acordo com Miyasaka (2006, p.9), ele
pensou na automação e na industrialização
para produzir o ambiente construído, de
forma que esses módulos comportassem
diferentes montagens e flexibilizassem a
escolha de cada um.
Da mesma forma que esse novo conceito
possa ter surgido de uma necessidade de
reconstrução pós-Guerra e necessidade
econômica, as suas consequências também
derivariam numa adaptação de novas
tecnologias e mobilidade especial que
condissessem às propostas de cidadesguindaste e cidades-trilho; é de fato o que
eles denominavam como “máquina de
morar”, ou, por assim dizer uma máquina
transmutável de morar.
O contexto gerado pelas colagens e
propagandas das revistas não fogem do
cenário que se desenvolveu ao longo das
décadas de 1960 e 1970, com a massiva
propagandeação com seus outdoors, os
famosos galpões decorados já propostos
por Robert Venturi28 e criticados por Rem

________________________________________
28:
Robert Charles Venturi, 1925-2018, arquiteto americano, possuía um dos escritórios mais
importantes de arquitetura do século XX com Denise Scott Brown. Sua relevância ao trabalho se
dá pelas referências teóricas do livro: “Aprendendo com Las Vegas” de 1972
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Koolhaas29, a evolução das máquinas de
transporte incentivando o desenvolvimento
urbano em torno das vias carroçáveis, além
da gentrificação mais intensa que partiu
ao longo desse período e que culminou ao
estabelecimento e reafirmação de pólos
econômicos e tecnológicos que temos hoje
em dia. Os projetos mostravam não apenas
máquinas de morar, mas também zonas
de trabalho, de estudo (desde escolas a
universidades), espaços livres como praças
e parques, além de, claro, projetos de
transição de cidades já consolidadas para o
novo modelo “plug-in”.
Os módulos seriam livres para se
desplugarem e plugarem-se em novas
cidades, conectando ao novo sistema de
transporte e de infraestrutura urbana, estes
completamente vinculados. Assim, criarse-ia a possibilidade de novas fachadas e
heterogeneidade de desempenhos. Esse
tipo de produção projetual reflete-se na
noção contemporânea fluída, já discutida
amplamente por Zygmunt Bauman30 e Gilles

________________________________________
29:

Rem Koolhaas, 1944-, é arquiteto teórico holandês formado pela Architecture Association of
London - AA School -, é professor em Harvard, fundou o escritório OMA (Office for Metropolitan
Architecture), e é ganhador do Pritzker em 2000. Sua relevância é principalmente dada pelos
seus textos teóricos e críticos sobre a urbanização pós-moderna
30:
Zygmunt Bauman, 1925-2017, foi sociólogo e filósofo polonês, um dos teóricos mais eminentes
do mundo por suas dissertações acerca dos temas da modernidade, pós-modernidade e
modernidade líquida
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Lipovetsy31, de que nada é perene, onde
nada pode ser, tudo está. A cidade mostrase desconstrutivista (por mais que essa seja
datada a partir da década de 1980, ou seja,
depois do fim do próprio Archigram – e por
mais que essa fosse definida como futurista),
rompendo com as noções de fronteira física,
gerando imprevisibilidade e trazendo em tona
novos paradoxos e contradições, revelando
e “forçando”, assim, novos usos.
O grupo Archigram se dissolveu junto à
ascensão de uma nova era europeia diversa
à efervescência cultural dos anos 1960. O
Estado de bem-estar social inicia seu declínio
adjunto à crença tecnicista para dar lugar a
políticas um tanto quanto conservadoras,
em meio a novas crises que abalavam as
práticas consumistas em voga desde a
ascensão do capitalismo pelos EUA póssegunda guerra mundial. Simbolizado na
Inglaterra pela Era Thatcher, o novo momento
despia a sociedade da ilusão fantástica
de uma estação de criatividade e recursos
abundantes para uma realidade de apuros
econômicos e relativização do poderio
científico. “Os avanços tecnológicos, apesar
de presentes no cotidiano coletivo, falharam
ao romper com preceitos básicos do corpo
social” (CABRAL, 2004)
________________________________________
31:

Gilles Lipovetsky, 1945-, é filósofo francês, teórico da Hipermodernidade. Ele analisa uma
sociedade pós-Moderna, marcada pela perda das grandes instituições morais, sociais e
políticas, pelo desinvestimento público. Ele enxerga uma cultura em que predominam tolerância,
socialização e coexistência dos antagonismos, ambientalismo e consumismo.
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Ano de 1972, ano normalmente admitido
como o marco do fim do modernismo
no mundo. Para retratar a transição do
Movimento moderno para o Pós-moderno,
neste capítulo, as escolhas dos fatos
apresentados seguem lógica de pensamento
de Guilherme Wisnik. Ele já especifica que
o movimento moderno morreu exatamente
em 15 de julho de 1972 às 15h32 quando
demolem o edifício moderno de Saint Louis,
Pruitt Igoe32 (figura 22), por questões
ideológicas, marcando de fato o fim de um
________________________________________
32:
Edifício tipicamente moderno (torres iguais viradas em mesma direção ao sol, em cidadeparque), ganhou prêmios internacionais, e foi demolido por questões ideológicas. Projeto do
arquiteto ipo-americano, Minoro Yamazaki, que também fez as torres gêmeas dos estados
unidos (que também marcou outra virada de página de história recente)
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Figura 22: Complexo residencial Pruitt Igoe, que foi demolido em 1972.
Fonte: Disponível em: <https://es.wikiarquitectura.com/edificio/complejo-residencial-pruittigoe/>. Acessado em: 12.11.18
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ciclo, virando a página para um novo devir.
Foi uma verdadeira catarse ritualística filmada
para todos os EUA, por mais que até hoje
ainda se criem habitações falíveis ao estilo
“programa minha casa minha vida”. A crítica
que estava sucumbida a esse ato era maior
ao urbanismo moderno que até a própria
arquitetura. A ideia ingênua (proclamada
desde o movimento da Bauhaus) de que
poderia se construir com o mesmo padrão
da colher à cidade.
As grandes estruturas são o clímax do
modernismo. A geodésica do Buckminster
Fuller (figura 23) demonstra isso muito bem,
vista como uma das virtudes da estrutura
com a geometria (melhor área com perímetro,
formato que se auto sustenta), o incêndio que
causou nela em 1976 (por mais que tenha
sido problema interno de elétrica) mostra a
ideia de que a utopia moderna falhou. Robert
Smithson, de acordo com Wisnik (2014),
trata sobre a racionalidade humana sobre a
arquitetura em seu discurso. Ele afirma que
no embate entre arquitetura e natureza, a
natureza ganha (a geometria racional da
arquitetura não se sustenta no mundo).
Eric Hobsbawn retrata esse período como
o Desmoronamento. Começa em 1973
com a crise do Petróle33, a Guerra do
________________________________________
33:

Aconteceu em 1973 em protesto pelo apoio prestado pelos Estados Unidos a Israel durante
a Guerra do Yom Kippur, tendo os países árabes organizados na OPEP aumentando o preço do
petróleo em mais de 400%
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Figura 23: Geodésica de Buckminster Fuller.
Fonte: Disponível em: <https://www.archdaily.com.br/br/796023/classicos-da-arquiteturabiosfera-de-montreal-buckminster-fuller>. Acessado em: 12.11.18
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Vietnã34 em 1975 e o começo do mandato
de Margaret Thatcher35 em 1979. Esses
anos mostram, para Wisnik (2014), que a
crise dos mercados explicita a necessidade
de reinvenção econômica geral. Nasce o
Neoliberalismo36, sistema de privatizações.
Lógica de acumulação mais flexível, em
nichos de mercado (principalmente no
mercado de luxo), peças de catálogo e não
de produção seriada. Thatcher e Ronald
Reagan37 foram os que mais atuaram nessa
nova era desfavorecendo as economias
estatais e gerando ofertas para o mercado
financeiro. Essa foi a chave da reciclagem do
capitalismo durante a sua crise, na direção de
um novo capitalismo tardio que quebra todas
as proteções sindicais que foram garantidas
desde a quebra da Bolsa de Nova York em
1929 e a Segunda Guerra Mundial.
De acordo com Wisnik (2014), é preciso
entender o pós-modernismo não apenas
como um movimento do mercado, mas sim
também como uma resposta angustiada
________________________________________
34:

A Guerra do Vietnã foi um grande conflito armado que aconteceu no Vietnã, Laos e Camboja,
em 1955-1975. O exército norte-vietnamita era apoiado pelos aliados comunistas, e, o exército
do sul-vietnamita, apoiado pelas nações anticomunistas pelo mundo
35:
Margaret Thatcher, 1925-2013, era uma política britânica, foi Primeira-Ministra do Reino Unido
de 1979-1990 e implantou o Thatcherismo, para reverter o alto desemprego e as dificuldades do
país na sequência da recessão
36:
Doutrina proposta por países capitalistas desenvolvida a partir da década de 1970, que
defende a absoluta liberdade de mercado e uma restrição do controle estatal sobre a economia
37:
Ronald Wilson Reagan, 1911-2004, foi presidente dos Estados Unidos de 1981-1989.
Estimulava a oferta, incluiu medidas de desregulamentação, fez redução de gastos governamentais
e cortes de impostos. Reduziu significantemente a inflação no país e o desemprego.

6. Depois da Morte, um Vazio 111

de um progresso que não aconteceu.
Transforma uma arquitetura industrializada
para a do consumo, o que nos leva para uma
retomada da arquitetura vernácula – o Pato de
Robert Venturi (figura 24), destinado a uma
loja de venda de ovos, por exemplo. A forma
segue a função, conclusão do movimento
moderno, ironizado pelo arquiteto em 1972,
e apresentado como crítica em todo seu livro
“Learning from Las Vegas”, do mesmo ano.
Uma paisagem completamente comercial,
sem atributos de inteligência arquitetônica. O
livro é resultado de pesquisa de campo de
alunos e professores da Universidade de Yale
para pesquisar as patologias arquitetônicas
de Las Vegas, mas ao invés de criarem uma
crítica sobre a cidade, eles fazem uma crítica
populista e “transformam Las Vegas na
Roma Contemporânea” (WISNIK, 2014). O
livro é um grande elogio ao vernáculo, é uma
afronta a arquitetos que fazem o mainstream
moderno – “Arquitetos saiam das suas
torres de marfim e vejam o que as pessoas
realmente gostam”. (WISNIK, 2014)
A arte pop americana se desenvolve numa
ascensão exponencial nessa época. A Pop
Art busca desmistificar a cultura de massa,
promover a democratização, um dos
pontos principais no pós-modernismo. Andy
Warhol38, por exemplo, transforma seu estúdio
________________________________________
38:
Andrew Warhola, 1928-1987, artista americano que liderou o movimento artístico da Pop Art.
Seu trabalho explora a relação entre expressão artística, cultura das celebridades e propagandas
de consumo que floresceram a partir da década de 1960.
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Figura 24: Pato, por Robert Venturi (1972).
Fonte: Disponível em: <https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-146695/plataforma-en-viajeedificio-pato/dsc_0453-2>. Acessado em: 12.11.18
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Factory39 numa comuna freudiana marxista
(WISNIK, 2014), por mais que ele aborde
temas bastante capitalistas. Seu estúdio é um
espaço de coletividade, moradia e trabalho.
Lugar onde se vive e se trabalha ao mesmo
tempo, é de livre acesso (não tem porta). Ele
faz a incorporação da baixa cultura na alta
cultura ao expor um quadro de replicações
da imagem de latas de sopa dentro de um
museu. Não existe mais relação entre figura e
fundo, é um acumulo tal qual as imagens que
nos assaltam diariamente. Outros artistas da
época evocam essa sensação do Pop Art
exacerbada, como Roy Lichtenstein40 com a
serigrafia de histórias em quadrinho, ou Jeff
Koons41 com a exacerbação de consumo e
do Kitsch42.
O grupo Ant Farm43 faz da obra pop uma
crítica da própria Pop, apresenta-nos o
mundo da obsolescência por meio da arte.
Eles fizeram diversas intervenções nesse
intuito, como quando cravaram carros
Cadillac de anos diferentes na terra (figura
25), de forma a estabelecer o descarte e
________________________________________
39:

Tradução literal: Fábrica
Roy Fox Lichtenstein, 1923-1997, artista pop americano, inspirado em histórias em quadrinhos,
definiu as premissas de pop Art pela paródia. Ele afirmava que sua produção era industrial
41:
Jeffrey Koons, 1955-, artista americano, trabalha com objetos da cultura popular e reprodução
de objetos banais, como suas obras icônicas de animais de balão
42:
Kitsch é um termo para a arte que apela para o gosto popular, geralmente de uma maneira
irônica ou cômica.
43:
Ant Farm foi um grupo vanguardista da arquitetura e design, fundada em 1968, que aproveitava
ícones populares dos Estados Unidos como estratégia para redefinir e criticar a forma como o
imaginário do país era concebido.
40:
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Figura 25: Cadillac Ranch, por Ant Farm Group (1971).
Fonte: Disponível em: <http://www.spatialagency.net/database/ant.farm>. Acessado em:
12.11.18
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renovação dos modelos cada ano; ou o Media
Burn (figura 26), um vídeo que apresenta um
carro que avança e explode num monte de
televisões ao som do presidente Kennedy44
discursando sobre a guerra do Vietnã;
ou gigantes bolhas de plástico no meio
do espaço público (figura 27) de forma a
experimentar o comportamento das pessoas
diante de um obstáculo. Eles marcam o auge
da contracultura e obsolescência da arte.
Uma obra pós-moderna marcante é o
“Teatro do Mundo” de Aldo Rossi45 (figura
28), teatro flutuante na primeira Bienal de
Veneza em 1979. Ele evoca a questão de
efemeridade dos objetos, da não fixidez, a
falta de essência das coisas. Nessa mesma
Bienal, Ricardo Bofill46 apresenta uma versão
completamente banalizada do palacete
com retomadas de valores clássicos,
como surgem nesse período em edifícios
residenciais. Outro exemplo do mesmo ano,
mas em New Orleans, é a “Piazza d’Itália” de
Charles Moore47 (figura 29), que homenageia
os italianos da cidade de fora irônica, ao
________________________________________
44:
John Fitzgerald Kennedy, 1917-1963, foi presidente dos Estados Unidos de 1961-1963,
quando foi assassinado.
45:
Aldo Rossi, 1931-1997, foi arquiteto e designer italiano que obteve reconhecimento
internacional por suas teorias, desenho e design. Ganhador do prêmio Pritzker em 1990
46:
Ricardo Bofill Leví, 1939-, arquiteto espanhol, conhecido por obras contemporâneas inspiradas
pelos valores vernáculas da arquitetura espanhola
47:
Charles Willard Moore, 1925-1993, foi arquiteto e educador americano, trabalhava
principalmente com combinações de cores, supergráficos, colisões estilísticas e o reuso
de soluções históricas para o design, por meio de uso de materiais não convencionais para
arquitetura, como PET e neon.
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Figura 26: Media Burn, por Ant Farm Group (1975).
Fonte: Disponível em: <http://www.spatialagency.net/database/ant.farm>. Acessado em:
12.11.18

6. Depois da Morte, um Vazio 117

Figura 27: Clean Air Pod, por Ant Farm Group (1970).
Fonte: Disponível em: <http://www.spatialagency.net/database/ant.farm>. Acessado em:
12.11.18
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Figura 28: “Teatro do Mondo” na Bienal de Veneza de 1979, por Aldo Rossi.
Fonte: Disponível em: <https://pt.wikiarquitectura.com/constru%C3%A7%C3%A3o/teatro-domondo/>. Acessado em: 12.11.18
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Figura 29: Piazza d’Italia em New Orleans, por Charles Moore (1979).
Fonte: Disponível em: <https://www.dezeen.com/2015/08/21/postmodern-architecture-piazzad-italia-charles-moore-new-orleans/>. Acessado em: 12.11.18
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reconstruir uma praça italiana clássica de
uma maneira completamente avessa. Existe
fundamento tectônico, mas não existe a
tectônica em si, os materiais são de isopor
ou gesso, regados de luz neon.
Esse tipo de Pós-Modernismo historicista
(diferente do pós-modernismo populista
de Venturi, vernácula), retoma questões
da arquitetura historicista, não para copiar
técnicas, mas para colocar em causa a função
delas. O que está em pauta é que o invólucro
dos edifícios são os mais importantes,
impactantes. O esqueleto, estrutura em
segundo plano, perde relevância, ponto este
forte nos temas utópicos descritos acima.
Assim, o pós-modernismo é completamente
cínico e irônico, onde, na visão de Wisnik
(2014), as construções são baseadas
no consumismo e na imagem. Surgem
as dúvidas, será que o volume reflete
diretamente na disposição interna ou é
apenas uma ilusão imagética para ganhar
o observador pela aparência? É de certa
forma uma solução inteligente adaptada ao
novo ritmo de fluxos, quanto mais evidente a
fachada, mais fácil a percepção do indivíduo
que passa cada vez em mais alta velocidade
em seu trajeto.
Para Wisnik (2014), o que temos é um
mundo de segregação total, ao qual o pósmodernismo, por mais que muito crítico,
também nos apresentou a imagem do
mundo terrível que é o nosso. De acordo
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com Wisnik (2014), nossa visão ainda não
tem fenomenologia para especializar esse
mundo pós-moderno, esse hiperespaço.
Acaba com todos os mecanismos de noção
de espaço, perdemos condição de sujeito,
somos pequenas peças que vagam pelo
espaço. Há uma descontextualização do
indivíduo em seu meio privado, ele está
sempre exposto ao consumo. É a morte final
da Arquitetura como percurso, não existe
mais o “L’Architecture comme Promenade”
modernista de Le Corbusier.
Nos restam edifícios grandiosos e genéricos
como típica Citadela, uma “cidade genérica
extralarge” (WISNIK, 2014). Como o
Bonaventure Hotel (figura 30), de John
Portman48, construído em 1976, um
complexo de hotel com shopping, centro de
convenções, escritório, complexos imensos
com átrios imensos no térreo que geram a
noção de uma minicidade. O complexo,
completamente espelhado, recusa qualquer
tipo de relação com a cidade afora. É um
grande labirinto interno, a concretização de
uma engenharia de tecnologia benigna com
a materialização de estruturas hiperbólicas.
É sob essas expectativas de catástrofe
iminente que vamos analisar a distopia pósmoderna sob a visão de Rem Koolhaas.
A crítica recai sobre um estado cultural
________________________________________
48:

John Calvin Portman Jr, 1924-2017, arquiteto americano neofuturista, conhecido por
popularizar e unificar hotéis, escritórios e comércio em grandes edifícios
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Figura 30: Bonaventure Hotel, por John Portman (1976).
Fonte: Disponível em: <https://www.laconservancy.org/locations/westin-bonaventure-hotel-andsuites>. Acessado em: 12.11.18
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desconcertante e contraditório, que permeia
a existência contemporânea. A busca pela
inovação e o resultado de “um vazio terminal”
(KOOLHAAS, 2000). Mas mais deprimente
talvez seja a avaliação do passado recente
da arquitetura, declara Koolhaas:
Foi um erro inventar a arquitetura moderna para o Século
XX; a arquitetura desapareceu no século XX; estivemos
lendo uma nota de rodapé com um microscópio,
esperando que ela se convertesse num romance.
(SYKES, apud. KOOLHAAS, 2015)
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Apenas a grandeza instiga o regime de complexidade
que mobiliza a Inteligência total da arquitetura e dos seus
campos afiliados.
(KOOLHAAS, 2000, p.15)

Desde
a
revolução
industrial,
há
aproximadamente 100 anos, houve uma
espécie de big bang arquitetônico, ou seja,
um curto-circuito das distâncias, criação
dos elevadores, circulações não mais prédefinidas em direção, redução da massa,
artificialização dos espaços interiores,
a própria eletricidade, invenção do ar
condicionado, etc… Novas infraestruturas
que influenciaram a mutação e recriação da
arquitetura.
Em “Nova York Delirante” de Rem Koolhaas,
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o autor define a “teoria da grandeza” em
cinco teoremas:
- Um edifício torna-se um Grande Edifício, em que existe
autonomia de suas partes ligadas ao todo.
- Elevador – noções de escala, composição e proporção
agora são irrelevantes
- A fachada não revela mais o que acontece no interior.
Interior e exterior são projetos separados, a primeira
depende do programa e a segunda depende da aparente
estabilidade como objeto na cidade
- O tamanho do edifício impacta independente da sua
qualidade
- A grandeza não se relaciona com nenhum tecido urbano,
ela não existe, apenas coexiste.
(KOOLHAAS, 2008)

Os europeus evitaram a ameaça da Grandeza através
da sua teorização para lá do ponto de aplicação. A sua
contribuição tinha sido uma “dádiva” da mega-estrutura,
um tipo de suporte técnico totalmente abrangente e
potenciador que finalmente questionava o estatuto do
edifício individual: uma Grandeza muito segura, as suas
verdadeiras implicações excluindo a implementação.
O Urbanisme spatiale (1958) de Yona Friedman foi
emblemático: a Grandeza a flutuar sobre Paris como um
cobertor metálico de nuvens, prometendo um potencial
ilimitado mas desfocado de renovação “total”, que nunca
aterrava, nunca confrontava, nunca exigia o seu lugar
certo – crítica como decoração.
(KOOLHAAS, p.19)
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Vemos uma paisagem de “desmembramento
e falsa desordem” que mascara a velha
doutrina da forma-segue-função, em que sua
estética sugere harmonizar o caos, mas seu
interno não passa de soluções genéricas que
impedem a neutralidade genuína (como um
bom loft aberto e sem função pré-definida).
Mas toda essa questão de Grandeza tenta
desaparecer através de um envolvimento
intenso com a virtualidade e tecnologia, ou
seja, a inexistência real da vida.
De acordo com Koolhaas (2000, p.21), a
Arquitetura será o “primeiro sólido que se
dissipa no ar” através de efeitos combinados
de eletrônica, media, velocidade, economia,
lazer, morte de Deus, telefone, abundância,
democracia, do fim da Grande História...
A nova vanguarda faria experimentos com
a virtualidade real ou simulada, esta que
tornaria a ser omnipotente.
Essa tal Grandeza, porém, é capaz de reviver
o Todo e o Real, reinventar o coletivo. A
arquitetura pode finalmente desvincular-se
de movimentos artísticos e ideológicos do
Modernismo, de forma a ter a possibilidade
de reconquistar a instrumentalidade como
veículo de modernização.
O seu paradoxo é que apesar de haver
cálculos precisos e necessários para seu
planejamento, ela consegue tornar um
programa imprevisível. Ela depende de
regimes de liberdade, a agregação da
máxima diferença. Ela regula as intensidades
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da coexistência programática – consegue
compactar atividades, mas também as
mantendo separadas.
A Arquitetura atual é impessoal, o arquiteto já
não está mais ao controle de sua autonomia
devido à enormidade de seu projeto, e devido
à rendição às tecnologias, tanto à engenharia
tecnológica, como à tecnologia de bens de
consumo.
Se a Grandeza transforma a arquitetura, a sua acumulação
gera um novo tipo de cidade. O exterior da cidade já não
é um teatro coletivo onde “isso” acontece; não sobra
nenhum “isso” coletivo. A rua tornou-se um resíduo, um
dispositivo organizativo, um mero segmento do plano
metropolitano contínuo onde os vestígios do passado
se confrontam como os equipamentos do novo num
desconfortável impasse. A Grandeza pode existir em
qualquer lugar desse plano.
(KOOLHAAS, p.25-26)

A grandeza arquitetônica que encontramos
hoje em dia é a sua própria raison d’être
(razão de ser), ela é uma hiper-arquitetura49,
que representa a nova cidade, compete
com ela, ou melhor, antecipa a cidade. “Se
o urbanismo gera potencial e a arquitetura o
explora, a Grandeza garante a generosidade
do urbanismo contra a mediocridade da
arquitetura” (KOOLHAAS, 2000, p.26).
Assim é dizer que a própria grandeza é a
rivalidade em harmonia do urbanismo com a
Arquitetura.
________________________________________
49:

“Hiper” aos conceitos de Lipovetsky
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A distopia atual de megaestrutura pode ser
explorada no sentido da falta de identidade
de uma cidade, torná-la genérica, por
torná-la universal. Uma homogeneização
aparentemente acidental que distancia as
diferenças, ou que, por objetos demasiados
utilizados, tornam-se cada vez menos
significantes e singulares.
A identidade centraliza, insiste numa essência,
num ponto de partida. À medida que se
expande a área de influência, o centro também
se torna maior. As cidades concêntricas,
radiocêntricas ou lineares possuem centros
fortes que se diluem até as periferias. Essa
configuração, cada vez maior e conturbada
devido ao crescimento imparável das cidades
urbanas, precisa do apoio das infraestruturas
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para entrar na cidade, como pontes e túneis.
Não apenas o centro é um centro de tensão
intolerável, como também significa que o
centro tem que ser constantemente mantido,
ou que ao menos tem que sempre haver um
centro (administrativo, financeiro, turístico,
etc). Ele, por ser o mais importante, tem que
ser sempre modernizado, o mais fixo e o
mais dinâmico, o que acaba por sofrer uma
transformação irreconhecível dele mesmo.
Em contrapartida, a cidade Genérica rompe
com esse ciclo destrutivo da dependência,
não é mais que o reflexo de uma necessidade
atual, independe de sua história, é
constantemente alterada então não precisa
de manutenção. A Cidade Genérica cresceu
rapidamente desde a década de 1970, e
existe hoje em dia em todos os continentes.
São cidades que expandiram tanto que
chegaram ao campo. É um lugar repleto de
imaterialidades, onde o fluxo de automóveis
demanda mais tempo e tem mais relevância
ao ser humano que a própria volumetria do
edifício em que habita.
O que é novo nesse domínio mutável é que
ele não pode mais ser medido em dimensões;
o mesmo trajeto pode durar cinco minutos
ou quarenta, pode ser realizado sozinho ou
compartilhado com toda população, gera
ao mesmo tempo solidão e claustrofobia.
Por toda sua complexidade, ela possui
forma simples estrutural, e poderá até ser
reconstruída a partir de sua entidade mais
pequena, de um computador pessoal ou até
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do próprio celular.
A cidade genérica é facilmente comparada
à uma megaestrutura real e atual, ou seja, a
distopia da urge utópica decadente do fim
do modernismo. Uma diferença clara é que
a cidade genérica é multirracial, não existe
uma coletividade única e homogênea. De
acordo com Koolhaas (p.41), as cidades têm
em média 8% de negros, 12% de brancos,
27% de hispânicos, 37% de chineses/
asiáticos, 6% indeterminados e 10% de
outros50. A cidade não é apenas multirracial,
ela é multicultural, fundada em pessoas em
trânsito, determinadas a deixar para trás o
que não funciona e seguir adiante.
As ruas como função peatonal morreu,
restam apenas como meios de fluxos ou
de arte pública. As estradas são apenas
para carros; as pessoas são largadas em
caminhos, em promenades elevadas, que as
levantam do solo e depois as sujeitam a todo
um catálogo de situações exageradas (frio,
calor, interior, exterior, cheiros e vapores).
Isso acontece porque a cidade passa da
sua horizontalidade para a verticalidade. O
arranha-céus parece ser a tipologia final e
definitiva, que sucumbe todo resto. Torres
isoladas interligadas apenas no térreo, o que
denominam de “edifício no centro de lote”,
uma densidade isolada como novo ideal.
Como habitação, temos dois tipos, prédios
________________________________________
50:

Valores medidos para cidades genéricas europeias, em valores estimados
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com as mesmas configurações explicitadas
acima, ou uma crosta de barracas
improvisadas; Ironicamente, uma consome
o céu, que é de graça, e outra consome a
terra, o recurso mais caro de abrigar-se.
Nos terrenos libertados, em volta das
casinhotas conservadas ou restauradas
do passado histórico que ainda sobrevive
no emanharado sem identidade do novo
contexto de cidade (nos casos onde a cidade
genérica foi gerada a partir de uma cidade
já existente, e não aquelas que se criaram
pela pura vontade e necessidade de criação
de um núcleo urbano no meio do campo)
constroem-se mais hotéis para acolher
turistas na proporção direta da eliminação do
passado. O turismo é agora independente
do destino, “em vez de recordações
específicas, as associações de ideias que a
cidade genérica mobiliza são recordações
gerais, recordações de recordações [...] uma
recordação genérica.” (KOOLHAAS, 2000,
p.52). O colonial parece ser a única fonte
inesgotável do autêntico.
Em conjunto, descrevem uma cidade em que
todos os habitantes ficam encerrados em seus
quartos, uma espécie de animação invertida
– a densidade implodida. Mas a arquitetura
da cidade genérica é bela. Construída a
uma velocidade incrível, há uma média de
27 versões de projeto descartadas para um
edifício construído, projetos estes elaborados
por escritórios cujos nomes são relevantes
apenas às construtoras e imobiliárias, todas
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vibrantes por uma inspiração inovadora.
Inovações estas das indústrias das paredescortina, com adesivos, chapas e vidros cada
vez mais eficazes que transformam o edifício
numa mescla de galpão decorado com
camisas de força.
Assim, o pós-modernismo não é uma
doutrina baseada numa superação, crítica
ou elevação de civilidade da arquitetura, mas
sim uma mutação profissional que consegue
produzir resultados suficientemente rápidos
para acompanhar o desenvolvimento do
ritmo de uma cidade genérica. Ela consegue
tornar a variedade uma coisa normal,
banalizada; numa inversão da expectativa,
é a repetição que a torna estimulante. E,
de acordo com Koolhaas (2001, p.61), sua
identidade parece ser criada a partir da
iconografia que a cidade adota, uma espécie
de redundância patológica51. Se estivermos
perto d’água, símbolos aquáticos espalhamse por todo território. Se é a montanha,
haverá em cada canto uma referência a uma
colina. Sua identidade é como um mantra.
Só o redundante conta. A cidade genérica
concilia com eficiência a oferta e a demanda.
“As possibilidades mais obscenas são
anunciadas com a letra de imprensa mais
limpa: a Helvética tornou-se pornografia.”
(KOOLHAAS, 2000, p.64)

________________________________________
51:

A partir do conceito de “patos” de Robert Venturi
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Imaginemos um filme de Hollywood sobre a Bíblia. Uma
cidade algures na Terra Santa. 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 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 esvaziase; 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, 2000, p.64-65)
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9. DISTOPIA: OBSOLESCÊNCIAS

“O espaço-lixo é o que resta depois da
modernização seguir o seu curso, ou mais
concretamente o que se coagula enquanto
a modernização está em marcha, o seu
resíduo.” (KOOLHAAS, 2000, p.69) Tal como
afirma Rem Koolhaas, a modernidade tinha
como função universalizar as bênçãos da
ciência, e o resultado atual é uma fusão ou
distopia do caso, como citado anteriormente.
Ele descreve que foi um erro inventar a
arquitetura moderna no século XX, ela surgiu
como inovação e desapareceu no mesmo
século. O espaço-lixo busca continuidade,
aproveita qualquer invento da época para dar
expansão ou reinvenção. Essa Arquitetura
Obsoleta é a distopia do mundo metabólico,
a tentativa de reinvenção a partir do descarte
dos espaços, fomenta por todos os meios a
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desorientação, incubado não pela estrutura
dos edifícios, mas por sua fachada, sua pele,
como uma bolha.
A arquitetura distópica atual recai sobre a
dependência subdesenvolvida inerente à sua
construção. O ar-condicionado, por exemplo:
temos o paradoxo da recente mudança de
paradigma, a criação de espaços internos
que antigamente encontrávamos nos
próprios espaços externos: tempestades
repentinas, jatos de ar gelado, ondas de
calor e inclusive neblinas; nas palavras de
Koolhaas (2000, p.58), um provincianismo do
mecânico, abandonado pela massa cinzenta
em busca do eletrônico. Incompetência
ou imaginação? Por mais que busquemos
a estabilidade do tempo, sem estações,
o tema da fatalidade encontra-se no
meteorológico: “o mau tempo parece ser a
única preocupação que paira sobre a Cidade
Genérica.” (KOOLHAAS, 2000, p.61)
Se a arquitetura separa os edifícios, o
ar-condicionado une-os. Revela uma
infraestrutura ininterrupta: escadas rolantes,
ar condicionado, portas corta-fogo, cortinas
de ar quente... O ar-condicionado, bem
como muitas tecnologias, impuseram
regimes de organização e coexistência
que a arquitetura não pôde acompanhar.
O
espaço
“condicionado”
torna-se
inevitavelmente num espaço condicional;
este inevitavelmente tornar-se-á um espaçolixo. Ou seja, o território com problemas de
visão, com expectativas limitadas e uma
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reduzida seriedade, com prazo de validade.
É o famoso Nakagin Capsule Tower em sua
essência, já planejada para ser descartada e
renovada, resultando na vontade econômica
de destruição por estar praticamente
obsoleto para construção de novos espaços
e remodelações.
Infelizmente os espaços planejados no
modernismo para renovação são hoje
“uma paródia perversa de ambição que
sistematicamente destrói a credibilidade
do edifício, possivelmente para sempre...”
(KOOLHAAS, 2000, p.73). Matéria sobre
matéria, empilhou-se um sólido para criar
um novo, uma hierarquia pela acumulação –
mais e mais, mais é mais. Esse novo espaço
é aditivo, subdividido e não articulado, como
pedaços amputados de uma condição
universal e utópica. A obsolescência pelo
descarte e vice-versa, redes estruturais que
sobrevivem por meio de membranas que
um dia obtiveram um uso moderno. Esse
descarte é tal visto como um atual processo
metabólico, em que as fontes digitais são
descartadas e renovadas a fim de evitar a
pseudo-morte do ser, a falta de conectividade
da arquitetura obsoleta ou o indivíduo ou ela
mesma.
A atualidade já vive num Espaço-Lixo não
apenas como Arquitetura, mas também por
essências de afirmar a humanidade no seu
aspecto mais superficial. Um estrito código
de indumentária rege esse espaço: sapatos,
bolsas, tecidos, etiquetas e marcas; itens
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estes de necessidade e duração efêmeras,
prontas para o descarte. Assim como a famosa
linha branca propagandeada no auge pop do
modernismo pregava um consumismo de
usos que descartavam a ação humana, hoje
estes mesmos itens que são os descartáveis.
A moda vende a necessidade de posse de
uma máquina de pão ou uma pipoqueira na
mesma facilidade que depois as vendem (ou
as descartam) pela nova necessidade de
compra de uma cafeteira espresso e ou uma
air-fryer. O descarte não está sucumbido
apenas à Arquitetura, ele está sucumbido
à pós-modernidade em diversos campos,
mas a utopia da renovação modernista na
Arquitetura deixou este campo livre para a
obsolescência dos espaços vazios. Tudo
se pode transformar, o subsolo do teatro
neoclássico que se transforma em um bar,
a cobertura do edifício moderno mais alto da
cidade que vira uma pista de skate, ou um
aeroporto de pequeno porte em galpões que
transforma seus espaços de armazenamento
em festa52.

________________________________________
52:

Theatro Municipal de São Paulo, edifício Altino Arantes e Aeroporto Campo de Marte,
respectivamente.
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9.1 A CIDADE DOS BITS

A regurgitação é a nova criatividade, ao invés
da criação utilizamos agora a manipulação
através da tecnologia. Não apenas os
ares-condicionados mencionados, mas
infraestruturas de LED, fachadas refletoras,
gráficos, emblemas transplantados cintilantes
e vídeos descrevem um mundo mutável e
sem autor, sempre único e imprevisível, um
conteúdo dinâmico, mas estagnado. Ontem
a fachada apresentava o Jogo do Brasil,
hoje ela nos apresenta um campo florido.
Ela pode transparecer e nos apresentar o
funcionamento interno das entre lajes, ou
nos refletir o céu azul do inverno. O espaço
descarta-se da fachada em Arquitetura como
uma cobra muda de pele. Na construção
anterior, moderna, a materialidade baseavase num estado final que só poderia modificar-
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se à custa de uma destruição parcial de si.
O interessante disso é que a nova estrutura
modular não se dá por espaços idênticos,
mas é analisada sob a esfera tecnológica
de que a irregularidade e a singularidade
dos espaços são construídas a partir de
elementos idênticos, sejam estas estruturas
inovadoras voláteis ou tecnologias de
ambientação. Temos a cidade dos BITS,
uma transformação dada por uma tecnologia
que tranca todas as formas de comunicação,
e, simultaneamente, faz uma rede entre as
materialidades físicas. As máquinas da casa
regidas por controles remotos, ou apps,
gadgets estes que invadem nosso cotidiano.
Os sistemas estão integrados de certa forma
hoje que o mundo digital está mais enraizado
na arquitetura que ela mesma.
A rede mecânica (ferro, concreto, ligações
físicas de construção) perde valor à rede
digital, onde literalmente a estrutura fica
em segundo plano para telões mascarados
de propaganda. Há uma construção de
sentimentos e valores sociais a partir dessa
nova condição de ambiente: valores de
trabalho, fronteira, nacionalidade, identidade;
valores da casa, máquinas, modos de viver
independentes do estilo da construção
da morada. O conjunto de equipamentos
existentes dentro da habitação (micro-ondas,
abridor de lata, televisão, computador,
telefone, wifi, etc.) é uma das faces da
distopia digital que vivemos como uma
grande estrutura com função de cidade,
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com objetivo e acolher a população como
espaço do habitar – ou seja, uma própria
megaestrutura.
Pela primeira vez o Espaço-Lixo é uma
“mega-estrutura”, mas em termos sensoriais
de tecnologia, um sistema invisível. Não
há subsistemas, nem superestrutura, não
há padrões ou modularidades fixas. Toda
materialização é provisória. As junções de
materiais não são mais um problema, elas
são facilmente resolvidas por meio de fitas
adesivas ou colas. Pintar, dobrar, vazar,
duplicar e fundir tornaram-se indispensáveis.
Onde antes a pormenorização indicava uma junção,
talvez para sempre, de materiais díspares, agora há
um acoplamento transitório à espera de ser desfeito,
desaparafusado, um abraço temporário com grandes
probabilidades de separação; não se trata já de um
encontro orquestrado da diferença, mas sim o final brusco
de um sistema, um impasse. Só os cegos, lendo com
as pontas dos dedos e suas linhas defeituosas, poderão
compreender as histórias do espaço-lixo.
(KOOLHAAS, 2000, p.78)
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9.2 FLUXOS

Tal como sobrevivemos ao espaço-lixo, ele
sobrevive a nós. Depende de nós a definir se
o espaço se torna caótico ou asséptico. O
espaço depende intrinsecamente da ordem
dos fluxos, mas os fluxos dependem de um
movimento disciplinado e diário dos seres
humanos. Ou seja, se perde sua necessidade
ele facilmente perde sua função, é descartado.
Como um ciclo. Ele não tem caráter definido,
é uma cultura adquirida transitória, provida de
esquecimento. Um cidadão de outra cultura
pode desestabilizar todo o espaço, como um
refugiado que invade o átrio de um edifício
comercial no centro da cidade. Os fluxos por
si só também podem conduzir ao desastre: o
trânsito numa escada rolante, duas pessoas
querendo passar por uma porta, ou mesmo
uma obstrução ocasional no espaço, como a
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decoração de uma árvore de natal. Mas isso
são justamente as realidades não idealizadas
para os usos programáticos dos edifícios,
bem como grandes eventos esportivos
ou uma evacuação de emergência. Ou o
contrário, como as autoestradas vazias
fora de temporada ou o foyer de um centro
cultural no dia-a-dia.
A realidade mega-estrutural envelhece,
possui vida média. A potência elétrica
diminui de modo imperceptível, cerâmicas
das fachadas caem, estruturas em aço
enferrujam, tubulações geram goteiras,
paredes geram fissuras, a umidade consome
alguns ambientes. Julgar o construído
supunha uma condição estática da
Arquitetura, e por isso é inevitável o descarte
ou renovação do espaço. O mais relevante é
que a Arquitetura sempre permitiu restauro,
mas a Arquitetura moderna, atrelada à
tecnologia, é condicionada à reparação em
menor prazo. A tentativa de produzir uma
arquitetura mais elaborada, não apenas
dificultou seus reparos, como também
dificulta o entendimento do observador nos
ambientes. Há uma fidelidade nula no que
respeita à configuração, não existe uma
situação “original”, tudo seria uma evolução
permanente dela mesma. O espaço-lixo é
pós-existencial, faz com que não tenhamos
certeza de onde estamos, oculta aonde
vamos e anula o lugar que estávamos. Os
arquitetos pensavam que poderiam ignorar
o espaço-lixo, mas, como não podiam
entendê-lo, não podiam tampouco controlá-

9. Distopia: Obsolescências 155

lo.
Qualquer coisa que reconfigure um objeto
original é a criação de um espaço-lixo, já que
abusa da sua concepção original (como um
carro-limusine). E as palavras com o prefixo
-RE (restaurar, redesenhar, reconfigurar,
reformar,
retornar,
refazer)
também
produzem espaço lixo. Estes são, muitas
vezes, adotados por programas políticos,
estabelecem regimes de desorientação
sistemática, a fim de ser ao mesmo tempo
promiscuo e repressivo. À medida que
prolifera o informe, o formal atrofia-se com
ele todas as regras.
Essa nova “mega-estrutura” invisível infiltrase em todos os campos de ordem social,
política, econômica. Somos cúmplices
do domínio digital, deixamos rastros em
qualquer transação, sabem tudo sobre nós,
exceto quem somos. Espaços antes 100%
íntimos, como a habitação de dormir, hoje
são mais penetráveis que nunca: televisão,
computador, tablet... O nosso celular
coexiste com a Bíblia no criado mudo,
o espaço-lixo pretende unificar, mas na
realidade divide. Cria comunidades numa
teia a partir de uma estatística oportunista de
interesses instalados. Cada homem, mulher,
criança, torna-se um alvo individual espiado,
separado do resto. Tais fragmentos que se
recompõem apenas na falsa segurança do
espaço lacrado com muro e guarita, vários
ambientes monitorados por telas numa sala
escura e isolada.
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Como expôs Massimo Cacciari sobre a
Cidade (1978), a existência pós metropolitana
encontra-se em espaços fechados, sejam
estes edifícios residenciais, condomínios,
um bairro residencial, parque de diversão ou
comunidades fechadas. Perde-se a noção
comunitária, esta regulada por formas de
direito privado. Pessoas indiferentes umas às
outras que coabitam a coerência do espaçolixo vigiado pelo olhar desinteressado de
vigilantes pouco qualificados; regradas no
seu hiper-individualismo53. Um fato é que
jamais poderemos nos sentir agregados
à um conjunto do território, ou sentiremos
alienados
pelos
locais
“protegidos”,
fechados e privados. É necessário um
local que se adapte às necessidades do
próprio tempo, esse tempo multivetorial,
em que não se distinguem mais espaços,
ordens, dominâncias. Que ultrapasse a
monofuncionalidade, que gere edifícios
realmente polivalentes, sem valor simbólico
fixo, ideal ultrapassado no atual cenário pósmetropolitano. Daí voltamos ao resultado de
hoje desenvolvido por Koolhaas, uma cidade
genérica.
A cidade tem que engolir cada vez mais
programas para sobreviver, a tentativa de
conquistar o lugar, poder realizar qualquer
ação em qualquer lugar. A tentativa de
universalizar os espaços, tornando-os mais
________________________________________
53:

Termo este intencionado na forma que Zygmunt Bauman retrata os indivíduos modernos e
pós modernos
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genéricos, porém mais utópicos e menos
reais. O espaço deixa as suas qualidades
por provar, o seu comportamento por testar
e os seus motivos por questionar. O território
indefinido ao menos permite que os espaços
se reinventem, que os usos definidos de
um edifício possam ser reapropriados. A
perda de valor simbólico da cidade, sem
dimensão orgânica, devido à rapidíssima
transformação do próprio território, pede
que os habitantes reajam com imediatismo à
variação de estímulos, de presença e forma
com uma velocidade que nunca foi vista
antes. O espaço assim torna-se apenas um
obstáculo, os edifícios se posicionam como
“pesos”, suas funções assumem o aspecto
de acontecimentos, que devem acompanhar
a mudança da própria metrópole.
Dentre todas movimentações de fluxo
(capital, seres, informações), estes pesos de
edifícios são os únicos capazes de impedir
fisicamente a necessidade do pedestre
de atravessar a cidade em tempo real,
dele alcançar o destino na velocidade que
digita um email e envia ao destinatário que
o aguarda no ponto final. O espaço-fluído
vinga-se dessas mudanças imobilizando as
pessoas pela cidade, retratando o trânsito
cada vez mais caótico. A megaestrutura
fluida falha novamente. Cacciari afima (1978),
a cidade segue o fluxo dos acontecimentos,
os bairros “desterritorializantes” prevalecem
na atual distopia dominante da urbe, criou-se
uma individualidade universal.
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9.3 DITADURA COLORIDA

Quando mais indeterminada é a cidade mais
específico é o seu espaço-lixo. Espaços
curvos para difícil composição de layout,
metros quadrados disfuncionais, átrios
vazios. É uma “obra-prima” punitiva, um
espaço semântico que protege o objeto
perante a crítica, deixa suas qualidades
questionáveis por provar. Não é uma
casualidade inexplicável, pelo contrário,
é uma tipologia coerente para intimidar o
espectador com a dúvida (a ignorância faz a
beleza da coisa).
O espaço-lixo reduz o que é urbano na urbanidade...
Em vez de vida pública, Espaço Público: o que fica da
cidade depois de se eliminar o imprevisível... Espaço para
‘honrar’, ‘partilhar’, ‘cuidar’, ‘sofrer’, e ‘curar’... a civilidade
imposta por uma overdose de serifas... No terceiro milênio,
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o espaço-lixo assumirá a responsabilidade pelo prazer e
pela religião, pela exibição e pela intimidade, pelo público
e pelo privado.
(KOOLHAAS, 2000, p.96)

A distopia gera um espaço órfão de autor,
porém, como tal, autoritário. A humanidade
depende de guias ditatoriais: desde o
empregado de mesa num restaurante, ou os
atendentes de um call center, as normas de
segurança de voo ou as ordens de etiqueta
dentro de um escritório de investimentos. Essa
ditatura não é mais política, é entretenimento
que organiza regime de comportamento e
exclusão. Tal como Rem Koolhaas define
(2000, p.97), reconfiguramos as normas para
seguir o Empretenimento54, exaltar a estética
lúdica no mundo empresarial como poder de
eliminação, se não seguir as normas você
está fora. É uma erradicação do excesso,
uma busca do Sublime Empresarial. E essa
beleza autoritária se passa como humanista,
poética, porém bem ameaçadora. A cor
desapareceu no meio da euforia enlatada
desse mundo, e é utilizada apenas como
sugestão para relaxar, sentir-se bem,
anestesiar. Dizem que o espaço-lixo cura, ou
pelo menos é o que dizem em Hospitais.
Inclusive, os Hospitais foram os protótipos
dessa atualidade distópica: são heroicos
no seu tamanho, projetados sempre com a
________________________________________
54:

Fusão de empresa e entretenimento, que pretende traduzir o neologismo inglês corpotainment,
de corporate e entertainment
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última tecnologia de construção e tecnologia
digital, eles foram construídos para serem
amigáveis, esqueceram do verdadeiro
propósito do seu espaço. Antes o luto era
feito em células apropriadas, hoje ele é feito
no átrio grandioso e iluminado do saguão
hospitalar. O público vê o espaço colorido e
humanista da enfermaria, que esconde por
trás todo maquinário sanguinário, branco e
frio.
Os
escritórios
possuem
semelhante
configuração. Antes havia uma relação entre
lazer e trabalho, uma imposição bíblica que
dividia nossas semanas entre labor e ócio,
organizava a vida pública. Hoje trabalhamos
mais numa interminável sexta-feira “informal”,
num ambiente com salas coloridas de
descompressão. Ele aspira ao doméstico,
faz até home offices já que precisamos “viver
nossas vidas”, ele simula a cidade. O espaçolixo apresenta o escritório como lar urbano:
esculturas pela laje, uma parede de lousa
preta para escrever palavras motivacionais
ao lado de um jardim vertical, quiosques de
reunião informal, um mini-Starbucks, além
de uma vista fenomenal para o parque da
cidade para dar aquele respiro que faltava
– ligado ao resto do espaço-lixo do mundo
inteiro, real ou imaginário.
O espaço de trabalho é agora E-Spaço
(KOOLHAAS, 2000, p.100), ou seja, ambientes
laborais inteligentes, onde haverá um grande
painel digital de apoio ao funcionário que
mostre em tempo real o “IBOV SMLL IBX100
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IDIV”55 que ele precisa, ou qualquer outra
coisa que colabore com o seu multitasking.
Ele nos dirá tudo que queremos, como uma
Siri ou uma Alexa56. Tal facilidade nos torna
preguiçosos, temos uma retroversão do
pensamento e da linguagem. Hoje o que o
Google não nos mostra na primeira página
de resultados nós já desistimos de reivindicar
pela legitimidade de sua busca. A facilidade
de busca e a simplificação da linguagem no
fim abate os mais fracos, sobram apenas os
profissionais das áreas. Mais uma prova da
ditatura instalada, a distopia pode engolir
uma cidade inteira.

________________________________________
55:
Índice da Bolsa de Valores Ibovespa “IBOV”, o índice de Small Caps “SMLL”, carteira teórica
dos 100 ativos mais negociados “IBX100” e o índice de dividendos da bolsa de valores “IDIV”
56:

Siri e Alexa são serviços inteligentes de assistência virtual da Apple e da Amazon,
respectivamente.
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9.4 URBE IRREAL

A cidade inteira foi tomada, a rua é inteira
pavimentada, proliferam-se os refúgios
ditatoriais, o tráfico acalma-se, o crime é
eliminado. Há um Destino Manifesto global:
o mundo como um espaço público, interno e
externo se misturam entre átrios e esplanadas.
Uma vegetação se impõe no meio para
trazer o ar rural à cidade, uma retomada de
valores, uma espécie de fugere urbem57 local.
As paredes do térreo revestidas de madeira
laminada, o espelho d’água que circunscrita
o edifício, a vegetação arbustiva que retoma
um ecossistema meio paradisíaco; tudo
é realçado para produzir Hiperecologia58.
________________________________________
57:
58:

Tradução literal: “fugir da cidade”
“Hiper” aos preceitos de Lipovetsky

9. Distopia: Obsolescências 163

Paisagem fora de seu habitat natural, as
árvores são mais decorativas que sistêmicas
para ocupar a área permeável obrigatória
do lote - e ainda bem que é obrigatório, a
grandeza da cidade sucumbe cada m²
disponível. Espaço-lixo transforma-se em
bio-lixo, um desenvolvimento artificial para
dar equilíbrio ao novo caos.
O ecossistema pode ser aerotransportado,
ares cruzam fronteiras, culturas dominam
umas às outras; o local onde a cultura
escassa existe será o primeiro a desaparecer.
Serão como peixes em extinção que
aparecem depois em formato de arte
pública nas mesmas esplanadas ecológicas
citadas acima. Só o que está morto pode
ser ressuscitado em forma de arte, morte tal
causada por excesso ou falta de esterilidade.
A distopia transita o sensorial entre a cidade
mundo e o ecofascismo benevolente com
quantidades intermináveis do real – pedras,
árvores, objetos, luz, gente – para o virtual.
Os museus são belos exemplos de distopias
com quantidades de real. A princípio, tudo
contido no museu revela traços de realidade
exterior (de um passado ou um presente),
porém organizados em espaços hipócritas.
Nenhum cemitério distribui seus cadáveres
arbitrariamente em nome da conveniência
do momento; simples cosméticos são
apresentados como memória e história;
grandes bichos empalhados oferecem delírio
para os espectadores. A arte estende-se
muito para além dos seus limites como arte
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plástica. Ela, mesmo na vida real, consegue
preencher os átrios mal projetados,
consegue transformar espaços virgens em
cubos brancos. A arte preenche o vazio
sensorial que o próprio espaço-lixo cria na
sua obsolescência. “Antes, costumávamos
renovar o que estava esgotado; agora
tentamos ressuscitar o que está morto...”
(KOOLHAAS, 2000, p.108).
Os espaços são um mundo de olhar
sem tocar, onde os arquitetos projetam
uma condição estática e esperam que os
engenheiros garantam e eficácia de seus
momentos dinâmicos. A paisagem é alterada
para proporcionar terrenos cada vez maiores
de autenticidade. Estas decisões revelam
uma repressão secreta do luxo: quanto
mais severo for o projeto, mais irresistível
é a sua solução. Seu papel é minimizar a
vergonha do consumo, coexistir num estado
de dependência do exagero: ter e não ter,
possuir e não usar. São como as cores
do mundo virtual: mais coloridas e mais
irresistíveis que os tons de bege ou cinza
claro da década de 60. O mundo inteiro visto
de dentro de uma tela parece mais sexy que
o de fora, escolhemos as melhores fotos e
os melhores ângulos. A vida real está aqui
dentro, o mundo digital que se tornou o
grande exterior lá fora...
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9.5 O NOVO CÓSMICO

Um excesso de tele-realidade transformou-nos em
vigilantes aficionados que monitorizam um Universolixo... Desde os seios animados da violinista clássica,
até à barba incipiente do desenhador do proscrito Big
Brother, à pedofilia contextual do ex-revolucionário, às
dependências rotineiras das estrelas, à maquiagem
derretida do evangelista, à robótica linguagem corporal do
apresentador, aos duvidosos benefícios dos maratonistas
para recolha de fundos, às fúteis explicações do político:
a descida súbita da câmara de televisão suspensa de
uma grua – uma águia sem bico, nem garras, só com
um estômago óptico – devora imagens e confissões
indiscriminadamente, como um saco de lixo, para as
propulsar para o espaço em forma de ciber-vômito. Os
estúdios de televisão – estridentemente monumentais –
são tanto o culminar como o final do espaço perspectivo,
tal como o conhecemos; restos angulares e geométricos
que invadem infinitos estrelados; espaço real editado para
transmissões fáceis no espaço virtual, eixo crucial de uma
espiral infernal de reações... a imensidão do espaço-lixo
estendida até aos limites do Big Bang.
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Porque passamos a vida no interior – como animais num
jardim zoológico – estamos obcecados com o clima:
40% de tudo o que se emite em televisão consiste
em apresentadores pouco atrativos fazendo gestos
impotentes frente a formações açoitadas pelo vento,
através das quais podemos reconhecer, por vezes, o
nosso próprio destino ou posição atual. Conceitualmente,
cada monitor, cada ecrã de televisão é o substituto de
uma janela; a vida real está lá dentro, o ciberespaço
transformou-se nos grandes exteriores...
A Humanidade está sempre a falar da Arquitetura. O
que aconteceria se o espaço começasse a olhara para
a Humanidade? Invadiria o espaço-lixo o nosso corpo?
Através das vibrações do tele móvel? Já o fez? Através
de injeções de Botox? De colágeno? De implantes de
silicone? Da lipoaspiração? Do alongamento do pênis?
Será que a terapia genética anuncia uma remodelação
total de acordo com o espaço-lixo? Somos cada um de
nós um estaleiro em miniatura? Será a Humanidade a
soma de 3 a 5 mil milhões de atualizações individuais?
Será por acaso o repertório de uma reconfiguração que
facilitará a intromissão de uma nova espécie nessa esferalixo que ela própria criou? O cosmético é agora o novo
cósmico...
(KOOLHAAS, 2000, p.109-111)
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10. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O fracasso foi fadado na década de 1960
e perdura até hoje. A tentativa de sucumbir
a uma Arquitetura forte e duradoura, como
sempre foi desde o início da humanidade, é
um desastre. Buscamos encontrar soluções
eternas a partir de buscas rápidas. É o que
aconteceu com o Modernismo, é o que
parece acontecer com o Pós-Modernismo.
Toda iniciativa de troca de sociedade
a princípio é utópica. Planejar um novo
período, o pós-modernismo, é idealizar uma
nova forma urbana nascida da crítica social
do próprio modernismo que já estava para
acabar. Reafirmar que os 5 conceitos de Le
Corbusier não são sempre 100% eficazes,
sendo que o próprio movimento já havia
ultrapassado essa barreira crítica. O utópico
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pelo distópico, o irreal pelo irreal.
O cenário distópico parece tentador aos
olhos nus, e um desastre sob a ótica futurista.
É como tentar compreender os personagens
no cenário tecnológico e catastrófico dos
filmes de ficção científica. Blade Runner59
(figura 31) apresenta uma evolução científica
na cidade e nos humanos, e, portanto,
uma perda do próprio caráter humano
originalmente contido nela.
O que no fim talvez tudo isso nos mostre
que tenhamos finalmente alcançado tal
forma de morar metabólica. O espaço não
tem tanta relevância visto que o público e
o privado se misturam; as tecnologias são
intrínsecas às nossas necessidades pessoais
e fisiológicas; as estruturas fundiram-se entre
edifícios e infraestrutura urbana. Analisados
como valores de investigação (e não como
valores científicos), será que com o tempo o
mundo digital não transformou nossa forma
de viver numa estratégia virtual refazendo a
ideia de uma megaestrutura invisível? Talvez
estejamos mais influenciados pelo mundo
digital que em relação à própria Arquitetura.
Os sistemas, integrados pelo mundo todo
em rede - como uma malha -, alteraram
todas as formas de interação entre homem
e urbe: paisagem, fluxo, morar. Será então
que a atualização do pensamento atual não
________________________________________
59:
Filme de ficção científica de 1982, dirigido por Ridley Scott, Hampton Fancher e David
Peoples. É retratado num futuro distópico em 2019 em Los Angeles, em que humanos sintéticos
são criados para trabalharem em colônias fora do mundo
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Figura 31: cena do filme Blade Runner, 1982.
Fonte: Disponível em: <https://variety.com/2017/film/columns/how-blade-runner-became-ageek-metaphor-for-art-1202583468/>. Acessado em: 12.11.18
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é a visão de uma megaestrutura num mundo
digital?
A nossa necessidade de viver o mundo
presente é dar conta da nossa própria
obsolescência, de sempre estar atualizado
sobre tudo. De repente não é apenas a
Arquitetura em sua pseudo-morte, mas
também nós mesmos. O cenário de Blade
Runner está mais próximo do que parece, a
interação com o homem-máquina está perto.
O primeiro passo já foi dado, aqui estamos
em máquinas de morar.
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