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RESUMO

A proposta desta pesquisa é investigar as nossas cidades do futuro e entender como contribuir para a criação de um espaço urbano melhor do 
que o atual, num contexto onde os desafios são cada vez mais numerosos e complexos. Para responder a essa questão, é essencial 
compreendermos quais tendências contemporâneas podem implicar em maiores alterações físicas do espaço urbano das nossas cidades de 
amanhã. Um bom exemplo de grande impacto em potencial são as tendências migratórias, cada vez mais direcionadas para o adensamento de 
regiões que já têm maior densidade populacional: as grandes cidades. Como reação a esse aumento da população urbana, os novos padrões de 
sustentabilidade (que inviabilizam a lógica do espraiamento como solução possível) apontam para um inevitável adensamento das áreas centrais 
consolidadas, servidas de infraestrutura e oportunidades. Sendo a cidade um organismo vivo, com metabolismo comparável ao de animais, nada 
melhor do que observar como a natureza se comporta em situações semelhantes. Em busca dessa compreensão, a pesquisa investiga
possibilidades de tradução de algumas estratégias da natureza quando diferentes organismos enfrentam este desafio de compartilhar o mesmo 
espaço. “Simbioses urbanas” são investigadas, em busca de uma metodologia para atingir, na arquitetura, uma interação com resultados positivos 
para todos os organismos envolvidos, o que, na biologia, convencionou-se chamar de mutualismo. Inicialmente foram levantados estudos de caso 
ao redor do mundo, filtrando casos que fossem compatíveis com as intenções e objetivos da pesquisa. Através das análises elaboradas acerca da 
produção internacional foi possível criar tipologias de como essas relações são estabelecidas e como abordar os posteriores estudos de caso e 
elaborações projetuais. Foram identificadas 4 categorias, “abaixo” e “acima” sendo relações em que um novo organismo (edifício) se estabelece 
abaixo ou acima de um ou mais organismos preexistentes (edifícios, estruturas urbanas, viadutos, praças, árvores, montanhas, etc); e “ao lado” e 
“entre” sendo relações em que um novo organismo se estabelece de forma adjacente ou entre as partes de um ou mais organismos 
preexistentes. Apesar de ainda serem muito esparsas as pesquisas sobre o tema no Brasil, existem por aqui casos concretos muito interessantes e 
possibilidades instigantes. Numa segunda etapa da pesquisa, a equipe levantou casos existentes no Brasil e identificou as particularidades que os 
diferenciam dos casos internacionais. É sobre a análise desses casos que esta pesquisa se debruça para fomentar o debate sobre alternativas mais 
sustentáveis para desenvolver as nossas cidades do amanhã. Atualmente, na etapa final da pesquisa, a equipe está produzindo projetos 
provocativos, que ilustram possibilidades de novas arquiteturas mutualistas no Brasil. Enquanto um pesquisador - que analisou simbioses onde o 
novo organismo se encontra sobre o existente - está estudando possibilidades em favelas do Rio, um que pesquisou simbioses da categoria “ao 
lado” está estudando as oportunidades que estruturas acopladas a empenas cegas de edifícios do centro da cidade podem oferecer para 
moradores de rua. Um terceiro membro ainda, que pesquisou sobre estruturas que se instalam abaixo de algum organismo existente, está 
investigando a possibilidade de criação, ao longo do canal da Presidente Vagas, de um parque linear em uma altura abaixo de onde passam os 
carros, que transformaria completamente o caráter da região. São visões utópicas de um Rio de Janeiro que não existe, mas que poderia existir. 
Um Rio que nos lembra do que poderíamos e do que poderemos um dia ainda vir a ser. Provocações que pretendem ser úteis no estímulo à 
necessária atitude de pensar a cidade e seu futuro.
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