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Resumo 

Essa pesquisa tem como ponto de partida as megaestruturas de Rem 

Koolhaas, baseando-se na analise de três projetos do arquiteto como Estação 

Marítima de Zeebrugge, Biblioteca Nacional da França em Paris e o Centro de Arte e 

Tecnologias Midiáticas em Karlsruhe, ambos resultado de concurso em 1989, porém 

não realizados, até projetos mais recentes como De Rotterdam (2013), 

estabelecendo paralelos entre a teoria e a prática e discutindo os conceitos do 

arquiteto e analisando a evolução das megaestruturas até o século XX. 

 

Introdução 

Reyner Banham, em seu livro Megaestruturas: futuro urbano do passado 

recente, publicado em 1976, discorre acerca de uma das neovanguardas conhecida 

como megaestruturalismo. De acordo com o autor, uma megaestrutura é “não 

apenas uma grande estrutura, mas necessita ser construída com unidades 

modulares, capaz de uma ampliação ilimitada” (BANHAM, 2001, p. 9). 

O autor também explora a definição dos arquitetos Fumihiki Maki e Masato Ohtaka 

em 1964, de que a megaestrutura é o “grande marco no qual todas as funções de 

uma cidade ou parte de uma cidade são abrigadas” (BANHAM, 2001, p. 08).  

Banham reconhece que Le Corbusier é o grande percursor das megaestruturas com 

o seu projeto para Fort L’ Empereur, Argel de 1931. O projeto contém os elementos 

essenciais para ser considerada uma megaestrutura; sua estrutura permite a 

concentração de diversas funções em um único edifício. 

Em meados dos anos 1960, Archigram, um grupo de arquitetos ingleses recém-

formados, busca inovações na arquitetura, em que a proposta era prever e criar o 

futuro, com projetos mesclando ficção cientifica com a realidade. Seus princípios 

influenciariam muitos arquitetos, gerando discussões e projetos experimentais 

jamais executados como Plug-in City, de Peter Cook (1964). No mesmo ano, o 

artista holandês Constant Nieuwenhuijs apresenta a New Babylon (1964), uma 

cidade que viveria em constante transformação, tudo sendo temporário, aonde a 

construção iria sendo feita de acordo com o deslocamento da população.  

Na década seguinte, o arquiteto holandês Rem Koolhaas apresenta o projeto 

Exodus: os prisioneiros voluntários da arquitetura (1972), uma megaestrutura que 

divide a cidade de Londres. Koolhaas desenvolve várias pesquisas críticas, uma 

delas resultando no livro Nova York Delirante: um manifesto retroativo para 



Manhattan, publicado em 1978, em que analisa a ilha de Manhattan e os arranha-

céus que surgem com a invenção do elevador. A partir dessa análise, Koolhaas 

procura entender como a malha urbana de Manhattan se organiza e qual seria o 

papel do arranha-céu naquele momento.Para compreender essas duas questões, o 

arquiteto se apropria de metáforas, sendo a primeira a “cultura da congestão”, que 

pode ser atribuída às duas questões, uma congestão provocada pela grande 

densidade em Manhattan pela construção dos arranha-céus e analisando o arranha-

céu como uma cidade dentro da cidade, que “acomoda uma combinação instável e 

imprevisível de atividades simultâneas” (KOOLHAAS, 2008, p.109). A segunda 

metáfora é a “lobotomia”, que está relacionada ao rompimento da fachada com seu 

interior, pela sua grande escala, pode ser associada com Bigness, or the problem of 

large, publicado em 1994, pois além de aprofundar a teoria da ruptura entre exterior 

e interior, analisa também a independência do edifício em relação à cidade. 

Em 1989, Koolhaas participa de concursos onde se permite analisar as questões 

apontadas através das metáforas da cultura da congestão e da lobotomia (1978), 

aplicando aos projetos de megaestruturas, Estação Marítima de Zeebrugge, na 

Bélgica, a Biblioteca Nacional da França em Paris e o Centro de Arte e Tecnologias 

Midiáticas em Karlsruhe. Apesar desses projetos não terem sido executados, eles 

são de grande importância na constituição da carreira do arquiteto em questão, pois, 

de certa forma, contemplam questões apontadas em seu célebre livro publicado 

onze anos antes. 

Recentemente, a produção arquitetônica de seu escritório Office for Metropolitan 

Architecture – OMA tem se baseado em grandes estruturas como De Rotterdam na 

área portuária da capital holandesa, concluído em 2013, que possui um 

embasamento comercial com múltiplas atividades além de três torres destinadas a 

moradia, hotel e salas para escritórios. 

 

Objetivos 

A presente pesquisa tem como principal objetivo entender algumas 

megaestruturas projetadas pelo arquiteto Rem Koolhaas tanto pela ótica teórica 

quanto através das estratégias projetuais. Uma questão a ser compreendida, é o 

fato de uma megaestrutura arquitetônica sugerir certa independência da malha 

urbana por possuir funções diversificadas em seu interior na tentativa de reproduzir 

a dinâmica de uma metrópole. Sendo assim, dois caminhos de análise são a escala 



da megaestrutura como composição da paisagem urbana (o objeto visto por fora) e 

a organização do programa de necessidades que estrutura essa megaestrutura (o 

objeto visto por dentro). 

 

Metodologia 

Para desenvolver a pesquisa, serão realizadas leituras programadas de livros, 

artigos e revistas científicas, assim como assistir palestras online proferidas pelo 

próprio arquiteto em diversas instituições ao redor do mundo todo, além da análise 

dos projetos elencados. Dessa forma, o primeiro passo é a leitura de Nova York 

Delirante (Cosac Naify, 2008), Conversas com estudantes (Gustavo Gili, 2002) e 

Três textos sobre a cidade (Gustavo Gili, 2010). A partir dessas leituras, será 

possível realizar uma primeira aproximação com os projetos elencados para análise 

mais detalhada posteriormente. 

 

Desenvolvimento 

O primeiro capítulo será composto pela análise do projeto da Estação 

Marítima de Zeebrugge, o segundo capítulo veremos a Biblioteca Nacional da 

França em Paris e no terceiro capítulo analisaremos o Centro de Arte e Tecnologias 

Midiáticas em Karlsruhe, chegando à conclusão de como uma megaestrutura se 

incorpora na malha urbana. 

 

Resultados Preliminares 

Visando que a pesquisa se encontra em andamento, não chagamos á 

resultados preliminares. 
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