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Resumo 

A ausência de um posicionamento crítico na arquitetura e urbanismo, para além 
de suas demandas internas, é uma questão que permeia a disciplina desde 
meados dos anos 1970, como consequência da chamada "condição pós-
moderna". Considerando este contexto de pragmatismo e esvaziamento 
teórico, a tese tem como hipótese central a possibilidade de retomada da crítica 
e de avanços teóricos na disciplina a partir de um cenário de institucionalização 
da pesquisa via think tanks e associações entre universidades e escritórios de 
arquitetura e urbanismo. Investiga, portanto, a produção dos think tanks para 
as aglomerações urbanas da América Latina, África e Ásia, tendo como objeto 
de estudo as pesquisas e projetos experimentais do The Now Institute 
(Morphosis de Thom Mayne e Southern California Institute of Architecture), 
Urban-Think Tank (Alfredo Brillembourg e Swiss Federal Institute of 
Technology), The Why Factory (MVRDV de Winy Maas e Delft University of 
Technology) e AMO (OMA/Rem Koolhaas e Harvard Graduate School of 
Design). Metodologicamente, nos aproximamos da geografia e da teoria urbana 
como critério de análise dos estudos de caso. Esta abordagem, via disciplinas 
correlatas, situando a arquitetura e urbanismo dentro de uma estrutura geral de 
conhecimento, é importante para a compreensão do estado interno de nossa 
área. Desse modo, a tese do trabalho é que emergem iniciativas críticas ao 
cenário neoliberal hegemônico, mas ainda majoritariamente fechadas na 
própria disciplina e que devem se complementar com ações que permeiam 
outros campos do conhecimento. 
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Abstract 

The absence of a critical position in architecture and urbanism, in addition to its 
internal demands, is an issue that has permeated the discipline since the mid-
1970s, as a consequence of the so-called "postmodern condition". Considering 
this context of pragmatism and theoretical emptying, the thesis has as its central 
hypothesis the possibility of resuming criticism and theoretical advances in the 
discipline from a scenario of institutionalization of research via think tanks and 
associations between universities and architecture and urbanism firms. 
Therefore, investigates the production of think tanks for urban agglomerations 
in Latin America, Africa, and Asia, having as object of study the research and 
experimental projects of The Now Institute (Morphosis by Thom Mayne and the 
Southern California Institute of Architecture), Urban-Think Tank (Alfredo 
Brillembourg and Swiss Federal Institute of Technology), The Why Factory 
(MVRDV by Winy Maas and the Delft University of Technology) and AMO 
(OMA/Rem Koolhaas and Harvard Graduate School of Design). 
Methodologically, we approach geography and urban theory as a criterion for 
analyzing case studies. This approach, via related disciplines, placing 
architecture and urbanism within a general knowledge structure, is important for 
understanding the internal state of our area. In this way, the thesis presented is 
that critical initiatives emerge against the hegemonic neoliberal scenario, but 
still mostly closed in the discipline itself and that should complement each other 
with actions that permeate other fields of knowledge. 
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Esta pesquisa, como continuidade da dissertação de mestrado que a antecede, 
tem interesse na produção contemporânea de arquitetura e urbanismo (A&U). 
A ausência de um posicionamento crítico, principalmente a partir da década de 
1990, caracteriza a produção arquitetônica denominada, por alguns autores1, 
de pós-crítica. Neste contexto de pragmatismo e esvaziamento teórico, a 
pesquisa em A&U pode ser vista como propositora de cenários para retomada 
do pensamento crítico. Assim, a partir do contexto pós-crítico/pós-teoria, 
focamos a pesquisa como processo de projeto/prática e as relações entre este 
modo de operação e o desenvolvimento de teoria – importante destacar que o 
termo “pesquisa”, nesta tese, engloba extensos trabalhos com temas para além 
do escopo da arquitetura, mas que interferem nos processos urbanos. 

A partir deste tema, nossa intenção é investigar o trabalho desenvolvido por 
think tanks operando na A&U vinculadas à escritórios de arquitetura 
reconhecidos e universidades de ponta e com um repertório de ensaios 
consolidado. Assim, temos como objeto de estudo as pesquisas e projetos 
experimentais do The Now Institute (Morphosis de Thom Mayne e Southern 
California Institute of Architecture), Urban-Think Tank (Alfredo Brillembourg e 
Swiss Federal Institute of Technology), The Why Factory (MVRDV de Winy 
Maas e Delft University of Technology) e AMO (OMA/Rem Koolhaas e Harvard 
Graduate School of Design). Destacamos que o foco deste estudo não é 
somente o aspecto projetivo, especulativo das pesquisas e experimentações, 
mas, especialmente, o lado analítico, de modo a compreender potenciais 
ideias, entendimentos teóricos e vocabulários da A&U que possam estar 
presentes nas pesquisas e nos projetos experimentais. 

Entendemos que a propagação de pesquisas e ensaios projetuais, culminando 
na fundação de instituições voltadas exclusivamente para estes trabalhos, 
reflete certa divisão em nossa disciplina e constata as limitações da A&U, 
somente como prática projetiva, na sociedade contemporânea. Para Bart 
Lootsma2, a pesquisa é uma questão fundamental no debate sobre arquitetura 
e urbanismo: arquitetos e escritórios como Rem Koolhaas e OMA/AMO e Winy 
Maas e MVRDV, instituições como Harvard e Berlage Institute buscam 
entender as mudanças no ambiente urbano via pesquisas e seus livros, cada 
vez maiores, parecem enfatizar a relevância da “nova” pesquisa baseada em 
estatísticas e dados quantitativos. Segundo o autor, assim como é possível 
escrever a história da arquitetura e urbanismo por meio de projetos, é também 
possível delinear a história da disciplina pelas pesquisas desenvolvidas3, 
estabelecendo sua origem e evolução até tempos atuais – sendo importante 
contextualizar a condição contemporânea que os arquitetos enfrentam hoje, 
conforme estabeleceremos nos capítulos 1 e 2. Como exemplo, o autor cita a 
abertura das cidades e a diluição das fronteiras que eram assuntos 
considerados por Van Lohuizen para o Randstad, na Holanda (conurbação 
entre Amsterdam, Haia, Utrecht e Rotterdam) e também por Winy Maas, do 
MVRDV e The Why Factory, mas em um contexto diferente, ao propor um 
projeto experimental para a cidade especulativa Metacity Datatown4. Neste 
último caso, a pesquisa de arquitetura antecede o projeto, mas também pode 
se tornar método e processo. Para Van Lohuizen, as pesquisas deveriam ser 
constantemente revisadas e atualizadas em um processo sem fim, na tentativa 
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de lidar com as complexidades que as envolvem, já que a negação da pesquisa 
seria um retorno à uma arquitetura autônoma5. 

Para além da importância da pesquisa defendida décadas atrás por Van 
Lohuizen e retomada por Lootsma6, entendemos que os ensaios e projetos 
experimentais podem ainda ampliar o campo de atuação da A&U, redefinindo 
o papel do arquiteto de forma mais interdisciplinar: a obra arquitetônica isolada 
cede lugar às pesquisas que permeiam o campo político e econômico. Por isso, 
a retomada recente da experimentação e da pesquisa como prática pode ter 
desdobramentos importantes em nosso campo disciplinar, como: o 
reposicionamento do papel da A&U; a interação com outras áreas de 
conhecimento; a projeção de cenários futuros como ponto de articulação entre 
teoria e projeto e ferramenta de visualização para abertura de debates7. 

Consideramos também que representações hipotéticas aplicadas à realidade 
urbana propiciam reflexões críticas e revelam aspectos problemáticos do atual 
desenvolvimento das cidades. Ainda, as investigações sobre o diálogo entre 
pesquisa em A&U e prática de projeto são importantes para ampliar o 
conhecimento sobre: a arquitetura produzida nos dias de hoje, o papel do 
arquiteto e os limites da disciplina arquitetônica. 

Do mesmo modo, a iniciativa de correlacionar, por meio de uma leitura crítica, 
projetos experimentais e pesquisas recentes de escritórios de arquitetura e 
think tanks é, acredita-se, inovadora, já que a visibilidade dos arquitetos aqui 
mencionados está muito mais relacionada aos seus projetos construídos do 
que aos trabalhos teóricos, deixando em aberto uma lacuna sobre a aplicação 
dessas investigações. Não há estudos que comparem o trabalho de pesquisa 
dos think tanks elencados ou que analisem em profundidade o conteúdo 
dessas experimentações. 

Assim, apesar da urgência dos temas tratados nos estudos de caso e pelo 
próprio significado da fundação dessas instituições (ou até por este ser um 
evento recente), os think tanks em A&U, até o momento, permanecem pouco 
estudados. Embora críticos do eixo Europa-Estados Unidos já tenham discutido 
importantes pontos dos trabalhos dos escritórios Morphosis, Urban-Think Tank, 
MVRDV e OMA8, existe uma lacuna sobre o conjunto da obra dos think tanks 
vinculados à estas práticas, especialmente sobre o ponto de vista dos 
processos urbanos emergentes. As principais fontes bibliográficas são as 
próprias publicações dos think tanks, algumas delas de difícil acesso em nosso 
país. Há, portanto, inúmeras possibilidades de pesquisa considerando o 
universo destas instituições em A&U. No entanto, a intenção desta tese não é, 
e nem caberia, englobar todos os aspectos da produção dos think tanks, mas 
gerar uma reflexão, a partir de determinado recorte, sobre o desenvolvimento 
de pesquisa e novos entendimentos teóricos na produção contemporânea de 
A&U. 

A partir do exposto, este trabalho abordará a pesquisa de arquitetura e 
urbanismo como método de trabalho analítico e especulativo dos think tanks, 
ou seja, pesquisas qualitativas desenvolvidas de modo sistematizado para 
gerar conhecimento e reflexões sobre temas específicos. Assim, serão 
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trabalhados determinados recortes, seja como parte do contexto, dos 
argumentos ou do objeto de estudo, sendo: 

1- Enquadramento temporal: o problema do esvaziamento do discurso teórico 
e o surgimento de um ciclo mais pragmático na arquitetura no fim dos anos 
1970 definem este recorte, desde que este cenário incentivou, no início dos 
anos 2000, a produção de pesquisas como resposta a este momento de 
diminuição da teoria, ainda que de modo pontual, por arquitetos e centros de 
pesquisa. 

2- Enquadramento espacial: implicações políticas, econômicas e culturais 
delimitam este recorte a partir do momento em que arquitetos e centros de 
pesquisa deslocam-se do eixo Europa-Estados Unidos e voltam seus estudos 
para grandes cidades da América Latina, África e Ásia. 

3- Enquadramento temático: comparação das estratégias de pesquisa 
desenvolvidas pelos quatro think tanks, para verificar pontos comuns nestas 
investigações, avaliando quais as influências dos trabalhos no debate urbano 
e nos projetos de arquitetura.  

Explicitado o recorte, esta pesquisa fundamenta-se no entendimento de que, 
no século XXI, a pesquisa em A&U surge como potencial alternativa para 
reinserir a disciplina nas discussões relacionadas ao espaço urbano - parte das 
reflexões do projeto temático “Arquitetura e urbanismo frente ao espaço social 
no século 21: estratégias de segregação e táticas de apropriação”a, ao qual 
este trabalho está vinculado. Se os arquitetos foram afastados destes debates, 
participando apenas do fim do ciclo por meio da arquitetura como produção de 
mercado, pesquisa e experimentação podem trabalhar como base que fomenta 
diálogos anteriores às tomadas de decisões, permitindo um posicionamento 
político da disciplina frente à tal afastamento e reinserindo a A&U no início do 
processo. Desse modo, a tese tem como hipótese central a possibilidade de 
retomada da crítica e de avanços teóricos na disciplina a partir de um 
cenário de institucionalização da pesquisa via think tanks e associações 
entre universidades e escritórios de arquitetura e urbanismo. 

 

Think tanks 

Relatada a problematização desta tese, mas ainda antes de discorrer sobre a 
metodologia e estrutura do trabalho, apresentamos um breve panorama sobre 
os think tanks, suas características e modo de operação, já que este termo 
recente é utilizado pelas quatro instituições de pesquisa aqui analisadas.  

O estabelecimento dos think tanks é observado no pós-segunda guerra, 
especialmente nos Estados Unidos, originando um tipo de agência de 
consultoria9. De modo geral, são definidos como instituições autônomas 

                                                           
a O projeto temático, que tem apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de 
São Paulo (processo: 16/22704-8), discute a atualização disciplinar crítica e tem como 
objetivo compreender as possibilidades urbanas de apropriação dos novos paradigmas 
espaciais de projetos e intervenções urbanas definidas como portadoras de 
configurações alternativas. 
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produtoras de conhecimento científico para formulação de políticas públicas. 
Ao longo do tempo, estas instituições foram se especializando e se tornando 
mais heterogêneas, o que resultou na ampliação do conceito de think tank e 
que torna, ao nosso ver, mais complexa a definição de uma instituição como 
tal. Como características básicas, que descrevem também os think tanks em 
A&U analisados nesta tese, podemos citar o incentivo à pesquisa, a orientação 
para objetivos via estudos específicos para problemas definidos, a atuação em 
nível local ou global incluindo novas demandas, como aquecimento global, 
migração, direitos humanos, entre outros. Além disso, o trabalho dos think 

tanks pode ser de longo prazo, já que ideias demandam tempo para serem 
concretizadas - nos estudos de caso apresentados no capítulo 3, por exemplo, 
as pesquisas são desenvolvidas em vários anos e muitas vezes não finalizadas 
por motivos políticos e/ou econômicos. No entanto, ideias geradas em 
organizações de pesquisa são fonte importante para mudanças na sociedade. 

Think tanks são, em geral, instituições sem fins lucrativos e podem ter 
financiamento público ou privado, têm caráter permanente e são estruturadas 
para produzir conhecimento por tempo indeterminado10. De acordo com James 
McGann11, com a aceleração dos processos de globalização no pós-1990, o 
número de think tanks atuando no mundo aumentou consideravelmente – das 
mais de 6.50012 instituições existentes atualmente, metade foi fundada após os 
anos 1980, trata-se, portanto, de um fenômeno recente não só na A&U – os 
think tanks analisados se estabelecem após os anos 1990 – mas também em 
outros campos disciplinares. McGann13 classifica os think tanks de acordo com 
suas características e origens, sendo: 

1. Independentes: autônomos em relação aos financiadores e em sua 
operação.  

2. Semi-independentes: dependentes de financiadores ou agências 
contratantes, mas autônomos em relação à governos.      

3. Afiliados ao governo. 

4. Semi-governamentais: parte de contratos governamentais.  

5. Afiliados à universidades. 

6. Afiliados à partidos políticos. 

7. Corporativos: instituição de pesquisa com fins lucrativos.   

The Now Institute, Urban-Think Tank e The Why Factory têm vínculos com 
universidades e alternam entre independentes e semi-independentes, a 
depender do trabalho desenvolvido. AMO desenvolve pesquisas junto à 
Harvard Graduate School of Design, opera de modo mais corporativo, mas 
também independente ou semi-independente. Todos são think tanks de 
pequena escala, especializados, com modo de operação independente ou 
contratado, têm pesquisa e consultoria baseadas em estudos empíricos 
desenvolvidos por seus pesquisadores e estudantes de pós-graduação das 
universidades associadas voltadas para um público alvo de acadêmicos e a 
sociedade em geral. 



12 

 

The Now Institute, The Why Factory e AMO foram fundados como braços de 
pesquisa dos escritórios Morphosis, MVRDV e OMA, respectivamente, para 
que tal agenda de pesquisa não se diluísse em meio ao desenvolvimento da 
construção do objeto arquitetônico. Urban-Think Tank diferencia-se nesse 
sentido, se denomina uma universidade sem diploma14, realiza pesquisas que 
podem se desdobrar em construção, é, ao mesmo tempo, escritório e think-

tank ou um think tank que faz projetos. As quatro instituições aqui analisadas 
têm vínculos com universidades, o que lhes fornecem oportunidades para o 
desenvolvimento de pesquisas com infraestrutura, financiamentos e 
visibilidade. The Now Institute e The Why Factory funcionam como centros de 
pesquisa dentro das universidades e contam, inclusive, com programas de pós-
graduação. Urban-Think Tank e AMO têm ligação com ETH Zurich (antes 
Columbia University) e Harvard Graduate School of Design, respectivamente, 
por conta de seus fundadores atuarem como professores nestas escolas 
desenvolvendo trabalhos dentro da academia e com o apoio desta. 

Ainda, é válido apresentar uma observação sobre think tanks no Brasil, o que 
também justifica a escolha de instituições estrangeiras como estudo de caso. 
On Think Tanks, diretório global aberto sobre think tanks15, contabiliza 88 think 

tanks brasileiros que, segundo o diretório, atuam nas áreas de educação, 
energia, desenvolvimento sustentável, meio ambiente, economia, segurança e 
justiça social. Sem dúvida, diante da amplitude e complexidade do conceito, 
outras instituições que produzem estudos e influenciam políticas públicas 
poderiam ser registradas no diretório. De acordo com Teixeira16, os think tanks 
brasileiros de maior representatividade operam nas áreas de Relações 
Internacionais e Economiab e o maior entrave para a operação destas 
instituições no Brasil é o baixo interesse em financiar tais atividades.  

Também no contexto brasileiro, analisamos escritórios de A&U e laboratórios 
de pesquisa que trabalham em parcerias com Organizações não 
Governamentais, coletivos e assistências técnicasc. No entanto, seria 
incoerente examiná-los como estudo de caso, pois: não se tratam de think 

tanks com vinculação à escritórios de A&U e universidades; as temáticas 
abordadas por estes grupos não se enquadram em nosso recorte.  

                                                           
b O Instituto Pólis atua na construção de cidades mais justas, sustentáveis e 
democráticas e está registrado no diretório On Think Tanks, embora se defina como 
organização não governamental. 
c Foram analisados: o escritório mineiro Vazio S/A que tem publicações sobre áreas 
limítrofes da arquitetura (vazios urbanos, infraestruturas abandonadas, áreas de 
minerações e arte); os trabalhos do Instituto das Cidades (Universidade Federal de São 
Paulo), do Grupo Metrópole Fluvial e LabCidade (Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo da Universidade de São Paulo) e a rede do Observatório das Metrópoles. 
Para além do cenário brasileiro, analisamos também o trabalho de duas novas 
instituições que poderão ser estudadas futuramente: 1- Supersudaca, think tank de 
arquitetura e investigação urbana que se define como escritório com projetos baseado 
em pesquisas. Os nove pesquisadores trabalham a partir de seus respectivos países 
(Peru, Argentina, Uruguai, Chile e Curaçao) com exposições, ações em espaços 
públicos, seminários e workshops com temas como o turismo massivo no Caribe; 2- 
The New Normal, think-tank de urbanismo que pesquisa processos urbanos 
emergentes, especialmente no contexto da Rússia. 
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Metodologia      

Por nosso interesse em analisar criticamente a produção contemporânea de 
A&U, inicialmente, esta pesquisa atribuía maior ênfase aos próprios think tanks. 
No entanto, já no início do desenvolvimento do trabalho, nos aproximamos da 
teoria urbana, via autores com origens na geografia, como critério de análise 
dos estudos de caso. Esta abordagem a partir de disciplinas correlatas, 
situando a A&U dentro de uma estrutura geral de conhecimento, é importante 
para a compreensão do estado interno de nossa área. Nesse sentido, a revisão 
dos trabalhos de Henri Lefebvre (O direito à cidade; Revolução urbana; Writings 

on cities; A produção do espaço), do Urban Theory Lab (coordenado por Neil 
Brenner) e de Alexander Cuthbert (The Form of Cities: Political Economy and 

Urban Design; Understanding cities) teve tanto peso quanto a análise das 
publicações dos think tanks – ainda que o objeto de pesquisa seja fonte 
bibliográfica importante para este trabalho: livros, pesquisas e ensaios 
projetuais dos think tanks são fonte primária fundamental para captação das 
principais questões presentes em seus discursos.  

Desse modo, a literatura em teoria urbana guiou a definição da metodologia da 
pesquisa. Durante a revisão bibliográfica extraímos conceitos relevantes que 
orientam a análise dos estudos de caso e refletem o estado da própria A&U. 
Assim, estes conceitos acabam permeando toda pesquisa: dispersos na 
contextualização de nossa disciplina no capítulo 1, centrais no capítulo 2 de 
contextualização global, como forma de análise dos estudos de caso no 
capítulo 3 e na forma de resultados no capítulo 4.  

Já sobre a revisão crítica da literatura dos estudos de caso, percorremos dois 
caminhos. O primeiro deles trata da revisão da bibliografia sobre o conjunto da 
obra dos think tanks e seus respectivos escritórios; o segundo percurso foca a 
análise de publicações dos think tanks de acordo com nosso enquadramento 
temporal e espacial, sendo estas: 

- The Now Institute: Haiti Now (2012);  
- Urban-Think Tank: Informal toolbox: SLUM LAB Paraisópolis (2008), 

São Paulo Projetos de Urbanização de Favelas (2010), Torre David: 

informal vertical communities (2012); 
- The Why Factory: Hong Kong Fantasies: challenging world-class city 

standards (2011); The Vertical Village: individual, informal, intense 
(2012); 

- OMA-AMO: Project on the city 2: Great Leap Forward (2001), Lagos 

Wide and Close: an interactive journey into an exploding city (2005). 

As publicações dos think tanks expõem seus trabalhos por meio de fotografias, 
diagramas e montagens – por isso, apresentamos uma série de imagens para 
transmitir aspectos centrais das pesquisas e ensaios projetuais. Para tanto, 
digitalizamos figuras das publicações e coletamos material das páginas da 
internet do Morphosis, The Now Institute, Urban-Think Tank, Secretaria 
Municipal de Habitação de São Paulo, MVRDV, The Why Factory e OMA-AMO 
e também nos aproximamos do próprio método de trabalho dos think tanks e 
desenvolvemos peças gráficas para visualização dos resultados das análises 
realizadas - dentre elas estão quadros, gráficos e diagramas. 
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No decorrer do trabalho, algumas páginas da internet, fonte de informações 
importantes, foram removidas da rede (como o portal da Secretária de 
Habitação da Prefeitura Municipal de São Paulo, que fornecia dados sobre os 
projetos do Urban-Think Tank). Por isso, preservamos alguns materiais 
coletados de bases digitais transitórias e os apresentamos como anexos 
importantes para entender os think tanks e o contexto no qual atuam. 

Ainda sobre metodologia, foram empregados dois métodos principais para as 
análises dos objetos de estudo: qualitativo e comparativo. O método qualitativo 
foi aplicado na investigação dos estudos de caso (capítulo 3) quando os think 

tanks foram examinados individualmente via conceitos de avaliação extraídos 
do capítulo 2. Se no método qualitativo, as comparações e relações são 
elaboradas dentro do universo de um think tank, com o método de pesquisa 
comparativo, indicamos padrões de relação entre os estudos de caso que são 
apresentados na seção de resultados (capítulo 4).  

Além disso, durante o desenvolvimento desta tese, buscamos conciliar a 
pesquisa bibliográfica e o diálogo com pesquisadores e arquitetos, o que 
engloba: 1- entrevistas; 2- participação em eventos científicos e 3- visitas de 
campo em museus e exposições: 

1- Para atender as demandas específicas do trabalho, foi necessário 
mesclar os tipos de entrevistas “estruturada” (roteiro pré-estabelecido), 
“não padronizada” (aprofundamos algumas questões quando 
necessário, mesmo com as perguntas definidas anteriormente) e 
“painel” (determinadas perguntas iguais para entrevistados diferentes 
com o intuito de gerar comparações). Optamos por desenvolver poucas 
questões (em média, cinco perguntas que, por vezes, foram ainda 
desdobradas) por conta da complexidade dos temas abordados 
(processos urbanos, teoria, pesquisa, mas também sobre aspectos 
funcionais dos think tanks, como estrutura de trabalho e financiamentos 
de pesquisas)d. 

2- Além do diálogo com outros pesquisadores da área, a participação 
em eventos científicos também resultou na divulgação de recortes desta 
pesquisa a partir de três artigos publicados durante o desenvolvimento 
do trabalho.  

                                                           
d Foram entrevistados Alfredo Brillembourg (fundador do Urban-Think Tank), Eui Sung 
Yi (diretor do The Now Institute), Charlotte Leib (ex-AMO), Elisabete França 
(superintendente de Habitação Social da Sehab entre 2006 e 2012) e André Pepato 
(arquiteto da equipe local do Urban-Think Tank, responsável pelo desenvolvimento do 
projeto Fábrica da Cultura em Paraisópolis). O processo para realização das 
entrevistas nos disse muito sobre os próprios think tanks: quando tomaram 
conhecimento do conteúdo das perguntas (teoria e processos urbanos emergentes), 
os entrevistados do AMO (Samir Bantal, diretor) e The Why Factory (Javier Arpa, 
coordenador) pararam de responder aos nossos contatos. Para a entrevista com Winy 
Maas, em um primeiro momento, a equipe de relações públicas do MVRDV solicitou 
que enviássemos um menor número de perguntas, mas depois declinou alegando que 
Maas não teria tempo para elaborar as respostas. Também tentamos entrevistar Laura 
Baird (ex-AMO) e Claudia Mainardi (ex-OMA e ex-The Why Factory).  
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3- Em campo, além do panorama sobre a produção contemporânea de 
A&U nas visitas às Bienais de arquitetura de São Paulo (2017 e 2019) 
e Veneza (2016 e 2018), coletamos relevante material sobre processos 
urbanos emergentes com os trabalhos Ephemeral Urbanism: Cities in 

Constant Flux, de Rahul Mehrotra e Felipe Vera (Veneza, 2016) e In 

Plain Sight, de Diller Scofidio + Renfro, Laura Kurgan, Robert Gerard 
Pietrusko e Columbia Center for Spatial Research (Veneza, 2018).e 

 

Estrutura 

Além desta introdução, a pesquisa está estruturada em quatro capítulos 
principais, além das considerações finais sobre a pesquisa. O primeiro capítulo 
contextualiza o cenário teórico e crítico, dentro da própria A&U, no qual se 
desenvolvem os think tanks e suas propostas. Abordamos as relações 
pesquisa/crítica e crítica/teoria a partir de discussões sobre o período pós-
crítico e sobre a própria condição da pesquisa em nossa disciplina (a 
investigação como prática).  

Ao fim do capítulo 1, por conta de nosso recorte espacial, abordamos 
brevemente pontos relevantes sobre a “teoria urbana do sul global”. Como 
preferimos evitar o uso do termo “sul global”, conforme explicamos neste 
mesmo capítulo, lançamos mão do termo “sul plural” com o objetivo de evitar 
rótulos generalistas que sustentem polarizações. Nossos estudos de caso 
acontecem na América Latina, África e Ásia – portanto, este “sul” é específico, 
instável e múltiplo. Tal definição se reflete na capa da tese: imagens de São 
Paulo, Lagos e Shenzhen são sobrepostas - apesar de situações semelhantes 
acontecendo nas três cidades, suas lógicas locais não permitem uma perfeita 
sobreposição. 

No capítulo 2, ainda como contextualização, apresentamos o quadro das 
condições globais que permeiam a A&U e áreas correlatas via inter-relações 
com as disciplinas que tratam dos temas espaciais, apontamentos necessários 
para a compreensão dos processos urbanos na contemporaneidade e 
avaliação dos estudos de caso no capítulo 3. 

      Os capítulos 3 e 4 voltam-se para o objeto de estudo. A partir da análise dos 
trabalhos dos think tanks, via conceitos extraídos do capítulo 2, buscamos 
compreender como a disciplina enfrenta as transformações do uso e ocupação 
do solo, infraestrutura e meio ambiente originadas a partir dos processos 
urbanos emergentes. No capítulo 4, apresentamos os resultados da pesquisa 
correlacionando as análises estabelecidas no capítulo 3, a partir de 
comparativos entre os think tanks. Ainda, sintetizamos os fundamentos das 
pesquisas, relacionando os principais temas trabalhados. Por fim, 
respondemos algumas questões formuladas no início deste trabalho e 
resgatamos nossa hipótese central a partir das análises desenvolvidas. As 

                                                           
e Ainda, estavam planejadas visitas à exposição Countryside, do OMA-AMO, 
inaugurada em 20 de fevereiro de 2020 no museu Guggenheim de Nova York e a Bienal 
de Arquitetura de Veneza de 2020. A primeira fechada por tempo indeterminado por 
conta da pandemia Covid-19 e a segunda adida para 2021, pelos mesmos motivos. 
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“considerações finais” constituem a última seção da tese, na qual 
apresentamos as discussões dos resultados, seus efeitos e conclusões do 
trabalho. 

Sem outros estudos científicos que tratassem da produção de think tanks em 
A&U, foi realizado um considerável trabalho de coleta e sistematização de 
informações. A bibliografia de referência (publicações dos escritórios e think 

tanks, livros, artigos, periódicos e páginas da internet) foi revisada em inglês e 
espanhol, enquanto os diagramas e outros desenhos técnicos das pesquisas e 
projetos experimentais foram, em sua maioria, mantidos no idioma original para 
preservação das imagens.  
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Caracas 

1 

A PESQUISA COMO PRÁXIS NA 
A&U CONTEMPORÂNEOS 
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Este capítulo aborda a condição da pesquisa de arquitetura e urbanismo, 
estabelecendo o cenário teórico e crítico no qual os think tanks desenvolvem 
suas investigações e projetos experimentais. A pesquisa e teoria dialogam com 
o conteúdo apresentado no capítulo 2, no qual apresentaremos eventos globais 
que permeiam a disciplina e áreas correlatas. 

Assim, quatro temas centrais estruturam este capítulo dividido em dois tópicos 
que abordam as relações pesquisa/crítica e crítica/teoria. O primeiro tópico faz 
uma breve retrospectiva de pesquisas que elegem cidades específicas como 
objeto de estudo (tal como os think tanks analisados), traçando um comparativo 
com trabalhos semelhantes realizados no pós-2000. Ainda, em um cenário de 
esvaziamento da crítica e teoria, a pesquisa como narrativa dita o ritmo da 
produção de publicações e abre caminho para estudos sobre processos 
urbanos, indicando possibilidades para a retomada da teoria e crítica no 
contexto atual. O segundo tópico mapeia definições sobre teoria de arquitetura 
e teoria crítica urbana que orientam este trabalho e apresenta a condição da 
teoria na arquitetura e urbanismo a partir de uma bibliografia com foco no 
período pós-2000. A partir daí, trata do chamado período pós-crítico, seus 
efeitos no desenvolvimento da crítica e teoria, além de contrapropostas que 
buscam um reposicionamento político da disciplina, como a ideia de agency. 

Encerramos o capítulo abordando a relação teoria versus disciplinas correlatas 
a partir das teorias urbanas para além do eixo Europa-Estados Unidos, nosso 
recorte espacial – tema que estabelece conexões com o capítulo seguinte. 

O objetivo deste capítulo é contextualizar as questões internas da própria 
disciplina com discussões sobre o período pós-crítico e sobre a própria 
condição da pesquisa de arquitetura (a investigação como prática), 
apresentando o panorama no qual os think tanks emergem. O referencial do 
capítulo inclui K. Michael Hays, Michael Speaks, Reinhold Martin, Anthony 
Vidler, Antoine Picon, Silke Kapp, Stan Allen, Silvia Lanvin, Tom Avemaerte, 
Tatjana Schneider, Jennifer Robinson, Ananya Roy, entre outros autores 
abordando questões bastante atuais em periódicos e eventos científicos da 
área. 

 

1.1 Pesquisa e crítica 

Em Los Angeles: a arquitetura de quatro ecologias1, publicado em 1971, 
Reyner Banham reexamina a cidade que dá nome ao livro como uma paisagem 
estruturada a partir de quatro elementos centrais, as chamadas ecologias: 
praias, vias expressas, planícies e encostas que coexistem em um ambiente 
urbano heterogêneo, caótico e de rápido crescimento. Seu elogio à cidade 
americana de LA, e uma certa ausência de posicionamento crítico, geram 
análises de uma metrópole em sua realidade de espraiamento urbano, caos 
estético e consumismo – aceita, portanto, a cidade como ela é e revela como o 
espaço urbano se adaptou à tais condições. 

No ano seguinte, 1972, uma segunda publicação elege outra cidade para 
pesquisas, dessa vez com foco na arquitetura do cotidiano e o comum. 
Aprendendo com Las Vegas2, de Robert Venturi, Denise Scott Brown e Steven 
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Izenour, analisou a simbologia comercial como parte fundamental da imagem 
urbana de Las Vegas, uma cidade que exemplificava a arquitetura criada pela 
sociedade de consumo após o crescimento econômico das décadas de 1950 e 
1960. A partir de um ponto de vista controverso para o pensamento 
arquitetônico da época, os autores sugerem a valoração dos elementos 
simbólicos na arquitetura, o que marcou, para muitos, a transição para a pós-
modernidade na disciplina arquitetônica. 

Em 1978, Rem Koolhaas publica Nova York Delirante: um manifesto retroativo 

para Manhattan3, um livro que descreve as consequências arquitetônicas do 
rápido crescimento urbano de Nova York entre 1890 e 1940, decorrentes da 
combinação entre tecnologia e poder econômico. Para Koolhaas, a condição 
metropolitana era potencializada ao ponto de gerar outra cultura urbana: a 
cultura da congestão4. Nesta nova condição, a arquitetura é afetada pela 
experiência do artificial, que substituiria o real e o natural. Para tanto, o 
arquétipo arquitetônico dessa cultura é o arranha-céu – um edifício com 
imagem externa monumental, mas de instabilidade programática interna. Para 
além dos valores formais e simbólicos, entra em debate a influência que a 
arquitetura exerce sobre os hábitos de seus ocupantes. 

As três publicações acima citadas têm como ponto comum o interesse por 
cidades que passaram por processos urbanos que resultaram em períodos de 
rápido crescimento. Nesse sentido, outro documento contribui para sintetizar 
esta noção da época. Collage City5, de Colin Rowe e Fred Koetler, de 1978, 
não toma uma cidade específica como estudo de caso, mas aponta um modelo 
de cidade caracterizado pela dualidade e instabilidade, na qual diferentes 
eventos têm lugar. Assim como Los Angeles, Las Vegas e Nova York, tal 
modelo também responde às diferentes condições de crescimento urbano 
distantes do planejamento tradicional. Este modo de operação tem a 
oportunidade de identificar processos urbanos que poderiam contribuir para a 
renovação da disciplina – questão central que investigamos nas atuais 
pesquisas dos think tanks aqui analisados. 

Mais recentemente, diversos trabalhos desenvolvidos por instituições no 
mundo todo retomam tais pesquisas por modelos de cidades em distintos 
processos de urbanização. Seguindo uma espécie de genealogia que engloba 
a Los Angeles de Reyner Banham, a Las Vegas de Robert Venturi, Denise 
Scott Brown e Steven Izenour e a Nova York de Rem Koolhaas, estes trabalhos 
têm como foco possibilidades urbanas não reveladas, consideradas atípicas e, 
de certo modo, a parte dos estudos de arquitetura e urbanismo. 

Este modo de operação engloba trabalhos como Made in Tokyo6 (2001), do 
Tokyo Institute of Technology e desenvolvido por Momoyo Kaijima, Junzo 
Kuroda e Yoshiharu Tsukamoto. O estudo não tem como foco central o objeto 
arquitetônico autônomo, mas elementos aleatórios da cidade contemporânea 
em estado de colapso (potencializado pelas sucessivas crises econômicas, 
como Torre David, em Caracas, analisada no contexto do Urban-Think Tank no 
terceiro capítulo desta tese), como complexos industriais, redes de 
infraestrutura, áreas verdes, subutilizadas e vazios urbanos. Tais elementos – 
e as possibilidades geradas por eles - são chamados pelos autores de “híbrido 
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transcategórico”, uma situação que envolve condições externas à arquitetura 
(figura 1). Se os arranha-céus de Nova York são resultado da cultura da 
congestão para Koolhaas, no contexto de adensamento de Tóquio, suas 
arquiteturas híbridas atingem grau máximo de saturação – nesse ponto, os 
híbridos deixam transparecer as tensões que acontecem em seus interiores e, 
por fim, revelam aquilo que a arquitetura não deveria ser. Tal estratégia 
explicaria melhor a cidade e despertaria novos modos de produzir arquitetura. 

Também em 2001, Georgia Daskalakis, Charles Waldheim e Jason Joung 
publicaram o livro Stalking Detroit7, uma pesquisa realizada durante cinco anos 
pelo The Committe for Urban Thinking: Detroit (figura 2). O comitê estabeleceu-
se em 1994 para conduzir pesquisas sobre a condição urbana de Detroit 
rejeitando o modo de operação baseado em solução de problemas – o trabalho 
do grupo explica o modelo de urbanismo em funcionamento em Detroit, é um 
livro sobre a cidade ou sobre as disciplinas que tentam entendê-la. A 
publicação engloba artigos, análises, levantamento fotográfico e propostas 
para a cidade frente ao seu cenário de extrema recessão. A cidade, que já foi 
sede de grandes companhias automobilísticas e implantou processos 
industriais de produção inéditos, exemplifica a ideia de colapso com seu 
processo de decrescimento vertiginoso que engloba desde a população até 
construções. O caso de Detroit se opõe à lógica dos processos arquitetônicos 
e urbanos: a cidade decresce; destrói; se desfaz; abandona seus espaços 
construídos e expande seus vazios, por fim, revela os problemas do urbanismo 
contemporâneo baseado em conceitos de crescimento nem sempre 
sustentáveis. 

Proximamente, os trabalhos do MAS Urban Design do Instituto Federal de 
Tecnologia de Zurich, dirigido por Marc Angélil e Rainer Hehl, tiveram como 
foco os fenômenos urbanos contemporâneos, dentre eles os assentamentos 
informais no Brasil. Estas pesquisas resultaram nas publicações Building Brazil! 

The Proactive Urban Renewal of Informal Settlements8 (2012) e Cidade de 

Deus! Working with Informalized Mass Housing in Brazil9 (2013). Cidade de 
Deus, com origens em um programa habitacional do Rio de Janeiro, é 
analisado como uma nova centralidade, para além de sua posição periférica. O 
trabalho investiga os modos de apropriação e customização gradual das 
habitações em massa padronizadas, revela as implicações do ambiente híbrido 
do bairro na atualidade e o aponta como modelo globalmente aplicável para 
melhorar programas de habitação em massa – uma visão europeia que 
simplifica as causas e consequências do que os autores consideram 
positivamente uma desenvoltura das práticas informais. 

Enquanto as publicações sobre Los Angeles, Las Vegas e Nova York mostram 
interesses por processos urbanos que resultaram no rápido crescimento das 
cidades, as pesquisas realizadas em Tóquio, Detroit e Rio de Janeiro analisam 
as implicações decorrentes desse crescimento décadas mais tarde. No 
entanto, os trabalhos dos dois períodos estão interligados, pois focam 
situações complexas para o projeto urbano e arquitetônico contrapondo-se aos 
ideais de progresso do modernismo. Desse modo, retomar estes trabalhos é 
refletir sobre uma importante questão: a cidade contemporânea desenvolve  
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Figura 1.  
Híbrido painel publicitário/habitação. Fonte: 
Made in Tokyo. 
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Figura 2. 
Diagramas de cheios/vazios de Detroit: 

1916, 1950, 1960, 1994. 
Fonte: Stalking Detroit.
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mecanismos de sobrevivência mesmo em condições desfavoráveis – 
sobrevivência esta que não deve ser vista como positiva, pois limita o pleno 
funcionamento da cidade e impacta diretamente na qualidade de vida de seus 
habitantes. Daí a importância da continuação das pesquisas sobre processos 
urbanos emergentes. É neste contexto de trabalhos voltadas para cidades ou 
regiões que se inserem os think tanks aqui estudados, com a diferença de uma 
ênfase à associação dos centros de pesquisa aos escritórios de arquitetura, ou 
seja, a ideia de cooperação, ou pelo menos, proximidade, da pesquisa com o 
projeto. 

Como resultado, estas pesquisas marcam também o ritmo de produção de 
livros por arquitetos, não uma prática inédita, mas a partir de 1994, bastante 
impulsionado pelo trabalho de Rem Koolhaas (assim como o período entre as 
décadas de 1920 e 1960 foi marcado por publicações de Le Corbusier). O 
trabalho do OMA-AMO, nesse campo em específico, abre caminho para 
pesquisas sobre processos urbanos e acaba balizando o cenário da teoria e da 
crítica no contexto atual – um dos exemplos mais recentes é Palermo Atlas 
(2018), publicação que investiga um território no centro das principais 
transformações do nosso tempo. Palermo é interpretada como um nó 
geográfico de fluxos, agora remodelado pelos processos migratórios recentes 
e outras condições globais que permeiam os processos urbanos da cidade. 
Assim, é notória a influência desse método de trabalho em escritórios que 
tiveram suas origens no próprio OMA – vide o número de publicações do 
MVRDV e que culmina na criação do The Why Factory10. 

Pensar cidades é um ponto comum nos livros dos think tanks analisados. O 
arquiteto, enquanto escritor e/ou editor, pode transmitir a estrutura teórica das 
suas atividades em outros meios contribuindo para debates sobre a disciplina 
arquitetônica. Além disso, a cidade ainda é o campo de operações no qual 
arquitetos encontram material de trabalho para seus projetos. Por fim, a 
pesquisa como narrativa pode transpor a dualidade teoria-prática de modo a 
englobar discursos transversais e novas observações críticas. 

No entanto, existe uma lacuna entre as pesquisas dos anos 1970 e o pós-2000. 
Na introdução de Great Leap Foward, Koolhaas afirma que talvez Team X e 
Archigram foram, nos anos 1960, os últimos movimentos reais no urbanismo a 
propor novas ideias e conceitos de organização da vida urbana. Desde aquele 
tempo, houve o desenvolvimento de um urbanismo adaptável11, capaz de criar 
uma condição urbana livre da urbanidade. “A rápida urbanização da Ásia tem 
destruído todas as condições existentes, criando uma nova substância urbana. 
O urbano parece ser menos entendido no momento de sua apoteose. O 
resultado é um impasse teórico, crítico e operacional”12. Para alguns autores13, 
principalmente no final dos anos 1990, a possibilidade da crítica em arquitetura 
foi condenada pela emergência do “pós-crítico” (que ecoa também termos 
como “pós-teoria”). Nesse sentido, vale destacar que, apesar do cenário crítico 
ser muito vasto, os debates sobre o tema neste período de esvaziamento 
situam-se especialmente nas questões formais quando mencionam ainda a 
existência de crítica, ou seja, são debates que giram em torno das questões 
internas da disciplina (autonomia formal e questões culturais, por exemplo). Por 
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isso, quando nos referimos ao fim da crítica e fim da teoria, mencionamos o 
fechamento da disciplina para questões político e sociais de modo mais 
contundente – e, consequentemente, seu desencontro com outras disciplinas 
que favoreceriam este debate.  

Sob esta lógica, resgatamos o artigo de Michael Hays, Critical Architecture: 

Between Culture and Form que, em 1984, já antecipava a questão da 
arquitetura operando sob as urgências da cultura e sua autonomia formal. Hays 
coloca em oposição o que chamou de “arquitetura como instrumento de cultura” 
versus “arquitetura como forma autônoma”. Se a cultura é a causa da forma 
construída, a primeira acabou sendo, para o autor, uma objetificação dos 
valores socioculturais e sociopolíticos, uma manifestação cultural acrítica14. 
Para Hays, um trabalho arquitetônico tem motivação ideológica e produz 
conhecimento sobre cultura e arquitetura e a crítica arquitetônica, como lugar 
cultural, tem consequências políticas e intelectuais - que é o esperado das 
pesquisas e projetos experimentais analisados nesta tese. Ainda em diálogo 
com o trabalho dos think tanks em A&U, “A crítica arquitetônica e a 
historiografia crítica são atividades contínuas no projeto arquitetônico; crítica e 
projeto são formas de conhecimento” (...) “Devemos nos esforçar para investir 
o discurso crítico com algo mais do que reflexões compensatórias, apreciativas 
ou métodos de análise formal de objetos cujo pensamento cultural é tido como 
instável”15. 

Sobre esta temática, acrescentamos: se na década de 1970, Charles Jencks 
derivou a arquitetura para um modo de comunicação, negando o trabalho da 
disciplina no âmbito social; Colin Rowe sintetizou a base da arquitetura em tipos 
geométricos ideais, afastados do cotidiano e sociedade; Robert Venturi, apesar 
de considerar a realidade, propôs uma linguagem arquitetônica simbólica; Peter 
Eisenman16 voltou-se para a linguagem formal da arquitetura, entendemos que, 
enquanto a disciplina considerar sua produção como representação cultural, 
ela permanecerá fechada em si mesma e repetindo seus próprios mecanismos. 
Ainda conforme Hays: para que o trabalho arquitetônico seja crítico, precisa 
situar-se contra a cultura como auto-afirmação e a forma como sistema interno 
da disciplina17, além disso, deve ser capaz de avançar o conhecimento no 
campo disciplinar atualizando conceitos e propondo novos  vocabulários frente 
as demandas do século XXI. Nesse sentido, retomamos Tafuri18, para quem 
deve-se entender que não há lugar para crítica fora de uma análise histórica - 
criticar não é analisar o valor de um trabalho isolado, mas sua relevância em 
um dado momento da história.  

Ampliamos esta necessidade também para as investigações e narrativas da 
arquitetura e urbanismo que sinalizam a retomada de um posicionamento 
crítico mais claro no pós-2000, mesmo que novos entendimentos teóricos ainda 
não apareçam no mesmo grau. Um exemplo é o grupo holandês Crimson 
Architectural Historians, que opera entre pesquisa histórica, crítica e prática de 
arquitetura e urbanismo e manifesta um viés mais político com A city of comings 

and goings. O trabalho exposto na Bienal de Veneza de 2018 destacou as 
dinâmicas da migração e o impacto espacial destes movimentos nas cidades 
da Europa Ocidental. Partindo do princípio de que migração e cidades são 
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fundamentalmente conectadas, se afastam da ideia de arquitetura como 
intervenção temporária para repensar como as cidades podem atender as 
demandas das idas e vindas dos cidadãos ao longo do tempo19. 

As reflexões mais recentes de Yona Friedman também ilustram este cenário. 
Em Arquitectura sin edifícios20, Friedman retoma o formato de manifesto e 
propõe projetos de espaços não construídos21. Para além das propostas 
utópicas dos anos 1970, o arquiteto argumenta que, no mundo interconectado 
de hoje, no qual funções, antes abrigadas em edifícios, podem ser 
desenvolvidas por meio de celulares, parte da arquitetura construída deixa de 
ser necessária. Frente a este cenário, Friedman propõe uma revisão da 
arquitetura, um novo acordo com a sociedade para que se construa menos e 
se elabore mais estratégias de gestão do espaço público que receberá novas 
funções – mercados, eventos e museus acontecem nas ruas. Tal proposta de 
retomada do espaço público conecta Friedman à uma teoria crítica que entende 
a disciplina arquitetônica para além do objeto construído – o sentido de 
investigação como prática. 

Diante do contexto apresentado, no qual emergem as atuais pesquisas em 
arquitetura e urbanismo e os estudos de caso desta tese, relembramos que 
entre prática, seja ela investigativa ou projetiva, e teoria não há contraposição 
ou exclusão, mas complementariedade. Conforme, George Baird22, uma nova 
arquitetura projetiva não poderá ser desenvolvida na ausência de apoio da 
teoria projetiva. Sem ela, a arquitetura passará do "meramente" pragmático ao 
"meramente" decorativo. Essas e outras questões sobre teoria são 
desenvolvidas no tópico seguinte. 

 

1.2 Crítica e Teoria 

Partindo da hipótese desta tese – na qual a institucionalização da pesquisa via 
think tanks pode potencializar avanços na teoria e na disciplina arquitetônica – 
é necessário esclarecer sob quais significados de teoria da arquitetura e 
urbanismo este trabalho se desenvolve. Para tanto, trazemos algumas 
definições recentes. Segundo Silke Kapp23, o objetivo da teoria de arquitetura 
é esclarecer contradições nos processos de produção e uso do espaço, 
indicando oportunidades de transformações destes processos. Ainda, a teoria 
crítica de arquitetura pode entender e analisar criticamente os objetivos e 
efeitos desta produção, podendo ter consequências na prática por meio de 
conceitos refletidos em oportunidades de avanços. 

Para Neil Brenner24, a teoria crítica urbana, em relação ao conceito de 
urbanização planetária que abordamos neste trabalho, busca estabelecer 
conexões. Os espaços de uma metrópole, por mais internamente dinâmicos e 
complexos que sejam, também estão forjados por relações estabelecidas pelo 
capitalismo, pela infraestrutura e pela política de espaço. Desse modo, uma 
parte do que a teoria crítica urbana busca fazer é desenvolver um cenário por 
meio do qual tais conexões podem ser esclarecidas tanto intelectual quanto 
politicamente – indicando que há formas diferentes de urbanização. Portanto, 
a crítica se orienta por meio de urbanizações alternativas, o que Brenner chama 
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de “alter-urbanizações”, ou seja, outras urbanizações são possíveis. A teoria 
crítica, especialmente para o contexto atual, tem papel importante, pois baseia-
se em questões políticas resultantes de séculos de embates para 
empoderamento, democratização e igualdade. 

Ainda, teorias se diferem dos tratados, que apresentam normas permanentes 
do saber. De outro modo, a teoria se mantém aberta para modificações caso 
apareçam atualizações que a alterem. Portanto, o objetivo da teoria em 
arquitetura e urbanismo não é a formação de regras, mas a ampliação da 
disciplina de tal forma que possa identificar e trabalhar a multiplicidade da 
realidade25.   

Dadas as definições acima que fundamentam esta pesquisa, situamos o atual 
contexto sobre teoria na arquitetura e urbanismo por meio de uma revisão de 
trabalhos pós-2000. Diferente da dissertação de mestrado que antecede esta 
tese, que também apresenta um capítulo de contextualização sobre teoria na 
disciplina – no caso, teoria e práticas projetuais pós-1990, este capítulo atualiza 
esta revisão, com foco essencial nos debates sobre teoria na arquitetura e 
urbanismo pós-2000. Desse modo, as referências bibliográficas avançam na 
linha do tempo. Compêndios tradicionais sobre teoria de arquitetura, como o 
volume de Kate Nesbitt, Uma nova agenda para arquitetura, que tem a maioria 
dos textos escritos antes de 1985, ficam de fora desta revisão que dá espaço 
às discussões geradas a partir de artigos e eventos científicos da área. 

Em um destes eventos, o colóquio Critical Inquiry 2003, Michael Speaks parte 
de um argumento que rejeita não apenas a teoria crítica, mas a própria teoria 
em si. Speaks escreve: “Eu argumentaria que a teoria não é apenas irrelevante, 
mas foi e continua a ser um impedimento ao desenvolvimento de uma cultura 
de inovação na arquitetura"26. Para o mesmo autor, ao invés da teoria, deve-se 
apostar na inteligência da informação e as práticas emergentes precisam 
basear-se em tecnologias de rápida prototipagem. Guiado por inovações de 
mercado, Speaks faz oposição às ideias críticas de Michael Hays e Peter 
Eisenman, o primeiro defensor da teoria crítica de Tafuri e o segundo a favor 
da autonomia formal livre de questões mercadológicas. Nas últimas décadas, 
a teoria alternou momentos de altos e baixos - sem desaparecer 
completamente, aguarda o tempo em que pode ser discutida novamente. 
Nesse sentido, o risco da fala de Speaks não é a possibilidade de seguirmos 
sem teoria, mas pensar que podemos prosseguir sem teoria ou que o 
pensamento crítico seja um impedimento. Além disso, a oposição à crítica deixa 
de reconhecer questões político econômicas impostas à disciplina arquitetônica 
– ou como Hays e Kogod nos lembram, o que torna a arquitetura crítica é a 
produção de alternativas à ordem social dominante27. Desassociar a arquitetura 
da teoria, como argumenta Speaks, não a isenta de seu comprometimento para 
avaliar e criticar a cultura que a disciplina reflete. 

Ainda segundo Hays, no período pós-crítico há certo incentivo para evitar a 
teoria, já que a arquitetura e urbanismo estão submetidos à influências para 
além dos propósitos do design, tais como questões econômicas e políticas, 
demandas de clientes, o programa, condições culturais e da própria disciplina 
- estes obstáculos para o desenvolvimento da teoria e a ênfase na prática 
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mascaram a negação em se repensar o presente e até mesmo o futuro28. 
Ampliamos essa ideia ao considerar também a própria recusa à crítica da 
prática sem o desenvolvimento de novos vocabulários e teorias. 

Já Stan Allen29 aponta outros problemas internos à disciplina arquitetônica em 
relação à teoria e prática. Parte da seguinte ideia: por meio da produção de um 
quadro teórico para justificar uma arquitetura de superfície e signo, os 
arquitetos participaram da sua própria marginalização. Assim sendo, Allen 
defende a contrapartida prática ao discurso teórico, buscando uma efetiva 
transição entre essas duas instâncias como ponto indissociável - a prática não 
deve trabalhar exclusivamente com significado e imagem, deve comprometer-
se com tempo, processo e estratégias bottom up coordenadas por diferentes 
agentes. 

Diferente da aposta de Speaks em informação, Anthony Vidler30 classifica o 
pensamento arquitetônico recente em três princípios: ideias de paisagem 
(conceito ampliado para incluir questões regionais e globais da forma urbana 
ou formas topológicas em escalas menores); analogias biológicas (para além 
do Art Nouveau, formas biológicas complexas, como as trabalhadas por Greg 
Lynn); novos conceitos programáticos (arquitetos como Koolhaas trabalham a 
ideia expandida de programa para criar a base para uma arquitetura que 
confronta a realidade). Apesar do aspecto formal estar bastante presente nos 
princípios elencados por Vidler, o autor enfatiza a necessidade da disciplina 
arquitetônica trabalhar questões mais amplas que seus antecessores, 
especialmente aquelas relacionadas ao aumento populacional e ao meio 
ambiente. Assim como Vidler, Antoine Picon31 também aponta que o maior 
problema da arquitetura na atualidade é a falta de uma agenda política e social 
claramente definida. Partindo do princípio de que as tecnologias digitais 
permitem que os arquitetos se tornem mais envolvidos na criação do ambiente 
que os cerca (coordenando e negociando soluções, em uma aproximação ao 
pensamento do The Why Factory), Picon espera que a expansão e a 
reavaliação da disciplina arquitetônica nos conduza a um aumento do papel 
social e político da arquitetura. Expansão esta que somente acontecerá por 
meio da crítica e do desenvolvimento de novo entendimentos teóricos. 

Retomando o colóquio Critical Inquiry 2003, Christopher Brisbin32 aborda o 
período pós-crítico como um paradigma cultural que aceita e abraça as forças 
sócio-políticas e econômicas do século XXI. Debate também a definição 
redutora do período “pós-crítico” como uniformemente acrítica. Aponta que, 
embora sugiram neutralidade, as obras pós-críticas são, pela própria condição 
de oposição às práticas críticas de vanguarda, políticas e partidárias – estão 
alinhadas, portanto, às condições que permitem a sua existência. Para o autor, 
a teoria de arquitetura do fim do século XX esteve voltada para dentro da 
própria disciplina, de modo que o pós-crítico surge aceitando as condições 
sociais e econômicas do século XXI como reação à teoria isolada da arquitetura 
no fim do XX. No entanto, se o período não é uniformemente acrítico, o texto 
de Brisbin não aborda a questão do desenvolvimento da teoria neste intervalo, 
uma possível continuação da crítica após a análise do estado da arte da 
disciplina arquitetônica que muitas vezes reforça as desigualdades da 
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atualidade com uma postura de indiferença política e ingenuidade liberal. Ainda 
assim, o autor deposita suas esperanças em uma arquitetura pós-pós crítica 
de maior engajamento social: “os custos formais e sociais são muito altos 
quando o foco é uma arquitetura pós-crítica que abstrai as relações humanas 
ao ponto de se tornarem pós-humana e culturalmente irrelevantes”33. 

De outro modo, Reinhold Martin34 aborda o período pós-crítico como um 
momento concreto de ausência da crítica. Como exemplo, Martin cita a 
proposta do United Architects (FOA, Greg Lynn Form, Imagery Forces NYC, 
Kevin Kennon Architect, Reiser + Umemoto e UN Studio) para o World Trade 
Center em 2002 que, apesar da imagem quase visionária, mantém os padrões 
políticos e sociais atuais por meio do projeto. Como alternativa ao quadro 
apresentado, Martin sugere o “realismo utópico”, proposta que inclui a realidade 
e se posiciona frente às questões políticas e sociais para além dos limites da 
disciplina.  

Questões sobre o desenvolvimento teórico são debatidas em maior 
profundidade por Sylvia Lanvin35 que situa os textos sobre teoria a partir de 
uma retrospectiva dos compêndios de arquitetura, incluindo Joan Ockman 
(Architecture Culture 1943-1968, de 1993), Neil Leach (Rethinking Architecture, 
de 1996), Kate Nesbitt (Uma nova agenda para arquitetura, de 1996) e Michael 
Hays (Architecture Theory Since 1968, de 1998). Para a autora, uma questão 
levantada por essas antologias diz respeito à relação entre filosofia e teoria 
arquitetônica, de modo que a linguagem construída por estes textos é ainda 
gerada de dentro da disciplina arquitetônica – comprovando a resistência da 
teoria em A&U às ideias e conceitos desenvolvidos em outros campos - 
importantes para a arquitetura e urbanismo desenvolverem seus trabalhos. 
Nesse sentido, em outro texto36, Lanvin argumenta que, apesar de seu próprio 
senso de urgência, a arquitetura tem muito a considerar. Ainda que tenha se 
distanciado do passado recente, em que um impulso inicial de abrir a 
arquitetura para novas ideias, tecnologias e perspectivas se tornou uma política 
de laissez-faire indiscriminado, a A&U precisa se reorganizar como disciplina, 
imaginar novas definições que incluam uma categoria maior de objetos, uma 
compreensão mais ampla do trabalho e que envolva participação nos 
processos de design.  

Outro evento científico relevante para a área foi o I International Conference on 
Architecture Design and Criticism, em 2014. Com o tema “Pragmatismo 
utópico”, tratou de uma chamada crítica sobre as possibilidades de trabalho 
entre o espaço indeterminado dos conceitos de utopia pragmática e 
pragmatismo utópico. Dentre a ampla gama de trabalhos, destacamos o artigo 
de Polyxeni Mantzou e Graziella Trovato que dialoga com esta pesquisa37. Um 
dos pontos centrais levantados pelas autoras é o desaparecimento da teoria na 
era pós-alfabética em que estamos, uma condição não específica da 
arquitetura, mas uma circunstância geral. Nesse sentido, a visão, ligada à 
sociedade alfabética, foi se diluindo frente às aproximações audiovisuais e, 
portanto, sem causa-efeito e não especulativas. A partir daí, a teoria, como 
ferramenta utilizada para analisar, categorizar, sistematizar, estruturar e 
compreender significados, tende a se enfraquecer. Acrescentamos que esse 
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contexto é potencializado no cenário das mídias digitais em A&U que 
substituem o texto por expressivas reportagens fotográficas de rápido 
consumo.  O crítico de arquitetura é substituído pelo fotógrafo que percorre o 
mundo visitando edifícios – o grande responsável por cuidar da imagem 
(superficial) da arquitetura na contemporaneidade. Iwan Baan, autor de alguns 
ensaios fotográficos dos think tanks aqui analisados (e contratado também por 
outros grandes escritórios de arquitetura) é um exemplo. Sem qualquer 
intenção crítica, em novembro de 2019, enquanto Hong Kong era tomada por 
uma onda de protestos marcados por repressões violentas, Baan, em visita à 
região, divulgava em sua rede social fotos do skyline da cidade (vide anexos).  

Neste contexto, algumas revistas, seguindo o modo de operação neutro de 
divulgação de projetos dos portais de notícias especializados em A&U, 
perceberam ter maior abrangência substituindo textos por imagens. Desse 
modo, com seu campo de atuação diminuído, críticos e teóricos se isolaram em 
ambientes específicos, como a academia, ou assumiram atividades editoriais 
menos densas dentro destas novas mídias. Com a arquitetura e urbanismo 
sujeitos ao mercado, arquitetos precisam de especialistas que divulguem seus 
produtos – os grandes escritórios passam a contar com equipes de relações 
públicas/imprensa que tratam diretamente com portais de notícias, como 
ArchDaily, que raramente optam por enfrentar discursos teóricos, limitando-se 
a agir como plataforma de divulgação dos escritórios de arquitetura. É um 
cenário que reforça a hipótese desta tese: think tanks tornam-se ambientes 
favoráveis (e até certo ponto independentes) para a prática da crítica e o 
desenvolvimento de novos vocabulários e entendimentos teóricos, 
especialmente no pós-2008. Quando a crise econômica paralisou muitos 
trabalhos e diminuiu o ritmo de construções, pesquisas e projetos 
experimentais voltaram a ser foco para algumas práticas que, inclusive, 
buscam países para além do eixo Europa-Estados Unidos como mercado de 
atuação. Sobre os estudos de caso desta tese, com exceção da OMA/AMO que 
faz esta migração no fim dos anos 1990 e início nos anos 2000, as pesquisas 
do The Why Factory, Urban-Think Tank e The Now Institute deslocam-se para 
Ásia, África e América Latina após 2008, conforme ilustrado na linha do tempo 
a seguir (figura 3). 

Estas recentes mudanças impactam como a arquitetura e urbanismo são 
definidos. O aparato de fotografias, vídeos, desenhos, diagramas e textos que 
comunicam os projetos não são mais somente acessórios, uma vez que são 
também responsáveis pelo modo como entendemos a realidade construída. A 
disciplina tem um caráter multidimensional de objeto construído, textos e 
imagens, mas a presença de representações vem aumentando 
consideravelmente e hoje faz parte do imaginário arquitetônico tanto quanto 
sua dimensão construída. Para tanto, a crítica deve ser proporcional ao seu 
objeto e, na era da informação, deve considerar ideias e edifícios, mas também 
todo sistema de representação – isto é o que buscamos realizar com esta tese, 
analisar a produção, muitas vezes desconhecida, de pesquisas e outras 
representações de práticas que tem sua produção construída divulgada 
diariamente, enquanto a produção não construída ainda é pouco conhecida, 
mesmo no meio acadêmico. 
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Figura 3. 
Pesquisas para América Latina, África e Ásia na linha do tempo. 

Fonte: autora.
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Estendemos esta condição com Tom Avemaerte38, argumentando que o 
discurso crítico, mesmo perspectivas sofisticadas baseadas nas teorias neo-
marxista ou pós-colonial, permaneceu afastado do público geral e da profissão, 
especialmente no período pós-crítico/pós-teórico. Para o autor, o que 
permanece da crítica é um intervalo entre o pragmatismo da prática (por mais 
redundante que pareça a expressão) e a teoria, tão fechada na academia, que 
aceita a separação entre fazer e pensar arquitetura e urbanismo. 

___ 

Como contraponto a este cenário, observamos, na última década, o surgimento 
de algumas práticas que buscam resgatar certo compromisso político com a 
disciplina, como o próprio Urban-Think Tank se propõe. Desde os anos 1980 e 
em um contexto de neoliberalismo, a disciplina arquitetônica foi gradativamente 
se distanciando de questões sociais. A partir de 2010, contra os efeitos político 
econômicos de então, manifestações como a Primavera Árabe, Occupy Wall 
Street e Jornadas de Junho de 2013 ilustram o cenário da volta das práticas 
que tentam engajar-se com questões políticas – um certo retorno (desde os 
anos 1970) da ideia do arquiteto como agente das questões sociais. 
Destacamos as vertentes deste posicionamento a partir de três publicações, 
conforme discorremos na sequência. 

O conceito de agency (agente) é debatido na edição número 4 do periódico 
Footprint. Delft School of Design Journal (2009) como uma categoria do 
pensamento contemporâneo da arquitetura. Agency reúne diferentes temas da 
disciplina arquitetônica, como o papel social e político da arquitetura, o impacto 
da arquitetura enquanto objeto e questionamentos sobre os efeitos da teoria. 
Mais especificamente sobre este último tópico que nos interessa, a ideia de 
agency não é sobre teorizar a produção arquitetônica, mas o caminho inverso, 
ou seja, avaliar criticamente os processos na arquitetura e urbanismo que 
operam no mundo contemporâneo e, como agente, propor novas ideias. 

Para Nishat Awan, Tatjana Schneider e Jeremy Till, autores do livro Spatial 

Agency. Other ways of doing architecture (2011), a noção de agente na 
arquitetura está relacionada às questões sociais e políticas. Contra a 
internalização do discurso arquitetônico citada anteriormente, eles defendem a 
ideia de agente espacial para questionar o arquiteto como especialista neutro39 
– esta noção de arquiteto agente aparece em outros momentos, como no texto 
Calling all visionaries!, da primeira publicação do The Why Factory, Visionary 

Cities (2009), no qual o think tank enfatiza a responsabilidade da disciplina 
arquitetônica na política e no processo de construção40. Ao mostrar várias 
práticas alternativas de empoderamento, Spatial Agency destaca a criticidade 
como uma questão de prática, mas inevitavelmente guiada pela teoria. Apesar 
de não apresentarem possíveis desenvolvimentos teóricos das práticas 
apresentadas no livro, propõem um uso mais cuidadoso da teoria, baseado 
diretamente nas condições concretas (políticas) da prática arquitetônica. 

Em seu texto Ya bien entrado el siglo XXI ¿las arquitecturas del post-

capitalism? (2016), Alejandro Zaera-Polo tenta identificar as tendências da 
arquitetura contemporânea por meio de classificações das práticas emergentes 
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no início do século XXI, uma espécie de estado da arte deste período recente41. 
Um dos grupos descrito por Zaera-Polo é chamado de “Ativistas”, no qual 
também existe a ideia de agente social e inclui o Urban-Think Tank. Estas 
práticas procuram trabalhar diretamente com a comunidade afetada pelos 
projetos, desde o desenvolvimento até, em alguns casos, a execução das 
obras. Para o autor, este modo de operação é uma espécie de ato coletivo de 
resistência à redução da arquitetura a uma mercadoria rentável, no entanto, 
cabe observar que vários destes projetos não escapam de uma midiatização 
superficial de suas políticas via atrativas imagens (vide anexos). Menos 
pragmáticos, há grupos, segundo a classificação de Zaera-Polo, operando 
também na área de ensino e pesquisa. Dogma, escritório de Pier Vittorio Aureli, 
realiza projetos de arquitetura, consultorias e atua na área acadêmica. O 
escritório tem investigado espaços domésticos, mas ainda de modo 
interiorizado na disciplina e sem o desenvolvimento de novos vocabulários e 
teorias, assim como a Oficina de Innovación Política, de Andrés Jaque, voltado 
para práticas artísticas e acadêmicas com foco em exploração de mídias 
sociais e análise cultural do mundo contemporâneo em uma abordagem ainda 
limitada ao eixo Europa-Estados Unidos.  

Além dos dois modos de operação apresentados por Zaera-Polo, o conceito de 
agente para além da prática construída inclui também a “arquitetura não 
solicitada” – estratégia comum nos think tanks pesquisados. Esta arquitetura 
faz experimentações a partir de análises do ambiente construído e opera, 
muitas vezes, de maneira independente. No periódico Volume, n. 14,  dedicado 
ao tema Unsolicited Architecture, Ole Bouman42 afirma que este método 
encontra clientes e lugares dispostos a desenvolverem paisagens alternativas 
– uma forma de tentar questionar os rumos da disciplina, como faziam as 
arquiteturas de papel dos anos 1970. 

Apesar da relevância da retomada de uma postura crítica das questões sociais 
neste contexto recente que mostra alternativas, a ideia de agency ou ativistas 
não é propriamente nova e, pela forma como é apresentado hoje pela maioria 
das práticas descritas por Awan, Schneider, Till e Zaera-Polo, não traz novos 
desenvolvimentos teóricos para a disciplina. Portanto, como agente também 
poderia propor outros vocabulários – para avançar em relação ao que observa, 
a crítica necessita de elaborações teóricas. No entanto, na era digital, o valor 
das práticas arquitetônicas está atrelado mais à visibilidade das imagens do 
que às suas ideias, modo que também alcança o ambiente das chamadas 
práticas ativistas. Como relembra Antoine Picon43, movimentos e ideologias 
alternativas marcam o novo espírito do capitalismo44 e incluem emergência, 
criatividade e indeterminação. 

Diferente do conceito de agente de Anthony Giddens45 que intervém 
diretamente no mundo, para Schneider e Till46, na arquitetura e urbanismo a 
intervenção é indireta - acontece por meio de edifícios, sendo comprometida 
ou até anulada por forças além do controle do arquiteto. Entendemos que uma 
resposta para esse problema é que a teoria pode atuar como transformadora 
mais direta, indo ao encontro da definição de agente de Giddens que "presume 
a capacidade de agir de outra maneira"47 - este posicionamento rebate também 
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o limite de que a produção arquitetônica é baseada apenas no projeto e 
construção de edifícios, com A&U implantados de diversos modos e em um 
contexto social de longo prazo.   

A combinação de pesquisa, crítica e teoria em arquitetura e urbanismo aparece, 
portanto, como possível meio para reinserir a disciplina nos debates urbanos 
atuais. No entanto, como citado anteriormente por Lanvin e Hays, existe uma 
resistência para o desenvolvimento teórico e para a conexão com outras 
disciplinas que podem ser atestadas nesta tese quando abordamos o recorte 
espacial. As teorias urbanas sobre o chamado “sul global” são discutidas 
majoritariamente por autores de outros campos disciplinares que tangenciam o 
planejamento urbano, especialmente a geografia, como apresentaremos a 
seguir. 

___ 

O recorte espacial desta tese enfatiza a saída do eixo Europa-Estados Unidos 
pelos thinks tanks e a migração destes para países em desenvolvimento e que 
têm em comum histórias de colonização na América Latina, África e Ásia, o 
chamado “sul global”. Ao longo do tempo, o termo tem substituído conceitos 
anteriores como “terceiro mundo” ou mesmo “países em desenvolvimento”. 

A ideia de sul global foi utilizada pela primeira vez em 1969 em um artigo escrito 
por Carl Oglesby48 sobre a Guerra do Vietnã, no qual o autor afirma que 
“séculos de dominação do norte sobre o sul global convergiram na produção 
de uma ordem social intolerável”. Apesar da popularização do termo, seu 
significado é dinâmico e agrupa uma variedade de países muito diferentes em 
uma categoria única, o que tende a homogeneizar suas especificidades 
históricas. Ainda, a imprecisão do conceito, mesmo que faça referência à 
aspectos do desenvolvimento econômico, resulta em certo determinismo 
geográfico quando, na verdade, a localização geográfica de um país não define 
suas perspectivas de desenvolvimento. Não é o foco desta tese ampliar a 
discussão de tais terminologias, mas, a medida do possível, tentaremos evitar 
o uso de categorizações generalistas ou imprecisas que perpetuem 
polarizações. Ainda assim, pesquisadores de teorias urbanas utilizam o 
conceito “sul global” – mesmo que em caráter temporário, portanto, quando 
apresentamos os argumentos destes autores, o termo aparecerá em conjunto.  

Jennifer Robinson49 argumenta que ao valer-se da "teoria urbana do sul global", 
recorremos à ideia territorial que traz as noções de sul, norte, oeste, colonial e 
pós-colonial. A autora argumenta que este enfoque nas cidades do sul é um 
modo provisório de corrigir e abordar as lacunas em nosso modo global de 
analisar o urbano. Assim, Robinson procura reconfigurar as formas 
comparativas de pensar as cidades em um mundo urbanizado. Para tanto, 
compartilha a noção mais ampla de urbanismo planetário de Neil Brenner (que 
apresentamos no capítulo seguinte), mas com a ideia de que a urbanização é 
variável, polimórfica e historicamente determinada, de modo a desenvolver um 
pensamento mais abstrato e menos territorial para pensar as cidades.  

Também neste sentido, Ananya Roy50 alega que é necessário criar novas 
teorias baseadas na experiência urbana do “sul global". A intenção não é 
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simplesmente estudar as cidades do sul como diferentes das cidades euro-
americanas, que já foram consideradas um modelo teórico para o mundo. Para 
Roy, as diversas experiências das cidades do sul global podem gerar quadros 
teóricos relevantes para os debates urbanos que interrompem os conceitos 
homogêneos da globalização. É uma abordagem que apresenta o sul como 
uma localização múltipla e instável - uma categoria temporal, assim como para 
Robinson, que marca uma conjuntura histórica específica. A autora sugere uma 
mescla de especificidade e generalização: as teorias devem ser desenvolvidas 
localmente, mas podem ser apropriadas e remapeadas. Assim, a teoria urbana 
defendida por Roy é simultaneamente localizada e deslocada – os trabalhos 
desenvolvidos pelos think tanks são parcialmente produzidos localmente, 
porém com uma visão externa, têm características específicas e generalizadas 
em maior ou menor grau a depender de cada pesquisa, conforme abordaremos 
no capítulo 3. 

Entendemos que os processos pelos quais as cidades do sul passam podem 
ser globais, conforme argumentam as autoras, mas é importante destacar que 
estes ocorrem dentro de suas lógicas locais51, conforme aponta Seth 
Schindler52. Como contraponto à Robinson e Roy, Schindler alega que esta 
visão generalizada, mesmo que considere o específico, ainda observa com 
distância questões essenciais urbanas, como as conexões com a cidade que 
são refeitas diariamente nas lutas de tantas populações em busca de direitos 
básicos como água potável e saneamento. É neste ponto que fica o alerta de 
Schindler: a urbanização planetária não deve centrar novamente a essência da 
urbanidade no norte global. Do mesmo modo, Liernur adverte que a “colônia” 
tem uma “multiplicidade de capas, instituições, práticas, interesses de classes, 
idiomas, imaginários, tradições que compõem as formações culturais, de 
maneira algumas vezes convergente e muitas mais divergente”53. Ainda 
conforme o mesmo autor, o local não deve se opor ao universal, mas deve 
contribuir com pontos de vista específicos para enfrentar as formações que, 
pelo peso do poder e dos recursos, têm monopolizado visões em diversos 
campos do conhecimento54. 

Transferimos esta questão para os estudos de caso examinados nesta tese 
nos capítulos seguintes: os pesquisadores dos think tanks de arquitetura e 
urbanismo majoritariamente vivem e trabalham em cidades no “norte global”. 
Para esta discussão, retomamos a ideia inicial de urbanização generalizada de 
Henri Lefebvre, suas derivações e outros conceitos relacionados ao urbano no 
capítulo seguinte de contextualização para além da disciplina de arquitetura e 
urbanismo. 
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Este capítulo, assim como o capítulo 1, pretende contextualizar o cenário no 
qual os think tanks estabelecem suas pesquisas e projetos experimentais. Se 
no capítulo 1 o foco é o contexto dentro da dimensão da própria disciplina, no 
capítulo 2 apresentamos o cenário das condições globais que permeiam a 
arquitetura, urbanismo e áreas correlatas abordando as inter-relações entre 
geografia e A&U, entendimentos necessários para a retomada da crítica no 
século XXI. Para isso, dividimos este capítulo em dois tópicos principais: 1- 
Geografia e teoria urbana e 2- “Tipologias de pensamento urbano”1. A 
sobreposição das abordagens de cada tópico será importante para 
compreender processos e tipos urbanos na contemporaneidade e avaliar os 
estudos de caso no capítulo 3 por meio de uma abordagem que considere tais 
acontecimentos recentes. 

No primeiro tópico, o trabalho aborda as aproximações da A&U com a geografia 
na história da disciplina; o reaparecimento desta questão nos últimos anos; as 
relações entre A&U, geografia, economia e sociologia; manifestações de 
desterritorialização e reterritorialização e outras formas de urbanização 
recentes; a tese fundamental de urbanização generalizada de Henri Lefebvre; 
a necessária revisão do conceito de urbano pela arquitetura de modo crítico e 
político, compreendendo os processos urbanos emergentes. O interesse pela 
geografia a partir da A&U é tema importante para este trabalho, pois existem 
avanços teóricos sobre urbanização na geografia que são essenciais para as 
proposições no campo da arquitetura e urbanismo, mas que são ainda pouco 
considerados pela prática arquitetônica.  

Na sequência, o segundo tópico, estabelecendo um comparativo entre 
processos e tipos urbanos, discorre sobre tipologia e sua importância para 
reconhecer formas urbanas emergentes na contemporaneidade. Para isso, 
apresentamos como alguns autores debatem o tema no sentido de ferramenta 
de pensamento. O assunto é relevante porque a tipologia funciona como 
instrumento que retifica equívocos na classificação de conceitos; organiza 
conhecimento por definir parâmetros; facilita teorizar por delimitar partes 
distintas2. 

A intenção deste capítulo, além da contextualização perante assuntos 
fundamentais que permeiam o cenário no qual se apresentam os think tanks 
analisados, é identificar alguns pontos centrais que deverão ser checados nas 
pesquisas/projetos experimentais, como: a (re)definição de urbano, as 
transformações no uso e ocupação do solo, infraestrutura e meio ambiente e 
novos vocabulários que nomeiam tais emergências.   

Por tratar de assuntos contemporâneos, optamos por trabalhar 
majoritariamente com publicações recentes de teóricos e críticos em atuação 
nos principais periódicos e escolas de arquitetura pelo mundo e que estão 
discutindo a prática simultaneamente ao seu desenvolvimento. Entre alguns 
deles estão Keller Easterling, Neil Brenner (e o Urban Theory Lab), Anthony 
Vidler, David Harvey, Alexander Cuthbert, Erik Swyngedouw, sendo que alguns 
dos autores citados retomam os trabalhos de Henri Lefebvre, que já 
prenunciava, nos anos 1960, algumas das questões tratadas por estes 
pesquisadores.  
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2.1 Geografia e teoria urbana  

As aproximações entre A&U e geografia apareciam no conceito de 
“geoarquitetura” em Os três estabelecimentos humanos (1945), na busca de 
Le Corbusier em solucionar o modelo concêntrico de cidade além do 
metropolitano3. A arquitetura é reposicionada em contato direto com a 
geografia, operando em escala maior. Os usos da terra produtiva também são 
projetados - agricultura, indústria e comércio – e têm sua forma específica 
definida no território: agricultura em uma rede dispersa, indústria sob a forma 
de cidades lineares ao longo de rodovias e canais e comércio seguindo o 
modelo concêntrico.  

Além de Le Corbusier, outros arquitetos como Aldo Rossi, Vittorio Gregotti e 
Kevin Lynch também utilizaram conceitos com origens na geografia como 
fundamento para a arquitetura. Aldo Rossi, em seus estudos sobre morfologia 
e tipologias urbanas, defende a importância de um diálogo entre arquitetura, 
história, geografia e sociologia4. Para Gregotti, a arquitetura é útil na escala 
territorial, mas pode ser expandida para incluir a paisagem como meio5. Lynch 
organiza as diferentes escalas, aplica o termo “imagem” para a escala 
metropolitana em Imagem da Cidade (1960), “sentido” para a escala regional 
em Managing the Sense of a Region (1976) e “forma” à escala histórica da 
cidade em A boa forma da cidade (1981). 

 

Processos urbanos emergentes 

Diferente da disciplina arquitetônica, a geografia realizava outras abordagens 
sobre o tema. No final da década de 1950, o geógrafo Jean Gottmann publicou 
um estudo sobre a região nordeste dos Estados Unidos, nomeado 
Megalopolis6, que enfatizava as transformações no uso e ocupação do solo e 
nos sistemas de infraestrutura que não se limitavam às áreas densamente 
construídas, mas consideravam também zonas de produção agrícola, 
corredores de transporte e hidrografia, tornando-se referência para a definição 
de regiões globais polinucleares. Baseado na pesquisa de Gottmann, o 
arquiteto grego Constantinos Doxiadis considerou tal condição como a etapa 
anterior de um tecido urbano contínuo que acabaria por se fundir em um cenário 
futuro de completa urbanização, trabalho que ele apresentou como 
Ecumenópolis: Tomorrow’s City7 (1967). O estudo de Doxiadis se desdobra em 
pesquisas sobre o padrão, estrutura, densidade e dimensões do tecido global 
de urbanização, demonstrando que a urbanização adquiriu dimensões 
continentais e posteriormente planetárias. 

Mais recentemente, as rápidas e diversas formas de urbanização das últimas 
décadas – vide exemplos do Delta do Rio das Pérolas, na China - podem ser 
utilizadas para questionar, como nos citados anos 1950, as bases da teoria 
urbana, especialmente conceitos consolidados de cidade e o binário 
urbano/rural. Além da expansão espacial e demográfica das megacidades, 
observamos também transformações sócio-espaciais8 com novas escalas de 
urbanização por meio de regiões metropolitanas polinucleares. Estas se 
estendem além de uma única região metropolitana e atravessam fronteiras 
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nacionais, como o próprio Delta do Rio das Pérolas; a Banana Azul, que 
engloba as principais regiões urbanizadas da Europa Ocidental; Lagos, na 
Nigéria, centrada em uma aglomeração litorânea na África Ocidental; entre 
outras regiões mega-urbanas emergentes na América Latina e no sul da Ásia. 

O afloramento de tais fenômenos urbanos em regiões fora do eixo Europa-
Estados Unidos, associado às crises econômicas nestes mercados tradicionais 
e o redirecionamento de fluxos de capital para as novas regiões metropolitanas, 
levou também à uma migração dos trabalhos da disciplina arquitetônica. É 
notória a movimentação da arquitetura e urbanismo que passam a pesquisar e 
desenvolver projetos para América Latina e Ásia. Hoje, além das matrizes nos 
Estados Unidos e Europa, é comum grandes escritórios de arquitetura terem 
filiais em Shangai, Hong Kong ou Shenzhen. No caso dos think tanks, esse 
procedimento é ainda mais recorrente, visto que nos quatro casos estudados, 
há a intenção de discutir a condição urbana em contexto global. 

Desse modo, nos últimos anos, percebemos uma aproximação com a 
dimensão geográfica em A&U, de modo que os arquitetos passam a abordar 
contextos maiores à medida que novos problemas são apresentados. 
Infraestrutura, sistemas urbanos, questões rurais e até regionais – temas de 
outras disciplinas - passam a se articular com a arquitetura e urbanismo, 
afetando, inclusive, o repertório formal arquitetônico, mesmo em menor escala, 
com formas que buscam incorporar referências geográficas ou se integrar 
ambientalmente. A geografia é apresentada, portanto, como tentativa de 
estudar a relação entre o social e o físico em uma escala territorial maior, o que 
será analisado nos estudos de caso desta pesquisa.  

Importante destacar que não é foco abordar a questão da geografia como a 
geoarquitetura de Os três estabelecimentos humanos, visto que o contexto 
histórico é bastante diferente. Ainda que considerando a paisagem, as 
propostas de Le Corbusier não se apresentavam em uma conjuntura de 
globalização como os trabalhos escolhidos para estudos de caso nesta 
pesquisa. Estes estão em um quadro ainda maior de redes globais interligadas 
– capital, comunicação e infraestrutura. Para tanto, nos interessa a definição 
de geografia conforme significado do Urban Theory Lab (laboratório de 
pesquisa coordenado por Neil Brenner) e do periódico New Geographies, 
ambos baseados na Harvard Graduate School of Design, cujos modelos 
aproximam arquitetura e geografia e não apenas as sobrepõe. Tal abordagem 
demonstra uma maior profundidade na relação entre as duas disciplinas do que 
uma aproximação formal de integração com a paisagem, sem questões 
interdisciplinares inevitáveis na atualidade.  

Nesse contexto, a geografia social foca o espaço como um meio em que o 
capitalismo prevalece e persiste9. Assim, a condição que incentiva arquitetos e 
urbanistas a desenvolverem estratégias para vincular atributos antes 
entendidos como externos às disciplinas de design é chamada de pontos 
“geográficos”10 e é mais do que uma mudança de escala. Grande parte da 
análise em arquitetura, paisagem e urbanismo - de mutações urbanas 
emergentes e mudanças globais na dimensão espacial - vêm por meio de 
antropologia social, geografia humana e economia. A partir disso, entendemos 
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a importância de se discutir como as práticas arquitetônicas podem agir mais 
ativamente nas forças que moldam as realidades urbanas contemporâneas, em 
especial no sul global. 

As cidades do chamado “sul global” aparecem na literatura do urbanismo sob 
o signo do subdesenvolvimento. Isto posto, irrompem críticas à geografia da 
teoria urbana evidenciando uma lacuna entre cidades do “primeiro mundo” - as 
cidades globais, modelos e geradores de teoria - e as cidades do “terceiro 
mundo” que coincidem com as megacidades, onde a informalidade marca a 
produção do espaço no século XXI como um modo de produção capitalista11. 
As experiências destas cidades, conforme veremos nos estudos de caso, 
mostram que as geografias “além cidades” participam da construção de nações 
inteiras. A urbanização das zonas periféricas e dos ambientes rurais 
circundantes levam às formas de vida urbana, muitas vezes, sem a 
implementação de estruturas urbanas. O tipo urbano se dispersa dando lugar 
às zonas dúbias “suburbanas”, “interurbanas”, “exurbanas” em que se perde o 
conceito tradicional de cidade12. O urbano tornou-se portátil e ocorreu o mesmo 
com os modos de vida. Em lugar da forma compacta de cidade que 
representava um processo histórico em formação há anos, existe agora uma 
população metropolitana distribuída e organizada em áreas regionais em 
permanente expansão e que apresentam, por vezes, a simultaneidade da era 
agrária, industrial e urbana13, como observamos em Shenzhen, na China. 
Conforme Henri Lefebvre, essas regiões têm suas antigas estruturas agrárias 
dissolvidas resultando na migração de trabalhadores sem posses para as 
cidades a fim de encontrar trabalho, de modo que as situações de exploração 
de onde vem essa população ficam fadadas a desaparecer por conta de 
questões econômicas mundiais que dependem dos países industriais14. 

Para Milton Santos15, esta dispersão urbana é marcada pela paisagem artificial, 
que é transformada pelo homem, sobrepondo-se à paisagem natural que 
praticamente não existe mais e, quando existe, é alvo de intenções políticas e 
econômicas. Ainda para Santos16, o conceito de paisagem não é composto de 
fixos no espaço e se altera a cada período histórico de acordo com os modos 
de produção social. 

Nesse sentido, as megalópoles transnacionais e a ideia de extraterritorial são 
também formas de alteração no contexto urbano recente. As configurações 
metropolitanas estendidas do sudeste asiático aglomeram cidades, campo e 
espaços de acumulação e desenvolvimento transnacional. Um exemplo é o 
Delta do Rio das Pérolas com suas zonas de livre comércio e cuja influência 
ultrapassa os próprios limites físicos do delta. Já o entendimento dos espaços 
extraterritoriais pode ser ilustrado pelas bases militares dos Estados Unidos 
que avançam com cidades americanas em territórios de outros países, como 
Okinawa, onde infraestrutura e leis americanas se estendem em solo japonês. 

Esta ideia de escala global já se manifestava na disciplina arquitetônica desde 
meados do século XIX até os anos 1970 por meio de propostas experimentais 
planetárias como Spatial City e Seven bridges to link four continents de Yona 
Friedman. A primeira idealizava consolidar a terra como uma estrutura única e 
a segunda unia os continentes em uma massa individual. Algumas das 
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pesquisas e projetos experimentais que serão analisados no próximo capítulo 
operam o conceito de extraterritorial, no entanto, destacamos que a ligação 
entre condições geográficas e padrões de assentamentos criou tipos 
específicos de territórios, que precisam, antes de qualquer proposta, ser 
profundamente pesquisados e compreendidos. 

Retomamos Lefebvre e seus apontamentos sobre os contornos de uma 
formação completa de urbanização que começavam a aparecer na Europa 
Ocidental na década de 1960 - o movimento teria se iniciado na fragmentação 
das cidades tradicionais europeias; seguida pela formação de uma megalópole 
de grande escala englobando Inglaterra, Paris, a região do Ruhr até a 
Escandinávia17. Ainda, se estenderam infraestruturas de logística, comércio e 
turismo em áreas afastadas; empreendimentos industriais e conjuntos 
habitacionais foram construídos em locais antes periféricos na França, 
Espanha e Itália; o que levou à dissipação de comunidades agrárias resultando 
em processos de degradação ambiental em escala continental em meio ao 
processo de “urbanização completa da sociedade”18.  

Tal noção de urbanização generalizada desenvolvida por Lefebvre é revista 
pelo Urban Theory Lab para modelos conceituais e metodológicos sobre a 
condição urbana planetária do século XXI. Neil Brenner argumenta que as 
geografias da urbanização não podem mais ser conceituadas exclusivamente 
com referência às cidades, regiões metropolitanas ou mesmo megalópoles, 
mas hoje englobam diversos padrões e caminhos através da paisagem sócio-
espacial planetária, de “Manhattan ao Matterhorn, do Delta do Rio das Pérolas 
para Monte Everest, do vale do rio Nilo até o oceano Pacífico”19. 

Os trabalhos do Urban Theory Lab evidenciam que as estruturas herdadas do 
conhecimento urbano devem ser reinventadas para orientar formas 
emergentes de urbanização no século XXI. Diferente da tradicional definição 
urbano/suburbano/rural, os pesquisadores argumentam que o urbano hoje 
representa uma condição mundial em que todas as relações político-
econômicas e socioambientais estão enredadas, independentemente da 
localização terrestre ou da configuração morfológica. Esta “urbanização 
generalizada” significa que, mesmo os espaços fora dos centros de 
aglomeração (rotas marítimas mundiais, redes de transporte, infraestruturas de 
comunicação, locais de extração de recursos, enclaves turísticos alpinos e 
costeiros, zonas de captação industriais, oceanos, desertos, selvas, cadeias de 
montanhas, tundra e até a atmosfera) estão se tornando parte de um cenário 
mundial de processos de urbanização capitalista com a extensão desigual de 
um tecido urbano composto por diversos padrões de investimento e uso do 
solo. A urbanização se manifesta na expansão de cidades, cidades-regiões e 
mega-cidades-regiões e, sobretudo, causa transformações socioespaciais em 
assentamentos menos densamente aglomerados, mas que estão cada vez 
mais interligados aos centros urbanos. 

Brenner e Schmid diferenciam os conceitos de urbanização concentrada 
(aglomeração de população, investimento de capital e infraestrutura em 
grandes conjuntos de espaços de assentamento) e urbanização estendida 
(paisagens operacionais que dão suporte à aglomeração, como uma zona de 
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exploração industrial, de minérios ou petróleo e que avançam para os subsolos, 
oceanos e atmosfera estando integrados ao tecido urbano)20 analisando o 
tecido capitalista urbano-industrial com perspectivas sociológicas, cartográficas 
e políticas sobre a condição global urbana contemporânea. O sistema global 
de aglomerações não ocupa mais de 5% do terreno planetário, mas é 
responsável pela estruturação dos 70% da superfície terrestre atualmente 
utilizada, de tal modo que as paisagens operacionais sofrem consequências 
ambientais e sociais destrutivas ao dar suporte ao crescimento das cidades21.  

De modo semelhante, Keller Easterling examina a produção do espaço não 
gerado apenas por edifícios, mas também pelos fluxos de infraestrutura por 
meio de cartões de crédito, celulares, contêineres, redes de iluminação, de 
transporte, rodovias e portos22. Não somente edifícios, mas cidades inteiras são 
construídas pela infraestrutura tecnológica de tal modo que cidades como 
Shenzhen ou Dubai podem ser replicadas em qualquer lugar com edifícios 
genéricos. Assim, a infraestrutura não é somente a subestrutura urbana, mas 
a estrutura propriamente dita como parâmetros do urbanismo global. Easterling 
associa a forma à ação, já que o espaço da infraestrutura é uma forma, 
diferente do edifício, atualizada no tempo para lidar com novas circunstâncias, 
codificando as relações entre edifícios ou ditando logística. Conforme Brenner, 
Easterling também discute as paisagens operacionais ao citar as inúmeras 
zonas que foram nomeadas “cidades cibernéticas”, “cidades tecnológicas” ou 
“cidades de logística”, nas quais “cidade” descreve apenas um pequeno parque 
de escritórios com um ou dois prédios.  

Outros fenômenos emergentes são as outrora hinterlands (termo utilizado 
neste contexto para definir regiões além do que é conhecido) transformadas 
em zonas livres de impostos. Shenzhen, por exemplo, oferece inúmeras zonas 
livres para incentivar a indústria de alta tecnologia. Várias cidades nos 
Emirados Árabes estão sendo construídas como zonas livres, Masdar City, por 
exemplo, é uma zona livre para empresas de energia “verde”. Ainda, as 
habitações temporárias para os trabalhadores estrangeiros de Dubai - e que 
não são áreas acessadas pelos visitantes da cidade - também conformam um 
território operacional. Estes exemplos configuram-se como manifestações 
urbanas que surgem em paisagens, até então, naturais, mas que não se 
assemelham à cidade tradicional. 

Daí a importância da revisão do conceito de urbano proposto pelo Urban 
Theory Lab. Ao olhar para a relação entre cidades e hinterlands, revelam-se 
exemplos como Tar Sands (figura 4), uma paisagem operacional de exploração 
de petróleo próxima à cidade de Fort McMuray, na província de Alberta, 
Canadá. Tar Sands não é uma cidade, mas sim uma zona industrial bastante 
prejudicada do ponto de vista social e ambiental mostrando que os efeitos da 
urbanização não estão apenas nas cidades. Compreendemos, portanto, que 
existem diferenças espaciais no modo de urbanização, trata-se de um processo 
não homogêneo de transformação sócio-espacial, mediado por formas 
capitalistas de industrialização.  

A partir dos estudos de caso escolhidos para esta pesquisa, entendemos que 
no atual momento, e diferente do referencial teórico das disciplinas correlatas  
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Figura 4.  
Tar Sands. Fonte: Garth Lenz. 
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analisado neste capítulo, o vocabulário utilizado pelas práticas de arquitetura e 
urbanismo encontra-se ainda muito atrelado à construção da cidade tradicional 
isolada da urbanização estendida. Assim, acreditamos que os trabalhos dos 
think tanks podem se tornar mais precisos à medida que considerarem tais 
redefinições do urbano. Esta demarcação, com a cidade como único abrigo da 
arquitetura, ignora as transformações do tecido urbano contemporâneo, seus 
critérios e métodos. Quando abordamos o tema da tipologia, por exemplo, o 
assunto é basicamente pautado na cidade. Dentre os autores analisados e 
apresentados na sequência deste capítulo, Alexander Cuthbert23 considera um 
movimento inicial para além da ideia de cidade historicamente constituída 
quando cita tipos emergentes, como assentamentos e campos de refugiados. 
No entanto, ideias sobre as redes visíveis e invisíveis (de transporte e 
comunicação, por exemplo) que permeiam as paisagens operacionais e 
asseguram o desenvolvimento das cidades, ainda não são consideradas no 
que tange à tipologia ou processo urbano, mesmo considerando as 
coincidências na literatura utilizada por Brenner e Cuthbert. 

Importante considerar, portanto, que o tema acaba sendo discutido em 
antecedência por outras disciplinas, como a sociologia e filosofia, além da 
própria geografia. Por Lefebvre, conforme já anunciado, e antes ainda, por 
Kingsley Davis que antecipou a “completa urbanização mundial”24, afirmando 
que a ruralidade desapareceria para dar lugar à um novo tipo urbano. 
Observamos, portanto, a existência de várias perspectivas metodológicas que 
já consideraram anteriormente o planeta urbano. 

Na abordagem de Lefebvre, a urbanização completa substitui a fase urbana 
anterior marcada pela cidade industrial. Nesta nova etapa, a urbanização não 
é mais resultado da industrialização, mas é o próprio fenômeno produtivo e por 
isso tende a tornar-se global. É o que o autor chama de “revolução urbana”25 e 
de “fim da cidade”26 que acaba por se tornar objeto de consumo. No entanto, 
mesmo com o fim da cidade, o urbano continua a existir, em outra condição, 
agora disperso pelo globo. 

Nesse sentido, é importante observar a diferença entre “mundo urbanizado” e 
“mundo de cidades”. As definições recentes de “era urbana” trabalham a ideia 
de um mundo de cidades com dados estatísticos demonstrando que mais de 
50% da população mundial vive em cidades27. No entanto, tais estatísticas são 
ainda realizadas de modo muito empírico, com cada região ou país adotando 
uma metodologia própria, sem levar em consideração as paisagens 
operacionais, que não são cidades, mas sofrem as consequências do urbano28. 
In Plain Sight29 mostra exemplos espalhados por todo planeta por meio de 
imagens aéreas noturnas captadas por satélites. A presença de luzes ou total 
escuridão não correspondem apenas às cidades ou campo, respectivamente - 
áreas iluminadas, ou seja, servidas de uma rede de infraestrutura suficiente 
para ser captada do espaço, são regiões industriais com a presença de poucas 
pessoas enquanto zonas de escuridão escondem a presença de 
assentamentos precários bastante adensados.  

Estas situações desiguais têm consequências que levam, por vezes, ao que 
Neil Smith chama de “urbanismo revanchista”30, um modo em que novas 
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formas de cidades e lugares emergem sob condições do neoliberalismo, com 
elementos bastante excludentes, privatização, gentrificação, exclusão e 
polarização, como a costa oceânica da Nigéria onde se localiza a cidade de 
Lagos e região metropolitana. É um cenário que reforça a necessidade de 
investigação das alterações das cidades e das paisagens urbanas de forma 
geral e em longo prazo, abrangendo reestruturações econômicas, a 
flexibilização e informalização do trabalho, migração, degradação ambiental, 
aquecimento global, desigualdade, desapropriação e conflito social nas 
diversas escalas espaciais. A “questão urbana”, colocada por Lefebvre, 
permanece importante, mas necessita ser discutida e ampliada à luz das 
condições do século XXI, principalmente pela disciplina arquitetônica que tem 
trabalhado o assunto de modo muitas vezes empírico.   

Portanto, se a condição urbana se torna mundial por meio do surgimento de 
formas de urbanização qualitativamente novas e planetárias, nas quais o tecido 
urbano é densamente desenvolvido nos campos sócio-espaciais e político-
econômicos, esta urbanização global não é só um aumento populacional da 
cidade ou uma extensão de suas fronteiras, mas significa também a 
reconfiguração do próprio urbano e, especialmente, de pensamentos inerentes 
à ele, como cidade/subúrbio; núcleo/periferia; cidade/natureza31. Há hoje uma 
demanda em decifrar as articulações diversas entre os elementos espaciais, 
políticos e ambientais dessa emergente configuração urbana planetária. 

No entanto, mesmo que o processo urbano tenha alterado suas formas no 
contexto da globalização, é fato que ainda prevalece um modelo originalmente 
capitalista que reproduz padrões já conhecidos de desigualdade e escassez 
em diferentes escalas e globalmente. Assim, para que a disciplina arquitetônica 
retome seu lugar na crítica e participe como agente político atuante deve 
pesquisar, analisar e realizar proposições explorando criticamente as 
condições do capitalismo que determinam as relações no espaço urbano em 
todas as escalas. 

Para compreender tais condições é necessário mencionar a dependência do 
capital em relação ao território. Para isso, Brenner organiza a noção de 
“correção escalar” elucidando as configurações territoriais em diferentes 
escalas por meio dos ciclos de territorialização, desterritorialização e 
reterritorialização de capital32. Se a natureza das cidades foi moldada pela 
contradição entre o fixo e o movimento da circulação de capital, desde o fim do 
século XIX, outra natureza de configuração socioespacial se consolida. Esta é 
elaborada por meio de correções escalares destacando o papel fundamental 
do Estado territorial como forma de territorialização para o capital e como 
mediador do desenvolvimento geográfico desigual. Nesta perspectiva, a atual 
fase de globalização pode ser interpretada como um processo de 
redimensionamento em que tanto as cidades quanto os Estados estão sendo 
reterritorializados na busca de correções escalares “glocais” com suas 
contribuições identitárias locais para a globalização. 

Nesse sentido, David Harvey elabora a geografia do capital como uma “re-
formação de paisagens geográficas”33, em que as configurações da 
organização territorial são criadas, destruídas e reconstituídas, de modo que o 
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espaço social funcione como hipótese, meio e resultado da dinâmica de 
desenvolvimento globalizante do capitalismo.  O espaço passa a ser visto como 
dimensão constitutiva do capital, e não mais apenas o recinto onde ele opera, 
que é construído, desconstruído e reconstruído, demonstrando a globalização 
como um processo dialético com momentos de desterritorialização e 
reterritorialização. É uma composição de fixos e fluxos que tem seus fluxos 
(capital, pessoas, informações) expandidos e acelerados no espaço geográfico 
e traz infraestruturas socioterritoriais relativamente fixas reconfiguradas por 
conta da expansão e aceleração34. 

Tal tendência de integração global versus diferenciação territorial leva à um 
aparecimento de espaços que são reorganizados e reterritorializados em um 
processo dinâmico que pode ser observado, por exemplo, em Lagos, conforme 
desdobraremos no capítulo seguinte. Os lugares periféricos já se posicionam 
ativamente como agentes e até como cidades globais, tais regiões individuais 
praticam uma forma de urbanismo descentralizado em um mundo centralizado 
de urbanização global. Nesse sentido, as relações espaciais também são 
reconfiguradas, conforme Brenner35, nas escalas geográficas como 
expressões espaciais das funções sociais. Tais escalas geográficas são 
resultado de atividades e relacionamentos econômicos, políticos e sociais e, 
portanto, variáveis quanto à essas relações. A escala organiza o espaço 
geográfico e expressa a ação social coletiva. 

Nessas circunstâncias, a imagem do espaço social global como um mosaico 
de redes, níveis, escalas e morfologias sobrepostos mostra-se mais atual do 
que o modelo de conjuntos de territórios homogêneos interconectados. Por 
isso, novas representações da forma socioespacial são necessárias para 
analisar as geografias policêntricas e multi-escalares da globalização. 
Conforme discussões do Urban Theory Lab, o desafio metodológico para os 
estudos acerca do tema é analisar os fenômenos emergentes citados neste 
tópico para além da escolha entre mapeamentos territorialistas e não 
territorialistas ou desterritorializados do espaço social e político. Operando 
dentro deste contexto, os estudos de caso apresentados no próximo capítulo 
serão analisados também a partir de seus posicionamentos sobre o assunto. 

 

Binário Urbano/Rural 

Na definição de Lefebvre36, o espaço é uma importante extensão das relações 
sociais sob o capitalismo moldado ao longo da história, de modo que, no século 
XX, o que o caracteriza é a mudança da sociedade industrial para a sociedade 
urbana, um processo de “implosão-explosão” em que as áreas urbanas 
explodiram para além de seus limites, gerando um tecido urbano desigual que 
amplia fronteiras em áreas geográficas não-urbanas, como as fronteiras de 
extração de recursos. Como exemplo, temos a destruição das cidades 
mercantis europeias (implosão) e o seguinte crescimento de conurbações 
urbanas e megalópoles como forma de apoio à industrialização (explosão). 

Independente da densidade populacional, há produção e reprodução do 
ambiente construído em várias escalas, por isso as paisagens operacionais 
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precisam ser consideradas parte integrante da qualidade urbana global37. 
Nesse sentido, o mito do urbano fora do ambiente natural é desfeito e, conforme 
Kaika e Swyngedouw, à medida que os recursos naturais se integram à cidade 
como commodities, “a própria natureza se torna re-inventada na sua forma 
urbana”38. Tal condição será reconhecida nos estudos de caso sobre o Haiti 
(em que toda a ilha é urbanizada de acordo com tal definição) e nas propostas 
para o Delta do Rio das Pérolas, com a emergência de várias grandes cidades 
hiperconectadas como apoio às atividades financeiras do sudeste asiático e 
que geram desigualdades espaciais nas diferentes condições urbanas, sejam 
elas aglomerações, paisagens operacionais, infraestruturas de conexão e seus 
intermediários.   

A América Latina é considerada a região do mundo onde o tecido urbano tem 
se expandido mais rapidamente como resultado do boom das commodities39. 
Se nas cidades, os processos de urbanização são desiguais - haja vista as 
populações marginalizadas em assentamentos precários e as consequências 
socioambientais desse processo - fora das grandes cidades, a América Latina 
tem territórios enormes que podem ser classificados como paisagens 
operacionais devastadas. Tais processos de transformação socioambientais 
são identificados no Brasil nas áreas de exploração de petróleo no litoral do Rio 
de Janeiro, nas áreas inundadas das hidrelétricas, nas vastas plantações de 
soja (figura 5) e nas zonas de exploração de minério na floresta amazônica, 
que vem cada vez mais ampliando as infraestruturas logísticas de longa 
distância. Todas apresentam históricos com problemas como precarização do 
trabalho, saúde da população, desapropriação, violência, entre outros. 

Nos casos citados, a natureza passa por processos de urbanização em 
grandes escalas, no entanto, esses lugares não são acessados como pontos 
turísticos ou localidades economicamente estratégicas. Assim como Kaika e 
Swyngedouw40 argumentam, existe uma desconexão estética entre as redes 
urbanas da cidade atual e das paisagens operacionais. Essa relação das 
aglomerações capitalistas com as transformações de espaços não urbanos 
afastados é descrita por Mumford41 como “up-building”’ (os agrupamentos 
industriais e de infraestrutura horizontais, verticais e até subterrâneos) e “un-

building” (degradação das paisagens circundantes através do seu papel 
intensivo no fornecimento de cidades com combustível, materiais, água e 
alimentos e na gestão de seus resíduos). Diante disso, a atenção aos 
processos de urbanização pode esclarecer modos de aglomeração urbanos e, 
sobretudo, a contínua produção e transformação desse tecido, eliminando as 
classificações herdadas do campo, como rural, interior e natureza.  

Dentre os arquitetos contemporâneos em atividade, Rem Koolhaas apresenta 
algumas reflexões iniciais sobre o binário urbano/rural. Em junho de 2017, em 
uma palestra sobre arquitetura e mudanças climáticas42, o arquiteto fez um 
apelo para seus colegas pararem de ignorar o mundo rural como campo de 
operação. No entanto, a própria fala do arquiteto revela o conceito urbano/rural 
ainda como dois campos separados: “[...] devemos pensar em metodologias 
para uma paisagem que cedo ou tarde teremos que assumir”; “[...] temos que 
mirar mais além, nos concentramos demais no desenvolvimento do entorno  
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Figura 5.
 Mato Grosso, 2017. 

Fazendas e infraestrutura rodoviária na floresta amazônica. 
Fonte: Google.
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urbano, esquecendo o campo”; “[...] estamos começando a estudá-lo, e embora 
haja um grande conhecimento, continua fora de nossos radares”; “[...] o mundo 
rural existe em nossa vida, não como realidade, mas como um mito [...] o campo 
está se transformando mais rapidamente que as cidades”. O futuro consiste, 
comentou Koolhaas, em intervir em “espaços descampados, semi-
abandonados, pouco povoados, por vezes mal conectados”. 

A partir destas perspectivas, Brenner e Schmid, com origens nas áreas da 
geografia, sociologia e filosofia, sugerem que a noção de uma era urbana é 
uma ideia equivocada, pois divide algo que não pode ser dividido43. A tese da 
era urbana considera as zonas urbanas e rurais como distintas, 
desconsiderando os processos de urbanização generalizada baseando-se, 
sobretudo, em critérios demográficos e administrativos para definir zonas 
residuais para além das cidades como área rural. Tais classificações não 
deixam claras características comuns que estas regiões poderiam compartilhar 
em termos populacionais, densidade, uso do solo e mercados de trabalho. Dois 
exemplos, entre tantos possíveis, ilustram essa realidade: Shenzhen tem 
campos de plantação de arroz na cidade em meio à áreas densamente 
construídas, conformando uma paisagem urbana híbrida; na União Europeia, o 
principal critério para a definição urbano/rural é ainda a densidade 
demográfica44. 

Apesar da aceleração da urbanização, no Brasil, os limites físicos entre zona 
urbana e zona rural são ainda definidos de acordo com objetivos fiscais que 
geram classificações sem considerar características territoriais e sociais das 
áreas analisadas - medida que gera dificuldades para implantação de políticas 
públicas e investimentos45. Nesse sentido, e tendo em vista que a relação entre 
os espaços urbanos e rurais deve considerar os fluxos de bens, pessoas, 
recursos naturais, capital, trabalho, serviços, informação e tecnologia, em 2017, 

o IBGE desenvolveu uma nova tipologia de classificação (por município, dos 
espaços rurais e urbanos) com vistas à divulgação do Censo Demográfico 2020 
que resulta nos seguintes números:      76% da população brasileira encontra-
se em municípios considerados predominantemente urbanosa, 
correspondendo somente a 26% do total de municípios, sendo que a maior 
parte dos municípios brasileiros foram classificados como predominantemente 
“rurais” (60,4%)46.  
Ainda, o modelo atual de urbano/rural continua sem definir uma série de 
situações que não se enquadram em nenhuma das duas categorias, mesmo 
com alternativas propostas décadas atrás, como o conceito de continuum rural-
urbano dos anos 1930.  Esta ideia não definia uma divisão entre os modelos 
de vida urbana e rural, mas considerava que os assentamentos existem nos 
dois meios, variando em uma escala de muito rural para altamente urbano com 
espaços que se entrelaçam e se sobrepõem47. Nesse sentido, mais do que 
modelos pré-concebidos, é importante entender a urbanização como processo 
dinâmico de contínua transformação sócio-espacial com variados tipos de 

                                                           
a “Nas unidades populacionais que possuíam mais de 50 000 habitantes em áreas de 
ocupação densa ou que faziam parte de concentrações urbanas os municípios foram 
classificados como predominantemente urbanos”.  
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assentamentos e morfologias configurados em maior ou menor escala. 
Conforme Lefebvre, o estudo das formas urbanas deve ser substituído pela 
investigação de processos de urbanização em todas as escalas espaciais48.  

Nos estudos do Urban Theory Lab, o interesse pelas tipologias de 
assentamento começa a ser substituído pela análise de processos sócio-
espaciais por meio dos quais as paisagens variadas do capitalismo são 
produzidas. A busca metodológica pelas tipologias foi alvo das principais 
vertentes da teoria urbana do século XX, porém, não convém mais aos 
urbanistas diferenciar o urbano como um tipo de assentamento (seja este 
cidade, metrópole ou megalópole) e outros espaços (suburbanos, rurais, 
natureza) como sendo não-urbanos, conforme Brenner e Schmid49. Também 
para os mesmo autores, tais tipologias de assentamentos urbanos já 
ultrapassaram sua utilidade50, ponto do qual divergimos, por entender, 
conforme Cuthbert51, que o exame das tipologias históricas contribui para a 
compreensão dos processos urbanos atuais. No entanto, reconhecemos que 
as configurações urbanas devem ser vistas não como tipos de assentamentos, 
mas como campos de força das relações sócio-espaciais. – como acontecem 
atualmente nas paisagens urbanas efêmeras que 
compreendem acampamentos de mineração, campos de petróleo, bases 
militares em áreas de conflito, cidades emergentes resultantes do comércio ou 
serviços, estruturas provisórias para eventos esportivos e celebrações 
religiosas, como o Kumbh Mela na Índia, que reúne sete milhões de pessoas 
em 55 dias de duração.  

Se conforme Brenner e Schmid, a urbanização envolve concentração e 
extensão, uma vez que a urbanização é tida como um processo que transforma 
diversas zonas do mundo, o foco dado somente às aglomerações necessita ser 
revisto. Por tratar-se de um modelo que sustenta grande parte da teoria urbana 
do século XX, o domínio não-urbano é interpretado como um campo vazio ou 
exterior indeterminado52. No entanto, observamos que, ao longo da história do 
capitalismo, essas áreas sempre foram conectadas às aglomerações urbanas. 
Houve, portanto, uma evolução por meio de redes dinâmicas de conexões 
econômicas e sociais para os centros de concentração. O crescimento das 
aglomerações urbanas, especialmente na contemporaneidade, leva à 
formação de desenvolvimentos polinucleares e à processos descontínuos de 
fragmentação. Por isso a demanda na implementação de projetos com 
aspectos estratégicos e que se relacionam com as dinâmicas linhas de força, 
fluxos e aspectos imateriais, avançando além das questões de tipologia para 
funções estruturais juntamente com os sistemas articuladores que organizam 
o espaço urbano contemporâneo. 

Entende-se, portanto, que as zonas de urbanização, sejam elas aglomerações, 
operacionais ou derivações destas, não devem ser analisadas de maneira 
homogênea. Os processos urbanos geram infinitas condições socioespaciais 
que demandam análises e teorizações específicas, além de novos 
vocabulários, inclusive cartográficos, que mostrem as variações do processo 
de urbanização. Nesse sentido, o trabalho de Terry McGee, The emergence of 

desakota regions in Asia53, ilustra tal potencial ao mapear a fronteira desigual 
entre espaços urbanos e “não urbanos” na Ásia mostrando áreas híbridas entre 
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campo e cidade – as chamadas desakotas ou cidades de vilas - que aparecem 
como áreas de transição (figura 6).  

Em relação ao direito à estes espaços urbanos emergentes, se o espaço é 
dimensão constitutiva da luta política no mundo contemporâneo, Lefebvre 
observa que os movimentos sociais adquiriram uma importância em escala 
mundial e o “direito à cidade” torna-se “direito ao espaço” englobando 
diferentes escalas urbanas54. Ainda, o processo de urbanização capitalista 
desmancha e reconstrói centros urbanos históricos para criar formas novas de 
aglomeração urbana e suburbana. E conforme a urbanização capitalista se 
espalha pelo globo, gera novas formas de desenvolvimento desigual, 
diferenciação territorial e polarização núcleo-periferia que se manifestam 
diversamente em cada escala geográfica, resultando em um tecido urbano 
global irregular (vide o exemplo da Torre David, que surge como uma forma de 
aglomeração vertical reterritorializada que tem suas próprias regras, é uma 
cidade dentro da cidade de Caracas, faz parte do tecido urbano, mas se isola 
como território a parte deste). Nesse sentido, Harvey, afirma que reivindicar o 
direito à cidade é reivindicar o direito a algo que não existe mais55. Se a cidade 
não existe por conta da urbanização generalizada e da reformulação do 
conceito de urbano, o que está sendo reivindicado deve ser repensado. 

Desse modo, considerando que o próprio urbano torna-se meio para entender 
aspectos da vida econômica, social e política contemporânea, observamos um 
cenário adverso que tira partido desta condição popularizando um discurso 
ligado à ideologia global da era urbana56 que inclui aspectos, como: a 
aclamação do urbano, divulgado pela mídia especializada e que apresenta as 
cidades como locais de inovação e prosperidade (vide termos como smart 

cities); o “urbanismo tecnocientífico”, que utiliza matemática, estatística e 
computação para prever possíveis arranjos espaciais (caso do MVRDV e os 
software desenvolvidos pelo próprio escritório); a sustentabilidade urbana, 
tema distorcido que coloca as cidades no centro da crise ecológica; os debates 
sobre megacidades, apresentadas como consolidadas no “sul global” em 
condições adversas de rápida urbanização que é debatido pelos quatro think 

tanks analisados nesta pesquisa e que, já adiantamos, não abordam 
conscientemente o tema da urbanização generalizada de Lefebvre. 

Assim, enquanto deveriam ser questionados, tais discursos são utilizados como 
cenário para propostas, com os quais a disciplina arquitetônica se envolve, de 
caráter neoliberal para transformar áreas urbanas existentes, independente de 
seus históricos ou contextos socioeconômicos. Para além de seus problemas, 
a cidade é celebrada e tem importância mundial. Por isso serve de palco para 
experimentos múltiplos despolitizados orientados para o mercado e inseridos 
de forma “automática”, como os grandes complexos de escritórios em Hong 
Kong ou Dubai. Ainda, as paisagens urbanas que se prolongam para além das 
cidades e regiões metropolitanas não são analisadas de modo reflexivo pelos 
urbanistas. Tais paisagens devem ser examinadas como condições 
fundamentais para a produção de formas urbanas históricas e geográficas 
participantes do processo de globalização – portanto, com consequências 
inúmeras para o mundo – e precisam ser incorporadas nas teorias e propostas  
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Figura 6.  
As áreas híbridas entre campo e cidade.  
Fonte: Terry McGee, editado pela autora. 
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urbanas produzidas no século XXI. Por isso, optamos por analisar estudos de 
caso em diferentes contextos, como América Latina, África e Ásia. 

 

2.2 “Tipologia de pensamento urbano”  

Para além da importância em reconhecer os processos urbanos, conforme já 
mencionado, na sequência, abordaremos a tipologia como contraponto ao 
tópico anterior - um instrumento que, além de reconhecer  formas urbanas 
emergentes, tem, segundo Oren Yiftachel57, três funções básicas: corrige 
falhas por classificar conceitos relacionados; organiza conhecimento por definir 
parâmetros de determinado assunto; facilita teorizar por delimitar subpartes 
distintas e focos para outras pesquisas. Para tanto, focaremos os debates 
sobre o tema a partir da segunda metade do século XX - estes, além da volta 
da tipologia, trazem críticas à arquitetura e urbanismo modernos e seus 
espaços homogêneos ausentes de considerações históricas. Conforme 
Harvey, neste momento, o conceito do tecido urbano fragmentado é retomado 
a partir de um “palimpsesto” de formas superpostas e a colagem de usos que 
podem ser, inclusive, efêmeros58. 

Nesta história recente do desenho urbano, alguns autores trabalham a ideia de 
tipologia como meio para solução de problemas: Aldo Rossi trabalha o conceito 
como dispositivo crítico para pensar a cidade; para Anthony Vidler, a cidade em 
si é tipologia e base possível para a volta de um papel crítico da disciplina; para 
Alexander Cuthbert, tipologias são como ferramentas de pensar e base da 
disciplina que tem um urbanismo privatizado como contexto. 

O trabalho de Aldo Rossi busca definir tipologias, por meio de pesquisas e 
intervenções programáticas, na busca de uma teoria da cidade59. O conceito 
de tipologia tenta incluir a cidade em todas as suas dimensões, enquanto a 
ideia de fato urbano destaca a singularidade da intervenção arquitetônica como 
uma contribuição parcial, concreta e identificável para o desenvolvimento da 
cidade. O interesse de Rossi pelo tema tipologia começa a se desenvolver a 
partir da ideia de arquitetura como espaço que potencialmente representa as 
necessidades de todos.  Neste ponto, se diferencia do estudo de fontes 
clássicas, como o trabalho teórico de Jean-Nicolas-Louis Durand e Quatremere 
de Quincy, e surge pelas necessidades da arquitetura como fenômeno urbano 
de volta à sua dimensão concreta e racional. 

Dentro de seus interesses, que incluíam geografia urbana, economia e política, 
Rossi entende a ideia de tipo como dispositivo crítico que constitui uma leitura 
temática pela arquitetura e seus enfrentamentos com a problemática da cidade. 
De modo que o tipo surge como meio de análise para o sistema de referências 
que ele estabeleceu como base para o trabalho crítico e a teoria da arquitetura. 
Ainda, a ideia de tipo para Rossi explicou o interesse que alguns arquitetos 
tiveram em determinadas formas, não como produção em massa, mas como 
vocabulário para pensar a cidade, uma ferramenta para tratar temas urbanos, 
que ele ilustra com os exemplos da Unité d'Habitation de Le Corbusier, em 
Marselha e Golden Lane, dos Smithsons60. A rua interior de Le Corbusier ou as 
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ruas aéreas dos Smithsons são exemplos que Rossi considerou como 
representações da cidade como temas urbanos.  

Para Peter Eisenman, na “Introdução do editor” em The Architecture of the 

city61, tipologia se torna um instrumento de medida lógica e científica, processo 
e objeto de pesquisa. “A história e o tipo, como partes componentes da 
pesquisa, permitem transformações de si mesmas previamente combinadas, 
mas ainda imprevisíveis"62. Para Eisenman, Rossi descobre na tipologia a 
possibilidade de invenção porque o tipo é agora processo e objeto. Como 
processo, contém um caráter sintético que é em si uma manifestação da forma. 
Além disso, embora a alteração de certos elementos tipológicos ao longo do 
tempo seja um incentivo à invenção, também é o efeito da memória no tipo que 
permite o novo processo - a tipologia, que anteriormente consistia apenas na 
classificação do conhecido, serve também como catalisador para a invenção. 
Torna-se essência do desenho para o pesquisador autônomo63. Nesse sentido, 
para além da classificação, o tipo como processo dialoga com as formas 
urbanas emergentes das análises de Brenner. 

Afora o interesse em uma leitura contínua da cidade e de sua arquitetura, Rossi 
analisa a geografia social de Jean Tricart64, para quem o conteúdo social de 
uma cidade é a base para entendê-la. Tricart define a morfologia urbana como 
uma convergência de dados extraídos de diferentes disciplinas: urbanismo, 
sociologia, história, economia política e direito que tem como objetivo a análise 
de um artefato concreto ou de uma paisagem. A partir disto, Rossi desenvolve 
análises do tipo urbano considerando que seus elementos, da cidade ou da 
arquitetura, não podem ser reduzidos apenas à forma – as inter-relações entre 
A&U e áreas correlatas aparecem como entendimentos necessários para o 
desenvolvimento da teoria da cidade e da própria disciplina. Sobre este 
desenvolvimento, é válido pontuar que Rossi, apesar de entender a cidade 
como representação da condição humana, considera a conexão entre urbano 
e rural - entende cidade, áreas rurais e florestas como zonas artificiais 
produzidas pelo homem que constituem memória e permanência65.  

A relação entre cidade e tipologia é também abordada por Vidler ao afirmar que 
o papel do tipo gera uma terceira tipologia emergente nos anos 197066. Como 
as duas outras noções de tipologia anteriores – a primeira com o ideal da 
natureza que tem como base natural o modelo da cabana primitiva; a segunda 
com o sistema produtivo industrial para solucionar as questões da produção 
em massa, com Le Corbusier utilizando o modelo para o projeto arquitetônico 
- a nova tipologia se baseia na racionalidade e na classificação como princípios 
orientadores, mas difere radicalmente das duas primeiras definições. Desse 
modo, a terceira tipologia deriva dos padrões físicos da cidade tradicional, que 
lhe oferece material para sua organização. A natureza da cidade em si, 
esvaziada de outros conteúdos, permite manifestar a condição formal da cidade 
de modo a retomar história e forma como um todo em sua estrutura física.  

Assim, a cidade é em si uma nova tipologia. Vidler, em uma abordagem sobre 
o trabalho de Rossi e também crítico ao urbanismo do movimento moderno, 
enfatiza que “[...] a tipologia não é construída de elementos isolados, nem da 
reunião de objetos classificados de acordo com o uso, a ideologia social ou as 
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características tecnológicas”67. A cidade tradicional com seu tecido contínuo e 
demarcações entre público e privado, conforme The Architecture of the city, 
define a terceira tipologia e resgata a continuidade da forma - por ser pensada 
como um todo, a história da cidade é revelada em sua estrutura física. 

A leitura de cidade de Vidler mostra uma tipologia que afirma outra condição 
de vida urbana que é sua essência política independente de sua fragmentação 
e recomposição espacial. “Quando uma série de formas típicas é selecionada 
no passado de uma cidade, ela não chega despojada de seu significado político 
e social original, por mais desmembrada que tenha sido”68. Evidencia, portanto, 
a crítica ao movimento moderno por meio de uma tipologia que censura 
divisões dos códigos de zoneamento apresentados a partir da década de 1920. 
A importância do tema para o autor está em sua confiança no caráter público 
da arquitetura ao afirmar que “cidade e tipologia se reafirmam como únicas 
bases possíveis para a restituição de um papel crítico à arquitetura que, de 
outra forma, acabaria sucumbindo ao ciclo interminável de produção e 
consumo”69. 

Cuthbert também aborda a tipologia a partir das cidades, mas considerando 
análises de disciplinas associadas ou derivadas do desenho urbano que 
apontam processos de urbanização para além das cidades. Sua trilogia 
(Designing Cities: Critical Readings in Urban Design, 2003; The Form of Cities: 

Political Economy and Urban Design, 2008; Understanding Cities: Method in 

Urban Design, 2011) tem como foco o desenho urbano a partir de um exame 
crítico sobre a autorreferenciação da disciplina e seu afastamento de questões 
políticas e econômicas. Para esta abordagem, o autor divide os três livros em 
capítulos sobre temas essenciais (sendo a tipologia um deles) que se 
desenrolam baseados em uma avaliação dos debates disponíveis sobre cada 
temática. Considera, ainda, a economia política espacial para avaliação do 
desenvolvimento desigual do conhecimento sobre desenho urbano e como 
este pode ser corrigido. 

Para Cuthbert, a ideia da tipologia permeia o desenho urbano em relação à 
estrutura, função e forma e reflete a necessidade de classificar as partes 
componentes de um problema sob investigação. Além da classificação, o 
conceito tem como objetivo consolidar a relação entre economia, processos 
sociais e formas urbanas, considerando que eventos passados contribuem 
para a pesquisa urbana ser histórica70. De acordo com o autor, as ferramentas 
a disposição do planejador para controlar tais fenômenos são, aparentemente, 
insuficientes, especialmente considerando que muitos países não têm sistemas 
de planejamento. Portanto e, em contraposição à Brenner, em vez de tentar 
novas descrições para formas emergentes de desenvolvimento global, um 
método mais produtivo para entender a forma é examinar as origens das quais 
estas formas emanam. 

Em Designing Cities, Cuthbert destaca que, com a complexidade dos 
fenômenos atuais, o desenho urbano não pode ser delineado por nenhuma 
teoria sozinha71. Para tanto, em The Form of Cities, traz para este debate 
autores de disciplinas correlatas72. Peter Saunders, por exemplo, trabalha 
formas teóricas do urbanismo, não tipologias de cidade, mas tipologias de 
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pensamento sobre urbanismo, especialmente frente aos novos processos de 
urbanização apontados por Brenner. Edward Soja tem maior foco no 
enquadramento conceitual do urbanismo pós-moderno e sua extensão 
geográfica. Aponta que a coincidência entre a materialidade da era industrial e 
as ciber-cidades que estão sendo construídas na infraestrutura antiga geram 
necessidade de sistemas conceituais inteiramente novos, relacionando novos 
padrões de atividade humana e informativa com as concepções nostálgicas do 
lugar. Ao propor vocabulários originais para encapsular novos fenômenos, 
aproxima-se da abordagem de Brenner e da necessidade de entender os 
processos de urbanização emergentes. 

A partir desta aproximação com disciplinas correlatas, Cuthbert reflete sobre as 
tipologias de morphed landscapes73, paisagens que são produzidas a partir de 
mudanças no desenvolvimento social. Retoma ainda o trabalho de Arjun 
Appadurai que denota uma tipologia básica consistindo em outras dimensões 
da cultura global de fluxos, como ethnoscapes, a paisagem de pessoas que 
constituem o mundo dinâmico em que vivemos, turistas, refugiados, exilados e 
outros grupos e indivíduos em movimento e financescapes, a disposição do 
capital global que se move em alta velocidade. Ambas são situações 
identificadas nos estudos de caso desta pesquisa, especialmente em Lagos e 
no Delta do rio das Pérolas. 

Os exemplos de tipologia ilustrados acima por Cuthbert são aplicados de 
diversos modos, mas, sobretudo, como ferramentas de pensamento, métodos 
de análises, modos de ordenar e classificar fenômenos e de gerar vocabulários. 
Seu uso pode ser ampliado, conforme novos fenômenos forem investigados. 
Nesse sentido, as ideias de Cuthbert e Brenner convergem para um mesmo 
ponto: o primeiro analisa tipos urbanos e o segundo defende uma leitura dos 
processos de urbanização, mas a sobreposição dos dois pontos de vista é 
importante para compreender a evolução espacial urbana no terceiro milênio - 
e o que vem sendo apresentado por arquitetos e urbanistas na pesquisa como 
prática.  

Ainda utilizando a tipologia como método de análise, Cuthbert examina 
movimentos de apropriação privada nos quais, operando em um espaço 
simbólico fora do gerenciamento individual de nações, corporações 
transnacionais têm influência para transferir a autoridade política do Estado 
para o setor privado74. Neste contexto, o capital, cada vez mais consolidado, 
conduz megaprojetos de desenho urbano genérico (regeneração de frentes 
marítimas, recuperação de áreas industriais, construção de novas estruturas 
de transporte, renovação de centros históricos) que tentam gerar novas 
tipologias, mas não consideram a mudança social como necessidade. 
Conforme aponta o autor75, estes projetos assumem a função de espetáculo 
promovendo o consumo de alto padrão de massa e a identidade urbana 
nacional, especialmente via mega-eventos e arquitetura icônica.  

Neste processo, o desenho urbano é utilizado como estratégia de marketing 
visando o “desenvolvimento econômico e cultural” de uma cidade por meio do 
que Cuthbert chama de urban branding76 – a ideia de marca dos bens de 
consumo transferida para promover a cidade por meio de flagships culturais e 
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festivais e que criou uma forma de ‘arquitetura karaokê’ para qual “não é 
importante o quão bem você pode cantar, mas que você faça isso com gosto e 
entusiasmo”77. Os objetivos desta arquitetura opõem-se à função política do 
domínio público de reforçar a vida social, cultura, patrimônio e tradições e, 
enquanto esta influência do privado atua em nível local, consequências globais, 
especialmente nos países em desenvolvimento, se desenrolarão. Os efeitos 
espaciais destes processos globais nos assentamentos e formas urbanas são 
evidentes, como poderá ser observado nos estudos sobre Lagos e Haiti. Para 
Cuthbert78, as questões ligadas à marca, desenho urbano temático, arquitetura 
icônica, classe criativa e sucesso econômico das cidades estão interligadas 
com a nova forma urbana e as estratégias neocorporativas em relação à 
ocupação do espaço urbano, seu uso e imagem. Ampliamos este conceito para 
a ideia de cidade como triunfo da era urbana que ignora as urbanizações 
estendidas, conforme já abordado anteriormente neste capítulo e que pode ser 
ilustrado com o exemplo de Dubai e seus espaços invisíveis. 

Em Dubai, 82% da população é estrangeira. Além do fenômeno conhecido 
como transient urbanism (urbanismo transitório)79 que acontece porque os 
trabalhadores retornam frequentemente às suas cidades natais, existe também 
um domínio público invisível80. Esta população mora em instalações 
temporárias na periferia, área não frequentada por locais e turistas. Uma 
qualidade predominante exibida nesses espaços invisíveis, é a associação com 
o lugar, apesar da natureza transitória de seus ocupantes, os imigrantes dão 
significado a estes locais por navegarem no espaço local (a cidade) e no 
espaço global (seu pais natal). São tipologias para além das aglomerações 
urbanas que refletem as condições sócio-econômicas - o espaço da favela, o 
migrante global e os desapontados mundialmente geram um novo vocabulário 
formal do espaço urbano. 

Desse modo, retomamos o debate de Anthony Vidler para o contexto 
apresentado por Neil Brenner. Se a terceira tipologia depende da cidade, há de 
se refletir sobre as paisagens operacionais, sem bases históricas, como as 
citadas áreas transitórias de Dubai. O avanço em paisagens rurais constitui, 
derivando do termo de Vidler, uma possível quarta tipologia. Mesmo que 
Brenner considere dispensável a utilização do termo, julgamos importante a 
utilização do conceito de tipologia para reconhecer formas emergentes na 
contemporaneidade e não somente seus processos, porque estas formas, por 
serem dinâmicas, deixam sinais do urbano nas áreas que um dia foram 
naturais. Ainda, se a cidade do neoliberalismo flexibiliza modelos de 
intervenção urbana para atender o desenvolvimento do capitalismo, a tipologia 
urbana deve ser pensada além dos espaços fragmentados da cidade. Para 
tanto, sistemas de classificação de processos ainda desconhecidos são 
importantes para o planejamento espacial – e considerá-los desnecessários 
pode dificultar o entendimento do espaço urbano contemporâneo que vai além 
da ideia de cidade. 

___ 
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Se a hipótese de Lefebvre em “A revolução urbana” é que a sociedade foi 
completamente urbanizada, os pesquisadores do Urban Theory Lab, 
principalmente Brenner, atualizam esta hipótese afirmando que o fenômeno da 
urbanização mundial tem acontecido de forma desigual, em escala mundial, 
bem como em territórios, regiões e lugares específicos; e explora algumas das 
implicações sociais, políticas e ambientais mais amplas deste estado. 
Acrescentamos ainda que a compreensão das transformações urbanas 
emergentes permanece desconhecida por grande parte dos envolvidos na 
própria disciplina arquitetônica, principalmente quando relacionadas à países 
do chamado "sul global", como o Brasil. 

Entendemos que a teoria de arquitetura e urbanismo, e as pesquisas e projetos 
experimentais como parte da elaboração de teorias, sempre foi necessária para 
avançar os conhecimentos da disciplina.  Assim, analisaremos o trabalho 
produzido pelos think tanks em busca de novos entendimentos teóricos por 
parte de nossa disciplina, examinando possíveis posturas críticas da condição 
urbana global contemporânea. Serão consideradas as três tarefas centrais da 
teoria urbana crítica81: (1) a crítica às ideologias urbanas que legitimam 
desapropriação, desigualdade social e devastação ecológica em paisagens 
espaciais; (2) o desenvolvimento de análises espaciais que decifram padrões 
e caminhos de urbanização; e (3) surgimento de possíveis paisagens urbanas, 
ainda excluídas por práticas espaciais existentes, e que apontam para modos 
de vida mais democráticos, inclusivos e diversos. 

Interessa-nos identificar os conceitos utilizados pelos arquitetos e urbanistas 
dos think tanks para melhor entender os espaços urbanos e seus processos. 
Em relação à teoria, preocupa-nos o modo como o urbanismo  é aplicado em 
prol de projetos que minimizem as desigualdades sócio-espaciais. Ainda, são 
importantes, nas pesquisas e projetos experimentais, o possível 
desenvolvimento de conceitos que possam incentivar urbanizações mais 
justas, democráticas e ambientalmente viáveis. Em Lagos Wide and Close, por 
exemplo, OMA/AMO sugere o aparecimento de outro modelo urbano, que não 
é necessariamente a cidade tradicional, conforme desdobraremos no próximo 
capítulo, mas que já demonstra a ausência de vocabulários e teorias para 
descrever tais fenômenos do processo de urbanização capitalista. 

Por meio das pesquisas e projetos experimentais nas paisagens urbanas 
emergentes da América Latina, África e Ásia, objetivamos entender como a 
disciplina enfrenta as transformações do uso e ocupação do solo, infraestrutura 
e meio ambiente também além dos limites das cidades que fazem parte da 
urbanização generalizada. As escalas trabalhadas devem considerar o 
contexto do capitalismo mundial no século XXI com suas crises sociais e 
ambientais, de modo que a arquitetura e urbanismo não tenham abordagens 
somente técnicas, mas também políticas. 

Portanto, buscamos analisar a produção de think tanks estreitamente 
vinculadas à práticas projetivas82 notórias no universo da arquitetura e 
urbanismo. Uma possibilidade de visibilizar o que está sendo produzido para 
redirecioná-lo ou para reinserir a disciplina nas discussões sobre produção do 
espaço. O desenvolvimento de ideais acerca da urbanização requer análises 
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elaboradas criticamente pelos planejadores e teóricos, especialmente quando 
é comum a reorganização sócio-espacial para produzir paisagens urbanas 
indefinidas e sujeitas à representações e narrações comumente veneradas, 
questão que abordaremos nas experimentações, especialmente no caso The 
Why Factory, no capítulo seguinte.  
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Por meio das pesquisas e projetos experimentais nas paisagens urbanas 
emergentes da América Latina, África e Ásia, objetivamos entender como a 
disciplina enfrenta as transformações do uso e ocupação do solo, infraestrutura 
e meio ambiente nos processos de urbanização contemporâneos. As escalas 
trabalhadas serão analisadas no contexto do capitalismo mundial no século XXI 
com suas crises sociais e ambientais, de modo que a disciplina não tenha 
abordagens somente técnicas, mas também políticas. Considerando que o 
estado de nossa própria disciplina é melhor avaliado quando a situamos dentro 
de uma estrutura geral do campo de conhecimento com áreas correlatas, 
examinaremos as propostas dos think tanks à luz dos principais conceitos 
apresentados no capítulo 2 – A&U, geografia e tipologia:   

 

1- Escalas de atuação de cada think tank. No contexto recente em que 
arquitetos intervêm em escalas maiores, a geografia é apresentada como 
tentativa de estudar a relação entre o social e o físico em uma escala territorial 
maior.  

2- Postura crítica dos think tanks por meio das pesquisas/projetos 
experimentais. Mesmo que o processo urbano tenha alterado suas formas no 
contexto da globalização, ainda prevalece um modelo originalmente capitalista. 
Essa urbanização é mediada pelo Estado, forças sociais e tendências 
sistêmicas de crise em várias escalas espaciais, consequentemente, para que 
a teoria urbana permaneça relevante, deve explorar as perspectivas de crítica 
ao neoliberalismo que são inerentes às relações sócio-espaciais 
contemporâneas entre lugares, territórios e escalas. 

3- Novos vocabulários e representações da forma sócio-espacial são 
necessários para analisar as geografias policêntricas e multi-escalares da 
globalização. Conforme o Urban Theory Lab coloca, o desafio metodológico 
para os estudos acerca do tema é analisar os fenômenos urbanos emergentes.  

4- Paisagens operacionais onde há a reprodução do ambiente construído em 
várias escalas, dando suporte à urbanização concentrada e integrando o tecido 
urbano, e o entendimento sobre as relações entre processos de urbanização e 
degradação da natureza em grandes escalas. 

5- Urbanização generalizada e a consciência sobre este conceito elencado 
por Lefebvre que já apontava, na década de 1960, processos para a formação 
completa de urbanização a partir de fenômenos como: o surgimento de 
infraestruturas de logística, comércio e turismo em áreas afastadas; 
empreendimentos industriais e conjuntos habitacionais em locais antes 
periféricos; a dissipação de comunidades agrárias com consequentes 
processos de degradação ambiental. Em síntese, mesmo os espaços fora dos 
centros de aglomeração acabam por fazer parte de um cenário mundial de 
processos de urbanização capitalista com a extensão desigual de um tecido 
urbano composto por diversos padrões de investimento e uso do solo. 

6- Desenvolvimento de novos entendimentos teóricos. Assumimos que 
existem diferenças entre pesquisa concreta e teorização. A pesquisa concreta 
é relevante como investigação de condições específicas, mas o que a sustenta 
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é a possibilidade de gerar novos entendimentos teóricos. A teoria, por vezes 
marginalizada, é importante para avançar os conhecimentos da disciplina. Os 
estudos de caso são analisados para verificar se há o desenvolvimento de 
novos entendimentos teóricos na relação entre pesquisas/projetos 
experimentais e teorização e para examinar o surgimento de novas 
interpretações que informam pesquisa e prática sobre a forma urbana 
contemporânea. Interessa-nos identificar os conceitos utilizados pelos 
pesquisadores dos think tanks para entender os espaços urbanos e seus 
processos.  

7- A investigação de processos de urbanização deve substituir o estudo das 
formas urbanas em todas as escalas espaciais1. Mais do que modelos pré-
concebidos de urbano/rural, é importante analisar a urbanização como 
processo dinâmico de contínua transformação sócio-espacial com variados 
tipos de assentamentos e morfologias configurados em diferentes escalas. 

 

Para entender a presença dos conceitos no trabalho dos think tanks, 
utilizaremos a tabela de indicadores, apresentada na sequência (quadro 1), 
com escala qualitativa em quatro pontos que permitem classificar o nível de 
pensamento crítico por meio da assimilação dos conceitos chave e organização 
das informações. A média das classificações obtidas será importante para as 
análises comparativas realizadas no capítulo seguinte. 

Para visualização da incorporação dos conceitos nas pesquisas e projetos 
experimentais em cada think tank, foram desenvolvidos diagramas de radar. O 
diagrama de radar é estruturado a partir de uma sequência de raios 
equiangulares com cada raio representando uma variável, ou seja, um dos sete 
conceitos apresentados anteriormente (escalas de atuação, postura crítica, 
novos vocabulários e representações, paisagens operacionais, urbanização 
generalizada, novos entendimentos teóricos, investigação de processos de 
urbanização). O comprimento de cada raio é determinado pela avaliação dos 
indicadores (tabela 1), sendo:  

ausente (1), incipiente (2), em desenvolvimento (3), proficiente (4).  

Uma linha é desenhada ligando os valores de cada raio, formando polígonos 
estrelados que nos permitem observar semelhanças, diferenças e exceções 
entre os think tanks. Como diversas variáveis podem ser plotadas ao mesmo 
tempo, elaboramos os diagramas individualmente em cada think tank. Na 
discussão dos resultados, no capítulo seguinte, examinaremos os diagramas 
de modo individual, mas também faremos sobreposições para análises 
comparativas.   
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Critérios 

Indicadores   

Nível 1 

Ausente 

Nível 2 

Incipiente 

Nível 3 

Em desenvolvimento 

Nível 4 

Proficiente 

 

Assimilação dos 
conceitos 

- Conteúdo 
abordado é mínimo. 

- Sem evidências de 
ampliação das 
ideias. 

- Conteúdo 
abordado de modo 
básico. 

- Apresenta 
tentativas de 
ampliação das 
ideias. 

- Compreende a maior parte 
do conteúdo. 

- Amplia a maioria das 
ideias. 

- Sólida compreensão 
de todo conteúdo. 

- A ampliação das 
ideias revela o 
conhecimento dos 
conceitos. 

 

Organização da 
informação 

- Sem lógica 
aparente. 

- Sem conexão 
entre informações. 

- Organização 
inicial. 

- Conexão entre 
informações 
aceitável. 

- Organização aceitável. 

Conexão entre informações 
aceitável. 

- Boa organização e 
conexão das 
informações. 

 

Quadro 1.  
Critérios e indicadores de análise.  

Fonte: autora. 
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3.1 The Now Institute 

The Now Institute é um centro de pesquisa urbana inicialmente vinculado à 
Escola de Arquitetura e Desenho Urbano da Universidade da Califórnia, em 
Los Angeles (UCLA)2. Sob direção do arquiteto Thom Mayne (1944), o think 

tank trabalha como braço de pesquisa do escritório Morphosis. Os primeiros 
estudos foram iniciados em 2002 e, nos últimos anos, o instituto se associou 
com organizações privadas, públicas e organizações não governamentais em 
Los Angeles, Nova Orleans, Madri, Pequim e Porto Príncipe desenvolvendo 
estudos em áreas que incluem cultura, mobilidade, revitalizações urbanas e 
sustentabilidade ambiental por meio de abordagens interdisciplinares. 

Mayne começou a lecionar na UCLA a partir de 1992 e desenvolveu, junto aos 
pesquisadores do The Now Institutte, pesquisas como The Post-Industrial City 
(2002-2003), Emerging Asia (2003-2004), L.A. Now (estudo divulgado em 
quatro volumes entre 2002-2006), Madrid Now (2006-2007), Haiti Now (2011-
2013) e Informal Settlements (2013-2014). No Morphosis, Mayne coordena 
projetos em todo mundo em diferentes escalas, desde edifícios residenciais, 
institucionais até grandes projetos de planejamento urbano facilmente 
reconhecidos por sua linguagem e formas icônicas. 

A série L.A. Now3 é um dos trabalhos mais longos do think tank. O primeiro 
volume, L.A. Now 1, reúne pesquisas sobre a área central de Los Angeles, um 
banco de dados com textos, gráficos e fotografias que documenta a diversidade 
e a fragmentação da cidade em quatro tópicos centrais - Los Angeles, habitat, 
população e economia - com o intuito de fornecer informações para o 
desenvolvimento futuro da cidade (figura 7). A partir das análises de L.A. Now 

1, o segundo volume apresenta propostas para o centro da cidade de modo a 
antecipar soluções para necessidades futuras de Los Angeles decorrentes do 
seu crescimento populacional. Parques, habitações, centro de convenções, 
aeroporto, universidades, escolas e infraestrutura são apresentados na 
tentativa de promover fluidez, flexibilidade e interação de forças econômicas e 
sociais (figura 8). Os volumes três e quatro (figura 9) expandem as 
especulações com foco em áreas subutilizadas como o Arts District, Little 
Tokyo e o rio LA. O volume final da série continua a explorar o futuro de Los 
Angeles, com foco em Chavez Ravine, bairro central onde são propostos 
equipamentos para um incremento populacional de 30 mil habitantes.  

A iniciativa aplicada em Los Angeles foi estendida para Madrid com o estudo 
Madrid Now4 em um modelo de consultoria para a cidade. Cinco comunidades 
protótipos foram criadas a partir de três parcelas urbanas. Os estudos foram 
desenvolvidos dentro do contexto de implantação dos Planos de Atuação 
Urbanística (PAU), programa municipal que tinha como objetivo fornecer 
habitação social em áreas de expansão da cidade. Diante das críticas ao plano, 
como o baixo adensamento e o incentivo ao crescimento horizontal, foram 
apresentados ensaios considerando temas centrais como densidade, meio 
ambiente, infraestrutura e recursos energéticos, temas frequentemente 
abordados nas pesquisas coordenadas por Mayne. Como nos estudos do 
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Figura 7.  
Mapas sobre a expansão de Los Angeles 

desde 1700 até previsões futuras.  
Fonte: L.A. NOW: Volume 1. 

 

Figura 8.  
Cortes do Rio LA para análise das 

influências urbanas existentes.  
Fonte: L.A. NOW: Volume 2. 
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Figura 9.  
Propostas para Chaves Ravine com diferentes tipologias 
habitacionais e espaços públicos.  
Fonte: L.A. NOW: Volume 3 + 4. 
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The Now Institute 
Local/Sede Los Angeles, Califórnia 
Fundação 2002 

Universidades vinculadas 
UCLA Department of Architecture & Urban Design e, atualmente, 
SCI-Arc (Southern California Institute of Architecture) 

Infraestrutura 
Postos de trabalho em Los Angeles, na UCLA e IDEAS Campus 
(misto de programa de pós graduação e incubadora) 

Onde atua Estados Unidos, Haiti, China, Espanha 

Coordenadores 
Thom Mayne (fundador e diretor) 
Eui-Sung Yi (diretor) 

Nº de colaboradores 
10 e 15, entre arquitetos, urbanistas, designers e estudantes de 
pós-graduação 

Projetos 

The post-industrial city (2002-2003) 
Emerging Asia (2003-2004) 
New Orleans Now (2005-2007) 
Madrid Now (2006-2007) 
Culture Now (2010-2012) 
Haiti Now (2011-2013) 
Bejing Now (2013) 
Informal Settlements (2013-2014) 
Haiti Life Tree (2015-2017) 
SSP Artificial Island (2016) 
Urban Farming (2017) 
Regulatory Reform (2017) 
Santa Monica Airport (2017) 

Clientes 
Unesco, Prefeitura de Madrid, Prefeitura de New Orleans, Make it 
Right Foundation, Prefeitura de Los Angeles 

Publicações 

LA Now, volumes 1, 2, 3, 4, 5 e 6 (2002-2017) 
New Orleans Now (2007) 
Madrid Now (2007) 
Culture Now (2012) 
Haiti Now (2015) 
Now Quaterly (2016) 
Now Quaterly (2017) 

Receita anual e fontes 

Eui-Sung Yi é responsável por obter fundos para o The Now 
Institute. De acordo com o diretor do think tank5, os valores 
dependem do ano e da economia e são uma mescla complexa das 
seguintes fontes: editais de fomento à pesquisa; pequeno 
orçamento operacional da universidade; custeio das despesas 
gerais pelo Morphosis. 

Quadro 2. 
 Ficha técnica The Now Institute.  

Fonte: autora. 
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MVRDV/The Why Factory6, observamos que The Now Institute inicia a 
apresentação das propostas com um método interrogativo. Os 
questionamentos “E se?” e “Como?” sugerem interação com o leitor para um 
debate sobre as questões trabalhadas pelo think tank. 

Quando confrontado com as demais pesquisas/projetos experimentais do The 
Now Institute, Haiti Now (2011-2013) revela-se um trabalho singular à medida 
que desenvolve uma minuciosa pesquisa sobre o país. Nenhum projeto 
experimental é proposto em prol da elaboração de um manual visual de 700 
páginas, um grande banco de dados que retrata problemas e potencialidades 
e pode embasar futuros projetos7. A pesquisa multidisciplinar questiona a 
autonomia da arquitetura e engloba assuntos como história moderna, política, 
infraestrutura, ecologia, questões culturais e sociais da nação por meio de 
gráficos, fotografias, dados e textos reunidos em uma base comum por meio 
de planejadores, políticos, organizações humanitárias, artistas e outros 
pesquisadores. O trabalho demonstra que o desenvolvimento em longo prazo 
após o terremoto de 2010 depende de uma estratégia de integração que 
considere o ambiente construído, social e cultural do país.  

O livro começa apresentando o Haiti por meio de dez superlativos que 
sintetizam a história do país, como: a única nação escrava a se libertar sozinha; 
a primeira nação independente da América Latina; o segundo país do mundo 
com mais organizações não governamentais por habitante (em 2009, de três 
mil a dez mil ONG’s trabalharam no Haiti - uma organização para cada mil 
habitantes, sendo que 80% dos serviços sociais são fornecidos por elas); a 
maior densidade populacional do Caribe (Porto Príncipe é tão densa quanto 
Paris e Mumbai); o país com maior degradação ambiental do Caribe; o país 
menos alfabetizado do Caribe; o país mais pobre do ocidente (55% dos 
haitianos vivem com menos de 1,25 dólar por dia).  

Ainda como primeiras impressões, quatro relações de dicotomia são apontadas 
como delineadoras da história do país em seu passado e presente: 
resistência/intervenção (as ocupações estrangeiras moldaram a história do 
país); isolamento/conexão (uma ilha com infraestrutura fragmentada); 
negligência/ação (a falta de políticas regulatórias faz o indivíduo tomar ação, o 
que implica em necessidades pessoais priorizadas ao invés de um avanço 
social coletivo); criatividade/pragmatismo (a valorização da cultura local pelos 
haitianos). Em seguida, o manual é dividido em seis pilares: ambiente 
construído, meio ambiente, infraestrutura, pessoas/cultura, governo/história, 
economia. É a partir deste ponto que o estudo multidisciplinar é desenvolvido 
incorporando dados, gráficos e fotografias de diferentes áreas do conhecimento 
sob a guarda da arquitetura e urbanismo. As informações compiladas a seguir 
sintetizam questões abordadas na pesquisa Haiti Now e são importantes para 
o entendimento da análise que delineamos na sequência8. 

Em relação ao ambiente construído, o manual aborda o esvaziamento do 
centro de Porto Príncipe por questões de segurança e a tendência de 
construção de muros altos após o terremoto de 2010, o que gerou uma 
dissolução das referências da arquitetura local. O tema da hiperdensidade 
também é discutido e revela que 50% da população vive em 2% da área do 
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país, especialmente após a onda de migração para cidades nos anos 1970 e o 
consequente aumento de habitações precárias (80% da população haitiana 
mora em favelas). Ainda, apenas 5% dos terrenos são legalmente 
contabilizados, o que gera muitas disputas pela posse da terra, ocupada 
majoritariamente por construções com apenas um ambiente e executadas 
precariamente em concreto e alvenaria em um cenário de total falta de 
regulamentação. O terremoto de 2010 mostrou a vulnerabilidade de tais 
construções: em Porto Príncipe, 60% dos edifícios foram afetados; nas cidades 
de Jacmel e Carrefour, 50%; em Grand Goave e Leogane, 80%. O último 
grande terremoto a atingir o Haiti foi em 1842, por isso as construções não 
costumavam ser preparadas para tais situações. Além disso, há uma 
contradição a ser vencida: edifícios leves para terremotos e pesados para 
resistirem aos furacões do Caribe. 

Os dados sobre meio ambiente também revelam inúmeros riscos. De potência 
agrícola, a “pérola das Antilhas” passou a ter 90% de suas áreas de florestas 
eliminadas. Erosão, empobrecimento do solo e deterioração das condições da 
agricultura, somados ao fato de que 60% das terras do Haiti têm 20% de 
inclinação ou mais, geraram os principais problemas ambientais do país na 
atualidade. A geografia complexa favorece desastres: 96% da população vive 
em áreas de risco para terremotos, furacões e inundações. Se, em sua história, 
a nação já atendeu a 50% da demanda mundial de café, hoje é dependente da 
importação da maioria dos produtos agrícolas, com o setor correspondendo a 
25% do produto interno bruto. Importam também 75% dos peixes consumidos, 
apesar de ser o sétimo país do mundo com mais área de costa. Em relação 
aos recursos minerais, um terço do cinturão mineral norte é permitido para 
exploração de companhias estrangeiras, o que tem causado prejuízos 
ambientais e socioeconômicos. 

O sistema de infraestrutura é subdesenvolvido por conta das instabilidades 
econômicas e anos de intervenções e ocupações estrangeiras que 
enfraqueceram a economia do país. 5% dos haitianos possuem veículo 
motorizado e 7% possuem bicicleta, o que revela a ausência de todo tipo de 
transporte, especialmente público. 13% da população têm acesso à energia 
paga, sendo que 75% desta são derivadas de óleo, importado e caro. 
Hidrelétricas atendem apenas 25% da demanda. As fontes de energia solar ou 
eólica seriam opções viáveis para o país, mas faltam recursos para implantar 
tais alternativas. 65% dos haitianos têm acesso à água potável e menos de 1% 
das casas estão conectadas à rede de esgoto, sendo a falta de saneamento 
em escala nacional um dos principais agravantes da contaminação das águas. 
O Haiti construiu sua primeira estação de tratamento de esgoto em 2011. Em 
relação aos resíduos sólidos, apenas 11% são coletados, resultando em 
impactos na saúde pública e meio ambiente. O setor de telecomunicações 
depende do setor de energia que ainda precisa ser estabilizado, assim, 77% 
dos haitianos têm telefone móvel, 2,5% têm acesso à internet e 84% usam o 
rádio como fonte primária de informação.  

O legado colonial não permitiu o desenvolvimento de uma economia 
independente. 54,8% dos haitianos trabalham no setor informal e apenas 3% 
pagam imposto de renda. Historicamente, investimentos e desenvolvimento 
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foram desestimulados devido à instabilidade política. Ainda, o declínio das 
condições ambientais foram obstáculos ao aumento da produtividade na 
agricultura. Se em 1950 o setor era responsável por 90% das exportações, em 
2010, corresponde a menos de 5%. Na indústria, 90% do vestuário produzido 
são exportados para os Estados Unidos, o que constituem 85% das 
exportações. No entanto, os baixos salários fazem o setor corresponder a 
apenas 8% do produto interno bruto somando ainda críticas à exploração da 
mão de obra e impactos ambientais. Neste cenário, 20% das famílias recebem 
dinheiro enviado do exterior, equivalente à 27% do produto interno bruto. O 
turismo, setor com maior potencial futuro, precisa lidar com a falta de 
infraestrutura e contribuiu para 5,7% do produto interno bruto do Haiti (a média 
do Caribe é de 14%). Para Nadège Clitandre, professora da UCLA, a história 
do Haiti é a história da escravidão, da migração forçada, do colonialismo, das 
intervenções estrangeiras, do isolamento forçado e da exploração econômica. 

Haiti Now continua tendo desdobramentos, a UNESCO encarregou o The Now 
Institute de despoluir o rio Mapou, em Cap-Haitien, com o objetivo de ajudar o 
Haiti a desenvolver uma sustentabilidade econômica por meio do turismo. Com 
os dados das pesquisas realizadas para Haiti Now, o think tank apresentou um 
pedido de financiamento ao banco Mundial de cinco milhões de dólares para o 
Haiti9. O recurso foi liberado, mas outras soluções e financiamentos continuam 
sendo pesquisados para viabilizar a despoluição do rio.  

Apresentada esta síntese das pesquisas do The Now Institute, iniciamos sua 
análise a partir dos conceitos extraídos do capítulo 2. 

1- Quanto às escalas de atuação do The Now Institute, percebemos um 
modelo multimodal em largas escalas. Em outras pesquisas/projetos 
experimentais, como L.A. Now e Madrid Now, o think tank trabalha a escala da 
cidade – em Los Angeles é priorizada uma abordagem sobre a infraestrutura 
urbana. Já em Haiti Now, arquitetos encabeçam uma pesquisa que é um 
trabalho de geografia, um levantamento de dados na escala do país – pela 
primeira vez os pesquisadores estudam uma nação inteira. Nesta escala, a 
característica de manual de Haiti Now - como um banco de dados denso sobre 
o país e sem ensaios projetuais - inicia um diálogo com o modelo de 
levantamento cartográfico proposto por Brenner para territórios de urbanização 
extremos como Sibéria, Sahara e Amazônia, por meio de uma combinação de 
análise histórica, economia geopolítica e visualização de dados geoespaciais, 
mesmo que ainda não especifique as conexões do Haiti com o emaranhado de 
fluxos globais. 

2- Não há uma postura crítica contundente do The Now Institute em relação 
às formas de urbanização regidas pelo capital em suas pesquisas/projetos 
experimentais, mesmo diante das geografias de privação, exploração e 
marginalização do Haiti. Nos estudos que englobam projetos experimentais, 
como L.A. Now e Madrid Now ficam evidentes algumas críticas às políticas 
urbanas implantadas, mas os ensaios projetuais são apresentados sem demais 
manifestações acerca das condições das cidades. Já em Haiti Now, o think tank 
desenvolve uma pesquisa que analisa historicamente questões políticas, 
econômicas e sociais que impactam os processos urbanos do país revelando 
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um contexto bastante complexo e, possivelmente, nunca antes enfrentado pelo 
The Now Institute. O contato com esta realidade (foi o primeiro trabalho 
realizado em um país em desenvolvimento) direcionou os pesquisadores a 
optarem pela execução de uma pesquisa em profundidade (e que pudesse ser 
continuada) ao invés de propostas experimentais descoladas da realidade ou 
superficiais.  

3- Haiti Now realiza um amplo levantamento de dados sobre o país. Inúmeros 
mapas e infográficos são produzidos de modo a tornar tais informações 
acessíveis e didáticas (figuras 10, 11, 12, 13 e 14). No entanto, este material 
ainda representa o Haiti de modo isolado do mundo, mesmo quando são 
discutidos fluxos e aspectos imateriais que são parte dos sistemas 
articuladores que organizam o espaço urbano global. Não são desenvolvidos 
novos vocabulários e as representações da forma sócio-espacial são ainda 
convencionais, mas reconhecemos que, dentro da ausência de informações 
sobre o Haiti, a pesquisa consegue informar alguns fenômenos urbanos 
emergentes, tais como a nova onda de migração cidade-campo-cidade e o 
esvaziamento das áreas centrais de Porto Príncipe depois do último terremoto. 
Apesar da imagem de um país sem solução após 2010, Haiti Now reconhece 
potenciais em setores como turismo, energia e cultura que impactam no meio 
urbano. Revelam, portanto, que modos de investigação aplicados em outras 
sociedades não são relevantes para este país de características tão 
específicas. Antes de focar em temas urbanos, buscam compreender o impacto 
de questões sociais, políticas, econômicas e culturais no ambiente construído. 
O Haiti elimina a ideia de autonomia da arquitetura e urbanismo da realidade, 
o engajamento com o contexto é requisito básico.  

4- As estatísticas e infográficos chamam atenção e mostram que o Haiti tem 
funcionado como paisagem operacional global desde seu período colonial. 
Tornou-se, como consequência, a ethnoscapes de Appadurai10, uma paisagem 
de indivíduos em movimento constante que migram pela ilha em busca de 
sobrevivência. O território haitiano, devastado das florestas às cidades, ilustra 
a produção e reprodução do ambiente construído em várias escalas, por isso 
suas esquecidas paisagens operacionais podem ser entendidas como parte da 
condição urbana global - a natureza do país passou por processos de 
urbanização e degradação em grandes escalas. É o desmoronamento do mito 
urbano fora do ambiente natural de Kaika e Swyngedouw11, já que os recursos 
naturais do Haiti foram, há tempos, integrados à cidade como commodities. Em 
tal condição, entendemos que todo país é urbanizado e serviu de apoio às 
atividades financeiras mundiais, especialmente da França e Estados Unidos, 
gerando desigualdades espaciais em suas condições urbanas (aglomerações, 
paisagens operacionais, infraestruturas). O conceito de paisagem operacional 
não é debatido pelo The Now Institute, o que poderia proporcionar avanços no 
entendimento dos processos urbanos emergentes do Haiti. 

5- Mesmo que Haiti Now revele tal urbanização generalizada na escala do 
país, a exposição do conceito pelo The Now Institute parece realizada de modo 
inconsciente. Em entrevista para Vladimir Belogolovsky, publicada na revista 
Speech Magazine, Mayne declara que a arquitetura é uma manifestação  
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Figura 10.  
Regiões do Haiti com maior migração urbana.  
Fonte: Haiti Now. 
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Figura 11.  
Áreas urbanas com maior densidade no Haiti. 

Fonte: Haiti Now. 
 

Figura 12.  
Cobertura 2G e 4G.  

Fonte: Haiti Now. 
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Figura 13.  
Conexões domésticas e internacionais. 
Fonte: Haiti Now. 
 
Figura 14.  
Uso da terra.  
Fonte: Haiti Now.  
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política e é também sobre assumir posturas sociais, ambientais, urbanas, 
afirmando que a urbanização, que no século XXI substituirá os edifícios 
isolados, é o tema que mais lhe interessa na atualidade. “A arquitetura está se 
expandindo em direção às questões que se tornam cada vez mais relevantes 
para nossas cidades em rápido crescimento”12 (grifo nosso). Apesar de 
mencionar questões urbanas e infraestruturais, percebemos que a concepção 
de urbanização para Mayne é diferente das noções de Brenner e Easterling e 
permanece atrelada às definições tradicionais de cidade. Ainda, ao longo da 
pesquisa sobre o Haiti não há referências teóricas ao tema da urbanização 
generalizada, tampouco declarações ou explicações sobre tais fenômenos 
emergentes, ficando esta identificação à cargo de um leitor com repertório 
específico. 

6- O trabalho do The Now Institute em Haiti Now consiste em pesquisa 
concreta. Os pesquisadores evidenciam a importância da investigação de 
contextos complexos e desconhecidos como o do país examinado. Para 
entender os espaços urbanos e seus processos são analisados conceitos de 
hiperdensidade e posse da terra, as tipologias das edificações, métodos e 
materiais empregados, as patologias nas construções e patrimônio histórico. 
Tal processo é importante para entender as condições específicas do Haiti, 
mas não alcançam o nível de elaboração de novos entendimentos teóricos. 
Apesar da evidente aptidão para desenvolvimento em algumas passagens de 
Haiti Now, o think tank não apresenta novas interpretações sobre a forma 
urbana contemporânea.  

7- Conforme Lefebvre, o estudo das formas urbanas deve ser substituído pela 
investigação de processos de urbanização em todas as escalas espaciais, 
assim sendo, a urbanização deve ser analisada como processo dinâmico de 
contínua transformação sócio-espacial com variados tipos de assentamentos13. 
Por causa do terremoto de 2010, existem inúmeros fenômenos urbanos 
emergentes no Haiti. No entanto, a pesquisa do The Now Institute, talvez por 
sua característica de manual, apresenta brevemente aspectos da formação 
urbana na história. São descritos os movimentos migratórios campo-cidade nos 
anos 1960/70, a formação dos assentamentos e os tipos de construções, com 
foco nas habitações. Sobre os últimos anos, são relatados dois casos, mas sem 
maiores reflexões sobre as consequências de tais processos: 1- o fluxo 
migratório cidade-campo após o terremoto, que foi revertido quase 
imediatamente com um novo fluxo campo-cidade por conta da total falta de 
condições para absorver essa população; 2- o crescimento das periferias das 
cidades decorrente da insegurança nas áreas centrais. Aglomerações urbanas, 
paisagens operacionais e infraestrutura não são abordadas como processo de 
urbanização, apesar de serem aspectos presentes. Por ser um trabalho 
multidisciplinar, tais questões cedem espaço para investigações sobre 
economia, política e cultura – esta última é abordada na pesquisa como força 
vital para o desenvolvimento do país na ausência de commodities e serviços 
típicos. 
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Para visualização e síntese dos sete conceitos de análise no trabalho do The 
Now Institute, apresentamos o diagrama de radar abaixo (figura 15), com média 
aritmética 2.0, resultante da avaliação dos conceitos (nível 1 até 4):  

- Escalas de atuação (nível 3, em desenvolvimento),  

- Postura crítica (nível 2, incipiente),  

- Novos vocabulários e representações (nível 3, em desenvolvimento), 

- Paisagens operacionais (nível 1, ausente), 

- Urbanização generalizada (nível 1, ausente), 

- Novos entendimentos teóricos (nível 1, ausente),  

- Investigação de processos de urbanização (nível 3, em desenvolvimento). 

 

 

 

  
Figura 15.  
Diagrama de radar The Now Institute. 
Fonte: autora. 



83 

 

3.2 Urban-Think Tank 

O Urban-Think Tank é uma prática de design interdisciplinar dedicada à 
pesquisa e projeto em arquitetura e urbanismo contemporâneos. O objetivo do 
Urban-Think Tank é oferecer soluções por meio do trabalho combinado de 
arquitetos, engenheiros civis, planejadores ambientais, paisagistas e 
especialistas em comunicação. O think tank foi fundado em 1993 por Alfredo 
Brillembourg em Caracas, Venezuela. Em 1998, Hubert Klumpner juntou-se a 
equipe como co-diretor. A partir de 2007, Brillembourg e Klumpner começaram 
a lecionar na Universidade de Columbia, onde fundaram o Laboratório de 
Modelos Urbanos de Vida Sustentável (SLUM Lab) e, desde julho de 2010, 
coordenam o Instituto de Arquitetura e Desenho Urbano do Instituto Federal de 
Tecnologia de Zurique – a ETH. A intenção do Urban-Think Tank é aplicar teoria 
e prática na arquitetura e no planejamento urbano, em contextos globais por 
meio da criação de pontes entre os países desenvolvidos e em 
desenvolvimento, atuando principalmente em áreas urbanas informais. 

Os primeiros trabalhos, ainda como Caracas Think Tank, englobavam 
pesquisas nos bairros da capital venezuelana e propostas para a cidade, 
incluindo uma série de ginásios verticais. Quatro complexos de esportes e lazer 
foram concluídos - o primeiro foi construído em 2004 na região de Chacao 
(figura 16). Depois foram desenvolvidos projetos como Metro Cable (figura 17), 
com associação entre a empresa municipal de metrô de Caracas e a 
Doppelmayr, empresa austríaca de engenharia - a linha completa, com cinco 
estações, foi aberta em 2010; Torre David (pesquisas e propostas para uma 
torre de escritórios abandonada, iniciadas em 2011) e o centro comunitário para 
Paraisópolis, em São Paulo (2012). Tais projetos ilustram a intenção de 
melhorar as condições de vida dos bairros carentes por meio da arquitetura e 
urbanismo, são intervenções em pequena escala, mas com grande impacto 
positivo em seu entorno. Os projetos são apresentados para instituições 
públicas em busca de apoio para a construção, mas outros financiamentos 
também são concedidos por organizações, como a Fundação Cultural Federal 
Alemã que apoia o think tank em conferências, publicações e projetos 
protótipos. Na entrevista realizada com Brillembourg, o diretor do think tank 
destacou o fato de todo projeto ser iniciado com pesquisas que são 
apresentadas para obtenção de financiamento: “Nunca recebemos uma ligação 
de ninguém, sempre um projeto começou como pesquisa. Até o Cable Car” 
(tradução nossa)14. 

A Torre David é um importante trabalho do Urban-Think Tank e foi bastante 
divulgado - como livro15, documentário e exposição na Bienal de Arquitetura de 
Veneza de 2012, uma busca do think tank em debater o potencial de inovação 
e experimentação dos assentamentos informais. Trata-se de um edifício de 
escritórios de 45 andares, parte de um complexo financeiro, que teve sua 
construção interrompida e abandonada durante a crise bancária nacional em 
1994. Negligenciada pelo Estado por mais de uma década, em 2007 teve início 
um processo de ocupação, sendo a torre transformada em habitação 
multifamiliar para mais de 750 famílias vivendo como uma comunidade 
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Urban-Think Tank 
Local/Sede Zurique, Suíça 
Fundação 1993 

Universidades vinculadas Columbia University (Slum Lab) e, atualmente, ETH - Instituto 
Federal de Tecnologia de Zurique 

Infraestrutura Atualmente conta com escritório em Zurique, mas já teve postos de 
trabalho em outras cidades, como Caracas e São Paulo 

Onde atua Venezuela, Brasil, Estados Unidos, África do Sul, Itália, Bósnia e 
Herzegovina, Argentina, Espanha, Colômbia, Holanda 

Coordenadores Alfredo Brillembourg e Hubert Klumpner 

Nº de colaboradores Em torno de dez colaboradores, nas áreas de arquitetura e 
urbanismo, design, cinema, administração 

Projetos 

Vertical Gym Chacao (2001) 
Dry Toilet (2002) 
Anglican Church (2003) 
FAVA School for Children with Autism (2007) 
Avenida Lecuna Re-Urbanization (2008) 
Teatros: Growing House (2009) 
Fábrica de Cultura: Grotão (2009) 
Metro Cable (2010) 
Hoograven (2010) 
Torre David (2011) 
Centro Civico (2013) 
Empower Shack (2013) 
Fábrica de Cultura: BAQ (2013) 
Xaranca Pavilion (2014) 
The People’s Museum (2016) 
Yonkers Sports and Event Centre (2016) 
Makukhanye Shack Theater (2016) 
Sanpa Housing (2017) 

Clientes 

Prefeitura de Caracas, Secretaria Municipal de Habitação de São 
Paulo, The Armory Foundation, Makukhanye Art Room "Shack 
Theatre", Prefeitura de San Patrignano, Swissnex San Fransisco, La 
Vega Community, BT Section Site C, Fundació Enric Miralles, 
Secretaria da Cultura de Barranquila, Prefeitura de Chacao, 
Fundación Autismo en Voz Alta, Utrecht Manifest, Prefeitura de 
Utrecht, C.A. Metro de Caracas 

Publicações 

Informal City: Caracas Case (2005) 
Informal Toolbox: SLUM Lab Paraisópolis (2008) 
SLUM Lab 1: Paraisópolis (2008) 
SLUM Lab 2: Grotão (2008) 
SLUM Lab 3: Hoograven (2009) 
SLUM Lab 4: São Paulo Architecture Experiment (2010) 
SLUM Lab 5: Amman Rusaifah (2010) 
SLUM Lab 6: Last Round Ecology (2011) 
SLUM Lab 7: Asian Mode (2012) 
Torre David: Informal Vertical Communities (2012) 
SLUM Lab 8: Social Design Public Action (2013) 
SLUM Lab 9: Made In Africa (2014) 
SLUM Lab 10: Si/No (2015) 
Reactivate Athens: 101 Ideas (2017) 

Receita anual U$6 milhões nos últimos dez anos (para pesquisa, projeto e 
construção)16 

Fonte das receitas 
Fundações como Kulturstiftung des Bundes e The Swiss Re 
Foundation (Empower Shack, África do Sul) e empresas como 
Schindler (Torre David, Caracas) 

Quadro 3. Ficha técnica Urban-Think Tank. Fonte: autora. 
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  Figura 16. Primeiro ginásio vertical em 
La Cruz, Caracas. Fonte: Iwan Baan. 

Figura 17. Metro Cable em San 
Agustin, Caracas. Fonte: Iwan Baan.  
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auto-organizada (figura 18). O Urban-Think Tank estudou a organização física 
e social da torre por um ano e concluiu que a estrutura não correspondia à 
imagem disseminada de "favela vertical" precária e violenta. Ao contrário, 
alojava famílias em condições de melhoria contínua e desenvolveu uma 
estrutura social bem organizada graças aos esforços dos moradores17. Apesar 
da ausência de elevadores, infraestrutura elétrica e água corrente, lojas, 
serviços, espaços de trabalho e instalações esportivas surgiram ao longo do 
tempo (figura 19) - um modo de reutilização e adaptação diante da escassez 
endêmica e da inércia política. 

O livro tem como início uma discussão sobre a ideia de “favela vertical”, 
edifícios vazios e ocupações na Europa, ilustrando um cenário “global” de crise 
habitacional, porém pautado no norte. Depois disso, o think tank realiza um 
levantamento das plantas dos 28 pavimentos ocupados da Torre David (até 
onde a energia elétrica foi instalada), mostrando os programas estabelecidos, 
as tipologias dos apartamentos que vão de 15 à 110 metros quadrados (figura 
20) e um diagrama de circulação (figura 21). O nível de organização alcançado 
fica evidente diante das inúmeras regras de uso dos espaços comuns, áreas 
de esporte, religião e comércio – em condições muitas vezes mais rígidas do 
que o praticado na cidade formal. Na Torre David, mesmo dentro de um 
universo de três mil habitantes, o morador poderia ser expulso do edifício após 
três advertências recebidas. Tal organização não tem arquitetos, os moradores 
constroem o que é necessário, situação que gera reflexões importantes para a 
disciplina sobre a informalidade dessas comunidades e como arquitetos e 
urbanistas se posicionam em relação a elas - com exceção da estrutura de 
concreto, tudo está em constante transformação.  

Após a apresentação das condições da torre, ilustradas com fotografias 
expressivas de Iwan Baan (o fotógrafo de arquitetura e cidades é também 
responsável pelo ensaio publicado em Haiti Now), o Urban-Think Tank 
apresenta propostas projetuais com possibilidades e potenciais para a 
comunidade, especialmente em relação ao uso de energia solar e eólica, reuso 
de água da chuva e circulação vertical (figura 22). Os arquitetos fazem 
parcerias com laboratórios da ETH Zurich e empresas de tecnologia europeias 
e, apesar da implantação das melhorias serem planejadas em fases, existe 
certo caráter utópico em algumas das soluções desenvolvidas (figura 23). 
Prova disso é a incorporação das ideias de Yona Friedman no livro, com frases 
do arquiteto citadas ao longo de toda publicação. Após inúmeras especulações 
sobre o futuro da torre, em 2014, o governo venezuelano anunciou sua intenção 
de acabar com a ocupação para vender o edifício à um grupo chinês. Os 
moradores foram expulsos e realocados em um novo projeto de habitação 
social à 65 km de Caracas. Segundo Brillembourg, parte destes moradores 
venderam suas casas, retornaram à cidade e iniciaram um movimento de 
reocupação da torre18. 

As experiências do Urban-Think Tank com assentamentos informais em 
Caracas foram trazidas para São Paulo em um conjunto de trabalhos 
desenvolvidos junto à Secretaria de Habitação da Prefeitura Municipal de 

 



87 

 

  Figura 18. O edifício ocupado.  
Fonte: Torre David. 
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Figura 19. Área de esportes, transporte e comércio. 
Fonte: Torre David. 
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Figura 20.  
Interior dos apartamentos.  

Fonte: Torre David. 
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Figura 21. Diagrama de circulação.  
Fonte: Torre David. 
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Figuras 22 e 23.  
Propostas do Urban-Think Tank.  

Fonte: Torre David. 
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São Paulo – Sehab. O primeiro deles, Informal Toolbox, Oficina de Ideias – 

Paraisópolis19 teve início em dezembro de 2008 e é apresentado na forma de 
um manual com reflexões e propostas projetuais do Urban-Think Tank e SLUM 
Lab juntos aos arquitetos da prefeitura municipal. Paraisópolis é um 
assentamento que se expandiu sobre uma encosta na zona sul de São Paulo, 
desse modo, este trabalho coletivo é conduzido como possíveis “táticas”, 
conforme nomeiam os autores, para urbanização do bairro e englobam: 
diagnosticar a topografia com software de modelagem e animação 
tridimensional; visualizar fatores sociais que influenciam a infraestrutura física 
- uma moradia típica da favela está em constante construção; diagnosticar a 
morfologia com diversos níveis, conexões e espaços residuais; entender os 
cenários possíveis de crescimento - algorítmos podem ser usados para simular 
crescimentos futuros, assim como para compreender as condições atuais; 
capturar recursos com reaproveitamento de água das chuvas e geração de 
energia com resíduos; acrescentar infraestrutura de modo transformativo, 
fisicamente e socialmente, como a escadaria Manuel Antônio Pinto; conectar 
intervenções à infraestrutura existente; trabalhar a infraestrutura multiusos; 
acompanhar o arranjo urbano, lógica natural desses assentamentos (figura 24); 
ir contra o arranjo urbano para mudar alguns aspectos do lugar; utilizar espaços 
sem uso, como vielas, lajes e muros (figura 25). 

A partir destas táticas, são desenvolvidos ensaios projetuais. A equipe do 
Urban-Think Tank e Slum Lab avaliou soluções de infraestrutura que podem 
criar condições favoráveis em assentamentos informais e que são 
descentralizadas e interligadas ao tecido urbano, transformando problemas em 
oportunidades. Por exemplo, tratar o esgoto no próprio local implantando uma 
fábrica de biogás que forneça energia para uma nova escola e centro 
comunitário. Utilizar esgoto pré-tratado para fertilizar e irrigar árvores e cultivos 
urbanos. Implantar uma rede de cisternas públicas subterrâneas localizadas 
em pequenas praças dentro do tecido denso de Paraisópolis - as cisternas 
aliviariam problemas de enchentes e forneceriam água para irrigação, lavagem 
de carros e lavanderias públicas.  

Algumas das propostas apresentam uma interessante visão geral de como a 
infraestrutura pode ser pensada de modo vantajoso. Existem pesquisas sobre 
tecnologias alternativas e consultoria técnica em um trabalho interdisciplinar. 
No entanto, algumas soluções têm viés visionário e eliminam aspectos 
positivos da morfologia dos assentamentos informais com deformações 
plásticas, grandes blocos habitacionais interligados e soluções formais na 
tentativa de reinventar o tecido urbano do bairro. Nesse sentido, destacamos 
que não houve em Paraisópolis uma pesquisa detalhada como na Torre David, 
sendo a divulgação do trabalho destinada a gerar debates sobre as 
possibilidades de assentamentos informais – segundo Elisabete França, 
superintendente da Sehab na época, um processo de aprendizado e exercício 
projetual20. 

Em maio de 2009, o Urban-Think Tank iniciou o projeto Fábrica da Cultura, no 
Grotão de Paraisópolis (figura 26). À ideia de uma escola de música, foi  
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Figura 25.  
Tática 11 – capture espaços 
sem uso. Implementar 
coberturas.  
Fonte: Informal Toolbox. 

 

Figura 24.  
Tática 9 – acompanhe o 
arranjo urbano. Solução 
modular para moradia, 
estabilização do solo e cultivo 
de plantas.  
Fonte: Informal Toolbox. 
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Figura 26.  
Fábrica da Cultura no Grotão.  
Fonte: Urban-Think Tank. 
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adicionada uma variedade programática com instalações esportivas para 
garantir o envolvimento da comunidade, maximizando o potencial da área, nos 
moldes dos ginásios verticais de Caracas. Outro componente importante do 
projeto era a nova paisagem em terraços, que estabilizaria o terreno inclinado 
e transformaria o Grotão em uma arena, fortalecendo as conexões da 
comunidade com o local. Mesmo com o projeto concluído, a Fábrica da Cultura 
não foi construída.   

O terceiro trabalho do Urban-Think Tank com a Sehab foi em 2010 com uma 
segunda publicação reunindo propostas para assentamentos informais: São 

Paulo - Projetos de Urbanização de Favelas21. O manual é organizado em doze 
capítulos que documentam as áreas de estudo por meio de mapas, 
informações, entrevistas com coordenadores da Secretaria Municipal de 
Habitação de São Paulo e propostas de urbanização centradas no 
desenvolvimento de novas tecnologias de arquitetura para a cidade informal, 
relacionadas ao espaço, aos aspectos materiais e aos sistemas de informação 
geográfica. As estratégias derivam das características espaciais de cada 
região, considerando suas especificidades em relação à morfologia e 
características da comunidade. 

O primeiro assentamento informal apresentado é Paraisópolis com a proposta 
de uma central de reciclagem. Uma rede de pontos de coleta de material 
reciclável transforma silos de armazenamento em um sistema que também 
compreende reuso de águas pluviais, instalação de antenas parabólicas e 
painéis solares, de modo que resíduos e energia tornam-se ícones positivos da 
comunidade (figura 27). Em Pirajussara são desenvolvidas estratégias 
ribeirinhas para promover a salubridade, melhorar os canais e expandir o 
transporte público. Para a vasta área de Heliópolis, a proposta é interromper o 
labirinto de ruas e vielas com espaços públicos qualificados. Em São Francisco, 
os arquitetos tiram partido da situação de brejo e sugerem um sistema vertical 
de “biomuro” concebido para converter as emissões de gás carbônico em 
oxigênio por meio do cultivo de algas. Já na região do Moinho é sugerida a 
remoção das famílias por conta dos riscos da área e a inserção de um 
equipamento cultural que conecte os dois lados da ferrovia lindeira ao 
assentamento. No Glicério, marcado por cortiços, é proposto um adensamento 
habitacional sem, no entanto, considerar a capacidade da infraestrutura 
existente no local. 

Para Perus, a pesquisa enfatiza a habitação modular que se adapta de modo 
paramétrico, respondendo à topografia da encosta e às diretrizes de densidade 
e espaços abertos característicos do assentamento. Em São Domingos, é 
proposto um sistema de habitação em fases que considera a morfologia local 
e o entorno formal. Em Eucaliptos, o projeto foca a recuperação da área de 
várzea do rio Guaraú com parque linear e controle de erosão. No Boulevard da 
Paz, é sugerido um sistema hidráulico e paisagístico que utiliza a agricultura 
como conexão (figura 28). Em Cocaia, no Grajaú, os pontos de poluição são 
mapeados para a recuperação da água com implantação de ilhas verdes 
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  Figura 27.  
Propostas para pontos de coleta e infraestrutura em Paraisópolis.  
Fonte: São Paulo - Projetos de Urbanização de Favelas. 
 
Figura 28. 
Proposta de sistema de plantio no Boulevard da Paz.  
Fonte: São Paulo - Projetos de Urbanização de Favelas. 
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flutuantes que agem como mecanismo natural de limpeza. Para Vargem 
Grande, área com uma enorme cratera, são identificadas possíveis áreas 
urbanizáveis, sugerindo um parque de várzea, campos de agricultura, 
reservatórios e áreas de proteção. 

Algumas das propostas apresentadas em São Paulo - Projetos de Urbanização 

de Favelas poderiam ser desenvolvidas e implantadas. Outras, no entanto, são 
ensaios visionários descolados da realidade dos assentamentos informais. 
Independente da aplicabilidade das propostas, destacamos que o método de 
trabalho reflete sobre o processo de urbanização desigual e busca assistir à 
população que vive em condições precárias nas cidades emergentes do 
chamado “sul global”, podendo ainda se desdobrar em propostas para outras 
localidades marcadas por assentamentos informais como Cidade do México, 
Jakarta e Mumbai.  

Apresentados os principais trabalhos do Urban-Think Tank para América 
Latina, damos sequência às análises22 a partir dos conceitos descritos 
anteriormente. 

1- Por meio de intervenções específicas em assentamentos informais, o Urban-
Think Tank atua na escala da cidade (Caracas, São Paulo, Cidade do Cabo, 
entre outras). Tais intervenções podem ser na célula habitacional ou em 
equipamentos públicos, mas repercutem mais amplamente nos assentamentos 
de modo a impactar a cidade como um todo. Há o objetivo fundamental da 
disciplina em solucionar o programa habitacional, mas diferente das ações em 
massa do passado. As características da área de intervenção são analisadas 
e preservadas, buscam diminuir a lacuna entre os projetos das edificações e 
seus impactos sociais. Ainda, atuam em escala global no sentido de mover a 
cidade latino-americana e suas desigualdades da margem para o centro da 
discussão mundial da disciplina. O think tank busca deslocar a escala da 
arquitetura como objeto arquitetônico falido para uma arquitetura urbana viável 
que suporte à vida em constante processo de desenvolvimento dos 
assentamentos informais. 

2- O discurso do Urban-Think Tank23 demonstra postura crítica ao manifestar 
que, apesar da “adaptabilidade” dos assentamentos informais, esses espaços 
não podem continuar reféns dos mecanismos que espacializam o 
desenvolvimento desigual na atualidade. Nesse sentido, centram seus 
trabalhos nas cidades da América Latina e África - espaços de caos “ordenado”, 
desigualdade e desenvolvimento contínuo com rápido crescimento 
populacional - entendendo que a cidade informal não é desconectada da cidade 
formal. Ainda, percebem a informalidade como processo constantemente em 
construção que desloca e redefine os relacionamentos com o formal, 
imaginando o futuro das grandes cidades a partir da materialização das 
necessidades sociais, de modo que o projeto se torna discurso sobre as 
demandas da cidade informal. No entanto, apesar do posicionamento claro, 
observamos um distanciamento entre teoria e prática, já que suas propostas 
urbanas não exploram explicitamente perspectivas de crítica ao capitalismo - 
enfatizam as soluções e não as razões. Apesar da complexidade da tarefa, 
David Harvey alerta para não apenas lidar com os efeitos superficiais, mas com 
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as causas subjacentes - o que ainda é raro no universo dos think tanks e 
preocupante nas práticas projetivas: “Se você acha que pode resolver a 
questão ambiental, o aquecimento global e todos esses assuntos, sem 
confrontar a questão de quem determina a estrutura do valor... então você deve 
estar brincando”24. A Torre David, como ocupação, é uma operação política, 
uma resposta às autoridades da Venezuela sobre sua ineficiência em fornecer 
habitação para os milhões de moradores de assentamentos precários – uma 
reação já consolidada muito antes da chegada dos arquitetos. Assim, o think 

tank primeiro aprende com este projeto sem arquitetos e depois fornece 
soluções para melhorar as condições de vida dos moradores da torre. Isso não 
significa que o planejamento não é importante, mas que arquitetos e urbanistas 
ainda precisam encontrar modos de operação que se alinhem às dinâmicas 
demandas da informalidade. 

3- Quanto à produção de novos vocabulários e representações para analisar 
fenômenos emergentes da forma sócio-espacial, entendemos que o Urban-
Think Tank trabalha, antes das propostas projetuais, um significativo arsenal 
de dados e mapeamentos que, mesmo não sendo novo, é um método relevante 
para discussões sobre os assentamentos informais. Na Torre David, por 
exemplo, os arquitetos se aproximam dos líderes comunitários para 
documentar as ações realizadas pelos moradores. A partir deste trabalho, são 
desenvolvidos projetos de melhorias para o edifício, um documentário, livro e a 
exposição na Bienal de Veneza de 2012 (em colaboração com Justin McGuirk 
e Iwan Baan). Aderem, portanto, à cultura visual que envolve a arquitetura no 
século XXI (um processo potencializado pelas publicações do OMA de Rem 
Koolhaas, com expressivo apelo gráfico, e presente em todas as publicações 
dos think tanks analisados nesta pesquisa). Tal divulgação de um projeto 
construído sem arquitetos e que proporcionou moradia e senso de comunidade 
de forma flexível e acessível tira partido dos meios visuais de obras icônicas, 
fazendo a disciplina confrontar esta realidade com a mesma consideração dada 
à outros trabalhos da prática arquitetônica. A estratégia do Urban-Think Tank 
redireciona a atenção pública para um problema global muitas vezes 
desconsiderado, inclusive pela própria arquitetura e urbanismo.  

O think tank busca aplicar os métodos desenvolvidos em Caracas e São Paulo 
em outras cidades do mundo via repetição de tipologias, adaptáveis ao 
contexto, na intenção de "trabalhar globalmente e atuar localmente”25. Nesse 
sentido, Urban-Think Tank desenvolve soluções para problemas que são 
recorrentes nos assentamentos informais, como: sistemas de serviços públicos 
descentralizados, escadas modulares e sistemas de cabos para atender 
demandas em transporte e infraestrutura; agricultura urbana, pré-fabricação e 
modulação para o desenvolvimento socioeconômico dos moradores. Se a 
intenção do think tank é engajar a comunidade em processos participativos, a 
consolidação de um método de trabalho pode contribuir para a transferência de 
conhecimento e apoiar análises transnacionais em pesquisa e prática urbana, 
ponto ainda a ser investigado pelo Urban-Think Tank para identificar 
fenômenos urbanos emergentes.  

4- Os assentamentos informais de Caracas e São Paulo podem ser 
interpretados como paisagens operacionais: fornecem mão de obra para a 
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cidade formal (vide a relação Paraisópolis e Morumbi) e, apesar de estarem 
inseridas dentro de aglomerações urbanas, têm condições de degradação e 
desigualdade mais parecidas com as urbanizações estendidas do que com a 
cidade formal. Estas diferenças espaciais no modo de urbanização fazem parte 
de um processo mediado pelo capital e acontecem de modo semelhante nas 
habitações temporárias para trabalhadores estrangeiros de Dubai, no bairro 
San Augustín de Caracas e no Grotão, Vargem Grande ou Cocaia, em São 
Paulo. Portanto, são diversas as condições das paisagens operacionais, desde 
mais afastadas até completamente inseridas na rede de fluxos das 
aglomerações urbanas - apesar de suas dinâmicas próprias, Torre David e 
Paraisópolis são ilhas operacionais funcionando no meio da cidade formal. 
Assim como The Now Institute, Urban-Think Tank também não discute o 
conceito de paisagem operacional, todavia, a ciência deste conceito pode levar 
ao entendimento dos processos de desigualdades sócio-espaciais e da 
degradação ambiental engendrando respostas que explorem perspectivas de 
crítica à este modo de operação. 

5- Mesmo estando evidente que áreas declaradas “rurais” nos arredores de 
Caracas são parte do processo de urbanização generalizada, os 
questionamentos sobre formas de urbanização ficam centrados na temática 
dos assentamentos informais inseridos nas “cidades”. Em seus primeiros 
estudos sobre Caracas, o Urban-Think Tank questionava o valor das estruturas 
sociais e políticas tradicionais do ocidente e apresentava o urbanismo informal 
como assunto para importante discussão, ressaltando a necessidade de uma 
mudança profunda na nossa compreensão da cultura urbana, especialmente 
na sociedade cada vez mais fragmentada e desigual da atualidade26. O think 

tank trazia como exemplo as colinas nos arredores de Caracas, pontilhadas de 
estruturas transitórias e em ruínas, lar de milhares de pessoas criando seu 
próprio ambiente sócio-econômico, conectando-se, a medida do possível, à 
infraestrutura da cidade. Nesse sentido, mesmo apontando a existência de 
assentamentos informais fora das aglomerações urbanas, Urban-Think Tank 
ainda não trabalha a partir dos conceitos de urbanização generalizada. Assim 
como The Now Institute, os conceitos de urbanização diferem das noções de 
Brenner e Easterling - existe a consciência de um processo em andamento, 
mas apenas dentro dos limites da cidade. Para Brillembourg e Klumpner, “Os 
arquitetos devem se voltar para a realidade às vezes sombria e desdobrável 
das favelas e das cidades informais do mundo” (grifo nosso); “A cidade informal 
em particular é uma cidade em constante mudança, expandindo, reproduzindo 
e gerando novos usos”27 (grifo nosso).  Consideramos que no Urban-Think 
Tank não existe uma imagem urbana universal como conceito orientador, logo, 
sem tal sentido, pensar o tecido urbano como um lugar de possibilidades iguais 
encontra barreiras. 

6- O Urban-Think Tank realiza pesquisa concreta para embasar os projetos, 
mas ainda com estreita elaboração de novos entendimentos teóricos. Na 
Torre David, identificam filosofias preexistentes e buscam ampliá-las nos 
projetos, como exemplo, o conceito de arrival city, em que Doug Saunders28 
substitui termos como favelas e barrios por arrival city - um lugar de energia e 
otimismo que, ao invés de negados, deveriam ser supridos com transporte, 
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segurança, água e educação, possibilitando a mobilidade social. Além disso, 
os conceitos de open building são incorporados intuitivamente pelos moradores 
da torre, aludindo às alternativas de habitação em massa desenvolvidas por 
John Habraken, nos anos 1960, em que arquitetos projetariam estruturas de 
suporte e os moradores assumiriam o desenvolvimento dos interiores ao longo 
do tempo, conforme suas demandas. Os princípios de flexibilidade e adaptação 
são perpetuados em outros projetos do Urban-Think Tank, como os ginásios 
verticais e centros comunitários, priorizando espaços abertos e mutáveis para 
atender às necessidades técnicas especializadas do programa central, mas 
também servindo à comunidade em geral. 

Movimentos das décadas de 1960/70 lançaram as bases de uma prática que 
defendia mudanças na sociedade e, por consequência, a redefinição do papel 
do arquiteto, com formulações radicais para atuar diante das situações urbanas 
complexas. Tais noções urbanas são resgatadas pelo Urban-Think Tank para 
tentar minimizar desigualdades sócio-espaciais, mas por meio de novas 
interpretações que, ao contrário das ações do século passado, buscam 
envolver a comunidade e estimular processos coletivos. Ainda, existe um 
movimento de aproximação com a realidade em que o arquiteto sai do escritório 
para tentar identificar práticas em ação e demandas da sociedade. É neste 
sentido que o think tank se aproxima da exploração de novos entendimentos 
teóricos e mudanças de paradigmas: busca manter o que é positivo nos 
assentamentos informais, melhorando a qualidade de vida, para alcançar um 
cenário em que a população queira viver nestes locais. Há, portanto, uma 
inversão das antigas estratégias que antes adaptavam as zonas informais à 
cidade formal, uma vertente que se consolida nos projetos de urbanização de 
favelas e leva ao que Hector Vigliecca chama de “terceiro território” - 
intervenções no intermédio das definições de cidade formal e informal que 
incorporam o existente do ponto de vista social e cultural29.  

Apesar dos avanços na arquitetura social, a fala do Urban-Think Tank ainda é 
marcada por algumas contradições entre discurso e prática. O think tank 
acredita que as soluções para os problemas dos assentamentos informais não 
podem ser importadas do “norte global”, pois configuram uma abordagem que 
bloqueia oportunidades de desenvolvimento. Também nesse sentido, afirmam 
que muitos projetos falham porque ainda são concebidos a partir de modelos e 
vocabulários dos séculos XIX e XX. Assim, defendem a necessidade dos 
arquitetos para o desenvolvimento dos assentamentos informais a partir de 
uma revisão do papel da disciplina e suas responsabilidades nas áreas sociais, 
econômicas e políticas: “(os arquitetos) precisarão estar ativamente e 
continuamente envolvidos com profissionais de outras disciplinas, não em 
discussões teóricas de ideais utópicos, mas na criação e realização de 
intervenções viáveis e inovadoras”30. Esta síntese do pensamento do Urban-
Think Tank foi publicada em “Torre David. Informal Vertical Communities”, na 
seção do livro que trata das potencialidades da comunidade e que é encerrada 
com a imagem de uma visão utópica da torre. Em vista disso e de algumas 
propostas de caráter semelhante elaboradas para São Paulo, ainda que a 
utopia seja encarada como metodologia de pensamento, não fica claro o 
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posicionamento do Urban-Think Tank em relação aos projetos experimentais, 
especialmente quando este modo de operação é adotado em seus trabalhos. 

7- A investigação de processos de urbanização pelo Urban-Think Tank tem 
como foco central a cidade informal em constante movimento e expansão, 
especialmente na América Latina que emergiu recentemente no cenário 
internacional como lugar de experimentação arquitetônica – vide Bienal de 
Arquitetura de Veneza de 2016. Nesse sentido, é importante analisar o contexto 
histórico da formação urbana do continente para compreender as origens dos 
processos de urbanização que se desenrolam na atualidade. Durante as 
ditaduras que governaram os países latino-americanos até o final da década 
de 1980, o trabalho dos arquitetos e urbanistas para erradicar assentamentos 
precários não foi suficiente. Mesmo com alguns grandes projetos desse 
período, não foi possível construir habitações que suprissem a demanda de 
modo rápido e econômico diante dos problemas das nações em falência. Sem 
soluções habitacionais no período das ditaduras, os dogmas neoliberais 
adentraram o continente. É neste momento que muitos governos transferem o 
problema da habitação para o mercado, conformando um cenário no qual os 
assentamentos precários surgem como principal força da urbanização informal. 
Os arquitetos abandonam a habitação social e migram para a arquitetura de 
mercado, parte de um movimento que culminou na crise financeira de 2008 e 
na permanência da habitação social como o grande problema das cidades 
latino-americanas. A partir deste cenário, resta aos arquitetos reconhecer e 
desenvolver os assentamentos informais, tarefa que é realizada pelo Urban-
Think Tank, mas sem uma conexão com a origem histórica, necessária como 
repertório para identificar os desdobramentos destes e de novos processos de 
urbanização. Como exemplo, temos os casos do Gran Mision Vivienda 
Venezuela e Minha Casa Minha Vida, dois grandes programas habitacionais 
contemporâneos aos trabalhos do think tank em Caracas e São Paulo que não 
são mencionados, desconsiderando, portanto, as consequências urbanas 
geradas a partir da implantação destas políticas habitacionais. Ainda, outros 
processos de urbanização que se relacionam com os assentamentos, como 
paisagens operacionais e infraestrutura, não são abordados, ou seja, a cidade 
informal ainda é vista de forma isolada dentro de um sistema de fluxos em que 
tudo está conectado. Na entrevista realizada com Brillembourg31, o diretor do 
think tank afirma conhecer o trabalho de Henri Lefebvre, mas não o menciona 
em relação aos processos de urbanização. 

Para visualização e síntese dos sete conceitos de análise no trabalho do Urban-
Think Tank, apresentamos o diagrama de radar (figura 29), com média 
aritmética 2.0, resultante da avaliação dos conceitos (nível 1 até 4):  

- Escalas de atuação (nível 3, em desenvolvimento),  

- Postura crítica (nível 3, em desenvolvimento),  

- Novos vocabulários e representações (nível 3, em desenvolvimento), 

- Paisagens operacionais (nível 1, ausente), 

- Urbanização generalizada (nível 1, ausente), 
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- Novos entendimentos teóricos (nível 2, incipiente),  

- Investigação de processos de urbanização (nível 1, ausente). 

 

 

 

  

Figura 29.  
Diagrama de radar Urban-Think Tank.  
Fonte: autora. 
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3.3 The Why Factory 

The Why Factory é o think tank do escritório de arquitetura holandês MVRDV 
associado à Universidade Técnica de Delft. Foi fundado em 2006 e tem como 
objetivo desenvolver estudos a partir da pesquisa, educação e engajamento 
público. Explora as possibilidades para o desenvolvimento urbano, 
concentrando-se na produção de modelos e visualizações para as cidades do 
futuro, seu tema central. As pesquisas e projetos são financiados com recursos 
públicos e por meio de acordos com outras universidades e comunicadas ao 
público em geral de variados modos, incluindo exposições, publicações, 
workshops e painéis de discussão. 

Os temas trabalhados são diversos e permeiam questões como consumo, 
meio-ambiente, densidade, lazer e tecnologia. Visionary Cities (2009) foi a 
primeira publicação da The Why Factory, uma introdução ao público da visão 
geral do think tank e seu modo de operação. O livro é formado por capítulos 
curtos, as “urgências” sobre uma crise urbana que revelam certa tensão entre 
a disciplina da arquitetura e urbanismo e a dinâmica da própria cidade, de modo 
que cada capítulo é, portanto, uma forma de apelo às mudanças. No século XX 
foram produzidas infinitas visões de cidades, mas esta produção diminuiu 
consideravelmente após os anos 1970. A partir deste cenário, o livro convoca 
os arquitetos visionários para trabalharem além das realidades da atualidade. 
No capítulo final, Winy Maas ressalta que a dimensão visionária da arquitetura 
- debatendo uma agenda comunitária, em grande escala e especulando sobre 
os novos valores da cidade - precisa ser cada vez mais crítica na prática atual. 

O estudo Austeria: city of minimum consuption (2010)32 propõe uma redução 
drástica do consumo e o uso de recursos apenas para necessidades básicas 
em um novo padrão de vida. Comparada à uma cidade média, Austeria tem 
33% da emissão de carbono, implicando em uma mudança de padrões. A 
produção agrícola, por exemplo, é limitada à aveia, laranja e soja, que fornecem 
nutrição suficiente, mas consomem menos espaço, água e energia. O vestuário 
é bastante restrito para reduzir os campos de algodão e as fábricas. Carros 
particulares são proibidos e o compartilhamento de automóveis, transporte 
público, caminhadas e bicicletas são encorajados. Escolas, igrejas e 
instalações esportivas são utilizadas 24 horas por dia e são construídas para 
reduzir custos de manutenção e gerenciamento.  

A partir de uma análise mais sistemática, outros estudos fazem críticas à 
própria disciplina arquitetônica, como We want world wonders (2014)33, que 
discute a produção global do espetacular investigando o futuro do 
deslumbramento na arquitetura - o livro contempla as maravilhas do mundo 
antigo e moderno e explora novas especulações para o futuro de modo 
fantasioso. Em algumas pesquisas, os temas trabalhados pelo think tank são 
bastante distantes da realidade socioeconômica para além do eixo Europa-
Estados Unidos ou tem forte crença no desenvolvimento tecnológico. Absolute 

Leisure (2016)34, por exemplo, estima que as atividades de lazer representam 
35% das despesas de consumo pessoal e até 9% do produto interno bruto. 
Nesse sentido, a pesquisa investiga como a sociedade emprega seu tempo 
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Local/Sede Delft, Holanda 
Fundação 2006 

Universidades vinculadas Delft University of Technology, Faculty of Architecture and the 
Built Environment 

Infraestrutura Escritório na Delft University of Technology 
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Coordenadores Winy Maas (diretor) 
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Nº de colaboradores Em torno de 15 colaboradores, a maioria são professores e 
pesquisadores com formação em arquitetura e urbanismo 

Projetos 
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World Wonders (2007-2008) 
Green Dream (2007-2008) 
Hong Kong Fantasies (2008-2009) 
Leisure City (2008-2009) 
Robotic City (2008-2009) 
Austeria (2009) 
Vertical Village (2009-2010) 
Luxury of the North (2010-2011) 
Transformer (2010-2011) 
Superkampung (2011) 
AnarCity (2011-2012) 
Copy Paste (2011-2012) 
4 min City (2012) 
Biodiversity (2012) 
Food City (2012) 
PoroCity (2012) 
Resilience (2012-2013) 
Wego: Tailor-made housing (2015-2016) 

Clientes 
Colaborações com outras instituições, como University of 
Alberta, International Forum on Urbanism, Berlage Institute, 
Chinese University of Hong Kong, Hong Kong University 

Publicações 

Visionary Cities. 12 Reasons for Claiming the Future of Our 
Cities (2009) 
The Why Factor(y). Why? Why Not? Why Don't We? (2010) 
Hong Kong Fantasies. Challenging World-Class City 
Standards (2011) 
The Vertical Village. Individual, Informal, Intense (2012) 
City Shock: Planning the Unexpected (2013) 
We Want World Wonders. Fascinations Of The Man-Made 
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Quadro 4.  
Ficha técnica The Why Factory. Fonte: autora.  
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livre. Cada item de lazer é ilustrado com desenhos axonométricos e dados para 
calcular o consumo em termos de espaço, tempo e dinheiro para imaginar o 
futuro das cidades em relação às atividades de lazer. Já o estudo Barba 
(2016)35 é uma publicação focada na pesquisa de nanotecnologia em 
arquitetura. A vida em ambientes adaptáveis ilustra como inovações 
tecnológicas - robótica, ciência dos materiais e computação - podem mudar a 
forma como construímos e vivemos em cidades no futuro, permitindo o 
planejamento de espaços que se transformem facilmente. As especulações 
incluíram programação, instalações e pesquisa de materiais que levou a 
criação de protótipos. 

A aproximação com a Ásia aparece nas publicações Hong Kong Fantasies: 

Challenging World-Class City Standards (2011)36 e The Vertical Village 
(2012)37. Em Hong Kong, o think tank questiona os sistemas de classificação 
das cidades como índices que reduzem a complexidade das aglomerações 
urbanas. Aspectos como desempenho econômico não devem ser considerados 
isoladamente se as grandes cidades oferecem qualidades mais abstratas. 
Hong Kong Fantasies tenta definir estas qualidades e apresenta um padrão 
universal para sua avaliação: The World-Class City Framework - WCCF. 
Usando tal quadro como guia, The Why Factory revela não só as deficiências 
de Hong Kong, mas também as falhas nas ferramentas que avaliam as cidades 
e não consideram a qualidade de vida como componente do ambiente 
construído, a interdependência da arquitetura e do social, densidade, 
diversidade e conectividade. 

O think tank realiza um levantamento de dados sobre Hong Kong (The Why 
Factory’s World-Class Framework) e apresenta a cidade como a terceira do 
mundo em relevância financeira, quinta cidade global e 71º em qualidade de 
vida, mas tem um alto custo de vida e precisa de avanços na área da educação. 
Ainda, tem poucas ofertas culturais, comparadas à quantidade de centros 
comerciais. Nas últimas décadas, o setor de serviços cresceu devido ao 
deslocamento da produção de bens de consumo para outras partes do Delta 
do Rio das Pérolas. A cidade é a maior importadora de energia do planeta e o 
preço da terra é um dos mais altos do mundo, por conta disso, os preços dos 
aluguéis são elevados e as áreas dos apartamentos são mínimas. Tudo isso 
contribuiu para uma migração da classe média de Hong Kong para Shenzhen.  

Coletados os dados básicos, são apresentadas propostas nas áreas de cultura, 
energia, agricultura, habitação, infraestrutura e meio-ambiente (figura 30). Para 
cultura, corredores aéreos gerando uma rede de atividades culturais que 
conecta locais importantes, além de estruturas subterrâneas; em energia, 
abertura de canais para transporte fluvial e criação de ilhas de energia solar na 
baía de Hong Kong; na agricultura, soluções drásticas, como transformar o mar 
em terras cultiváveis nos limites da cidade; para habitação, superverticalização 
das torres existentes e habitação na costa marítima, áreas verdes e 
montanhas; novas pontes conectando a cidade com suas ilhas e arredores; 
para o meio-ambiente, parques nas montanhas e sistemas de despoluição do 
ar nas áreas de costa. Hong Kong Fantasies tem origens em um workshop 
organizado pelo The Why Factory em colaboração com o Fórum Internacional  
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Figura 30.  
Corredores aéreos e fazendas de 
produção agrícola e solar flutuantes.  
Fonte Hong Kong Fantasies. 
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sobre Urbanismo, o Instituto Berlage, a Universidade Técnica de Delft e 
universidades de Hong Kong. 

Já Vertical Village busca um novo modelo para o desenvolvimento de cidades 
asiáticas por meio do resgate da ideia histórica de comunidade, mas de modo 
tridimensional, potencializando a autonomia pessoal, a diversidade, a 
flexibilidade e a vida de bairro. Como resultado das forças demográficas e 
econômicas, as cidades da Ásia têm passado por rápidas transformações. As 
aldeias urbanas tradicionais, que formaram o núcleo das cidades durante 
séculos, estão sendo substituídas por torres uniformes. Ao investigar o 
desenvolvimento de nove cidades asiáticas (Tóquio, Seul, Pequim, Shangai, 
Taipei, Hong Kong, Bangkok, Singapura e Jakarta), a pesquisa fornece 
informações sobre a evolução, situação atual e futuro dessas aldeias urbanas 
para, em seguida, apresentar os software VillageMaker© e HouseMaker© que 
trazem abordagens participativas para o processo de projeto destes 
assentamentos. As propostas têm a intenção de adensar sem sacrificar a 
informalidade dos vilarejos urbanos. As torres, segundo o estudo, além de 
oferecerem padrões de vida ocidentais, não conduzem a renovação ou 
inovação urbana, nem incentivam diferenciação e adaptação, por isso, a ideia 
do think tank foi transformar as qualidades das antigas comunidades em 
parâmetros que possam ser utilizados nas propostas projetuais (densidade, 
individualidade, flexibilidade, coletividade, crescimento evolutivo, diversidade, 
escala humana, espaços públicos, informalidade, identidade). Ainda, trabalhos 
de Christopher Alexander e Jane Jacobs foram estudados para converter tais 
qualidades em critérios específicos para avaliar comunidades em diferentes 
situações globais. 

Diversas cidades asiáticas tiveram influências da morfologia urbana de cidades 
ocidentais, com verticalização, malha ortogonal e torres altas, especialmente 
nos anos 1930, com a produção de habitação de massa por técnicos europeus 
que não conheciam a cultura local. Entre 1970/80, tem início um processo de 
suburbanização, muitas vezes inspirado no modelo americano. Em Jakarta e 
Bangkok, comunidades fechadas se tornaram a tipologia habitacional 
dominante da classe média, contribuindo para o espalhamento urbano e 
declínio dos vilarejos. Os anos 1980/90 conformam um período marcado pela 
especulação imobiliária e os altos preços das terras aumentaram as tentativas 
de compra das pequenas comunidades com a expulsão dessa população para 
o subúrbio. Este cenário foi reforçado pelas expropriações realizadas para os 
grandes eventos, como os Jogos Olímpicos de Seoul (1998) e Pequim (2008) 
e a Expo 2010, em Shangai (figura 31). Nos últimos anos, o aumento do turismo 
fez os governos passarem a preservar algumas destas vilas38 em um 
movimento de tematização39 que congelou as comunidades, restringindo sua 
informalidade e evolução. 

Nos estudos das nove cidades, The Why Factory sintetiza as informações 
coletadas em gráficos e imagens que mostram a diminuição das comunidades 
urbanas e o aumento dos conjuntos de torres (figuras 32 e 33). Em Pequim, 
por exemplo, tais comunidades são chamadas de hutong. A cidade tinha 3200 
hutong, na atualidade pouco mais de 900 permanecem, sendo estimado que 
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Figura 31.  
Dos vilarejos ao “block attack” em Pequim.  
Fonte: The Vertical Village. 
 

Figura 32.  
Seoul 1924-2010. Vilarejos em azul e torres de 
apartamentos em vermelho.  
Fonte: The Vertical Village. 
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Figura 33. A uniformidade das torres de apartamentos nas cidades asiáticas.  
Fonte: The Vertical Village. 
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800 foram destruídas na preparação dos jogos olímpicos de 2008. Em Jakarta, 
parte dos antigos vilarejos (kampung) se mantêm como assentamentos 
informais auto-organizados. Kampung Luar Batang, por exemplo, é uma 
comunidade estabelecida nas margens de um canal e que, pouco a pouco, vem 
sendo substituída por torres de escritórios e apartamentos. Em Shangai, as 
shikumen já corresponderam à 60% das habitações da cidade, um tipo popular 
de moradia que tem origens na confluência de culturas depois da abertura dos 
portos, em 1843. O boom da construção nos anos 1980 levou a demolição de 
muitas destas comunidades. O mesmo aconteceu em Singapura, em 1950, 
50% da população moravam em assentamentos informais, hoje, mais de 85% 
moram em apartamentos. Já em Tóquio, também depois da expansão do 
mercado imobiliário nos anos 1980/90, os antigos vilarejos foram 
transformados em estúdios e as famílias deslocadas para os subúrbios. 

Após este estudo, The Why Factory realiza entrevistas com moradores de 
Taipei para entender as necessidades das famílias em relação à moradia. São 
coletados dados sobre densidade populacional dos bairros, preços por tipo e 
localização, comprometimento financeiro, renda familiar e migração em uma 
interessante aproximação com a população para a produção de uma 
arquitetura sob demanda e como alternativa às homogêneas torres 
habitacionais. Assim, o conceito central de Vertical Village é combinar 
densidade e escala humana com a incorporação dos espaços públicos e da 
flexibilidade dos assentamentos informais. Considerando que o crescimento de 
uma comunidade vertical é diferente das torres de apartamentos no que tange 
a iluminação, ventilação e rotas de emergência, The Why Factory realizou um 
exercício paramétrico para avaliar diferentes cenários de evolução (figura 34). 
O teste foi realizado por seis grupos em terrenos iguais com 300 unidades/700 
habitantes. Na primeira etapa, cada grupo deveria focar um tema específico (1- 
energia, 2- interação e espaços coletivos, 3- economia e eficiência de custo, 4- 
crescimento do conjunto, 5- clima, 6- eficiência e mobilidade). Na segunda 
etapa, os grupos desenvolveram os modelos das outras equipes, inserindo 
seus parâmetros. Nos passos 3, 4, 5 e 6 o rodízio entre os grupos continuou e 
as vilas foram crescendo. O experimento, ainda que abstrato, revela que o foco 
em apenas um dos temas enfraquece o desenvolvimento do conjunto como um 
todo. No entanto, quando todos os seis temas são trabalhados, independente 
da sequência, todas as vilas eventualmente se tornam semelhantes, até 
alcançarem um crescimento natural máximo. 

O exercício dá origem às entrevistas com especialistas para debater a 
viabilidade da vila vertical. Entre os entrevistados estão Alfredo Brillembourg e 
Hubert Klumpner, do Urban-Think Tank. Curiosamente, Torre David e Vertical 
Village são contemporâneos e o projeto de Caracas tem as características 
básicas da vila vertical (flexibilidade e espaços comuns), funcionando sem a 
sofisticação dos software paramétricos do The Why Factory. Urban-Think Tank 
argumenta que para a Vertical Village dar certo é necessário um intercâmbio 
social com o solo e a rua, aspecto ausente também em Caracas. A torre ou a 
vila não deveriam se assumir auto-suficientes, a falta de relação da Torre David 
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Figura 34.  
Cenários de evolução das vilas verticais.  

Fonte: The Vertical Village. 
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com a cidade e com a população venezuelana gerou uma imagem negativa da 
comunidade e a falta de apoio que contribuiu para seu fim. Urban-Think Tank 
não realiza este diagnóstico, tampouco propõe soluções para este isolamento, 
mas a Torre David, por si só, sinaliza que os processos imaginados pelo The 
Why Factory precisam acontecer com o envolvimento dos moradores e, nisso, 
não há automação. 

Para testar o conceito da vila vertical em condições econômicas e sociais 
específicas, o estudo sai dos parâmetros abstratos para uma localização 
específica (figura 35). O projeto SuperKampung explora o lado socioeconômico 
das comunidades em Jakarta e testa a seguinte hipótese: se cada kampung 
focar em um negócio, a comunidade pode se tornar um modelo resiliente de 
desenvolvimento econômico. Kampung é uma vila urbana, não um 
assentamento precário, apesar de muitas delas carecem de infraestrutura. Há 
mistura de classes sociais, são locais acessíveis para imigrantes que chegam 
à cidade e contém negócios em pequena escala essenciais para a dinâmica da 
cidade. Nove kampungs foram testadas com cenários de potencialização de 
negócios têxteis, agrícolas, alimentação e turismo. A especialização das 
kampungs melhora o nível econômico dessas comunidades e evita que sejam 
substituídas por shoppings ou blocos de apartamentos, mas a população 
precisa acompanhar essa evolução para não ser expulsa - nesses cenários, 
falta a aproximação da The Why Factory com a comunidade.  

Vertical Village foi desenvolvido em parceria com universidades locais, os 
estudos tiveram início em janeiro de 2009 e depois de workshops, 
documentários, entrevistas e exposições, o livro foi publicado em agosto de 
2011. 

Relatadas algumas das pesquisas e projetos do The Why Factory, 
especialmente para Ásia, apresentamos as análises a partir dos conceitos 
discutidos no capítulo 2. 

1- As escalas de atuação do The Why Factory englobam vários modos. Em 
Hong Kong Fantasies, por exemplo, o think tank trabalha a escala da cidade, 
mas suas proposições operam em escala regional à medida que se expandem 
para as baías nos arredores de Hong Kong e conectam a cidade com seu 
entorno. Em Vertical Village, uma escala transnacional pode ser identificada. 
Apesar de analisar nove cidades asiáticas individualmente, o caráter da 
pesquisa e as soluções propostas têm como foco as demandas da Ásia em um 
contexto que, por vezes, se assemelha às situações do ocidente e é, portanto, 
global. Tal modo de atuação fica claro na própria apresentação do think tank 
quando afirma “explorar as possibilidades para o desenvolvimento de nossas 
cidades, concentrando-se na produção de modelos e visualizações para as 
cidades do futuro; do universal para o específico e do global para o local”40. 
Existe, portanto, a intenção de produzir cenários possíveis, considerando uma 
crise das cidades generalizada41. Porém, estas soluções partem de uma visão 
ainda homogênea dos problemas urbanos que não considera as 
especificidades e problemas de cada região - uma forma de operação, que 
independente da escala, os mantém afastados do contexto característico de 
cada lugar. 



113 

 

 

 

 

  Figura 35.  
Sobreposição das propostas para Hong Kong.  

Fonte: Hong Kong Fantasies. 
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2- Alguns dos trabalhos, como Vertical Village, demonstram certa postura 
crítica no conteúdo das pesquisas, momento em que narram os cenários de 
especulação imobiliária, mapeiam o desaparecimento dos vilarejos urbanos e 
o aumento do número de torres de apartamentos. No entanto, na elaboração 
dos projetos experimentais, não questionam o entendimento do espaço como 
dimensão constitutiva do capital e não desenvolvem uma agenda de trabalho 
que investigue as alterações das cidades de modo a abranger reestruturações 
econômicas e relações sociais nas diversas escalas espaciais no século 21. 

Em Hong Kong Fantasies, a questão central do livro é a definição de um padrão 
de avaliação de “cidades ótimas”. Utilizando o tema como guia, o think tank 
especula como Hong Kong pode ser mais bem avaliada propondo cenários 
hipotéticos nas áreas de habitação, produção de energia, cultura, meio-
ambiente, entre outras. Entretanto, as propostas visionárias não levam em 
consideração as reais demandas da sociedade. A visão artificial do ensaio 
projetual se aproxima dos movimentos utópicos dos anos 1960/70, mas como 
forma apenas - não defendem mudanças na sociedade a partir da crítica ao 
modelo existente, aceitam as condições atuais e, portanto, nem como sentido 
de crítica funcionam. Desse modo, o think tank produz paisagens urbanas 
indefinidas, mas veneradas por conta de suas representações chamativas 
(figura 36), enquanto seria necessário o desenvolvimento de ideais acerca da 
urbanização com análises elaboradas de modo intelectualmente e 
politicamente relevantes. 

3- The Why Factory realiza alguns ensaios interessantes sobre novos 
vocabulários e representações da forma sócio-espacial em suas pesquisas. 
Por exemplo, os mapas dos vilarejos urbanos da Ásia, em The Vertical Village, 
mostram a diminuição do número de vilas e a consolidação da presença das 
torres de apartamentos desde o início do século XX até 2010 (movimento que 
o think tank chama de “block attack”). Revelam, portanto, fenômenos urbanos 
emergentes, comuns também às cidades do ocidente. Já a utilização de 
software, apesar de tentar sistematizar e otimizar formas espaciais, mostra-se 
pouco aplicável para o caso - transformar as qualidades das comunidades 
espontâneas em parâmetros é uma iniciativa que busca formalizar algo que é 
informal, uma tentativa de racionalizar um processo que é consolidado ao longo 
do tempo pela ação humana. Entretanto, apesar de permanecer no plano das 
experimentações, a pesquisa sobre vilas verticais inicia debates sobre a 
necessidade de novos vocabulários na arquitetura e urbanismo: “Precisamos 
fornecer um modelo viável para uma maneira auto-organizada de construção 
da cidade - um modelo que combina individualidade, diversidade, coletividade 
e densidade como alternativa ao Block Attack”42.  

Do mesmo modo, em Hong Kong Fantasies, The Why Factory defende 
reclassificar as cidades para além de questões econômicas - “À medida que 
nosso planeta se torna cada vez mais urbano, é essencial estabelecer novos  
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Figura 36.  

Sobreposição das propostas para Hong Kong.  
Fonte: Hong Kong Fantasies. 
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padrões para nossas cidades e reavaliar a relação entre cidadania, bem-estar 
e ambiente urbano”43. Destaca a necessidade de mapear dados, mas que 
revelem informações sobre saúde, educação e qualidades espaciais que a 
cidade promova – uma ferramenta de classificação baseada em tais aspectos 
ajudaria as cidades a atenderem as necessidades de sua população. No 
entanto, diferente de Vertical Village, as pesquisas sobre Hong Kong são 
poucas e superficiais, resultando em projetos experimentais bastante 
descolados da realidade, como o próprio título do livro indica, fantasias para 
Hong Kong. 

4- Em alguns casos, The Why Factory se aproxima do conceito de paisagens 
operacionais. Em pesquisas anteriores44, identificamos a ideia de “naturezas 
artificiais” no discurso do MVRDV. Para Winy Maas, a imagem que temos da 
natureza raramente corresponde à realidade, já que há tempos a natureza é 
instrumentalizada e adaptada às necessidades humanas, mesmo áreas de 
conservação são intervenções humanas45.  Tal noção, somada a vertente do 
escritório e do think tank em trabalhar a questão da densidade, faz The Why 
Factory potencializar as paisagens operacionais. Em Hong Kong Fantasies, por 
exemplo, os projetos experimentais sugerem a ocupação das diversas baías 
nos arredores da cidade com fazendas de energia solar, produção agrícola e 
pontes; montanhas e áreas verdes da ilha, que ocupam 80% do território, são 
destinadas à infraestruturas culturais e de turismo. É evidente que as baías de 
Hong Kong e suas montanhas são paisagens operacionais formadas por 
inúmeros fluxos de capital, transporte, comércio e migrações, no entanto, tais 
eventos não são mapeados – o que poderia revelar processos sócio-espaciais 
e de degradação ambiental importantes para as proposições do think tank. Em 
The Vertical Village, o foco fica apenas nas nove grandes aglomerações 
urbanas asiáticas, as cidades são trabalhadas tão isoladamente, de modo que 
nenhuma menção ao rural ou qualquer tipo de paisagem operacional é 
desenvolvida. 

5- Quanto à ideia de urbanização generalizada, identificamos algumas 
variações no discurso do The Why Factory. Se por um lado sua produção tem 
como foco central a exploração de possibilidades para o desenvolvimento das 
cidades (estas como centros de prosperidade), concentrando-se na produção 
de modelos e cenários futuros; por outro lado, parece compreender os 
conceitos de urbano conforme Lefebvre e Brenner, mesmo sem mencionar 
referenciais teóricos - “Você pode viver em qualquer lugar, uma fazenda na 
Suíça com um pouco de tecnologia pode abrigar atividades do mundo que 
antes estavam limitadas à cidade clássica. Algumas pessoas dizem que a 
cidade não existe mais”46. A mesma ciência sobre outros tipos de paisagens 
urbanas é identificada – “Os espaços entre as cidades clássicas são usados 
para agricultura urbana, indústrias, habitação e lazer”. “O Mont Blanc é mais 
ocupado do que Trafalgar Square. [...] a cidade está em toda parte, o mundo 
se tornou uma grande cidade”47. Diferente do The Now Institute e do Urban-
Think Tank, em alguns momentos, demonstram a consciência de outros 
processos urbanos em andamento para além dos limites da cidade. Apesar 
disso, a The Why Factory não revisa a ideia de cidade em seus trabalhos. A 
incorporação desses conhecimentos em suas pesquisas e proposições 
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contribuiria para análises e elaboração de teorias mais precisas e para a 
produção de representações e narrações menos midiáticas e mais centradas 
na imagem do urbano como paisagens que minimizem as desigualdades sócio-
espaciais. 

6- The Why Factory defende a necessidade de pesquisar, teorizar e politizar o 
futuro urbano como o território da arquitetura. Entretanto, entendemos que o 
think tank trabalha mais a pesquisa concreta do que o desenvolvimento de 
novos entendimentos teóricos. Apesar do investimento nas investigações, 
os métodos utilizados nos diferentes trabalhos são bastante diversos, o que 
gera algumas disparidades. Em estudos como The Vertical Village, as 
investigações são aprofundadas e os projetos, ainda que experimentais, 
alcançam certo grau de maturidade ao passar por várias etapas de 
desenvolvimento. Desse modo, evidencia-se um ciclo em que pesquisas geram 
projetos experimentais que geram novas análises e conclusões que podem se 
desdobrar em novas teorias. Como exemplo, neste mesmo estudo, os 
pesquisadores concluem que as seis vilas verticais desenvolvidas a partir de 
parâmetros básicos tendem a se tornar semelhantes e alcançar um 
crescimento natural máximo48. A conclusão do estudo pode ainda ser 
desdobrada se realizada uma comparação com os padrões de crescimento de 
assentamentos informais no sentido de estruturar teorias que retroalimentem 
futuras pesquisas. Já outras publicações, como Visionary Cities e Hong Kong 

Fantasies apresentam dados de modo ainda superficial. Estes dois últimos 
trabalhos têm, por sua vez, ensaios projetuais mais visionários e 
desconectados de teorias urbanas. 

Traçando paralelos, resgatamos a postura do Urban-Think Tank em manter o 
que é positivo nos assentamentos informais, melhorando a qualidade de vida 
da população. The Why Factory também reconhece as qualidades destas 
comunidades, mas, talvez pela falta de vivência e menor contato com esta 
realidade, tenta transformá-las em parâmetros qualitativos. Ainda, quando 
realizam ensaios projetuais nos assentamentos informais de Jakarta, buscam 
explorar o lado socioeconômico das áreas de intervenção, porém sem maiores 
aproximações com a população. Os resultados são transformações muito 
radicais que descaracterizam as comunidades e enobrecem os pequenos 
vilarejos – ações que ainda tentam adaptar o informal ao formal – mesmo com 
os conceitos centrais que o think tank utiliza para analisar os espaços urbanos 
e seus processos: densidade, diversidade e conectividade. 

Os temas trabalhados por The Why Factory em suas publicações incluem: o 
papel da arquitetura e urbanismo; biodiversidade; projetos icônicos; densidade 
e verticalização; novos materiais - assuntos que revelam que o think tank volta-
se para temas da própria disciplina, ainda tratando a A&U de modo autônomo, 
sem realizar interpretações críticas de aspectos político e econômicos e seus 
efeitos nas relações sócio-espaciais. A exceção fica por conta dos 
mapeamentos dos vilarejos urbanos e das torres de apartamentos em The 

Vertical Village que informam pesquisa e prática sobre a forma urbana 
contemporânea, uma ferramenta útil para tentar minimizar os efeitos do que 
eles chamam “block attack”. 



118 

 

7- Ao investigar o desenvolvimento de nove cidades asiáticas, The Why Factory 
identifica alguns processos de urbanização, fornece informações sobre a 
evolução, situação atual e especula futuros desdobramentos. O principal 
processo, que é comum à maioria destas cidades, é revelado por meio de uma 
sequência de eventos em The Vertical Village: 1- os vilarejos que formaram o 
tecido urbano por séculos começam a desaparecer por conta do avanço dos 
blocos de apartamentos; 2- o “block attack” é resultado de forças econômicas 
e demográficas e é formado pelas mesmas tipologias habitacionais no 
programa, nas unidades habitacionais e nas fachadas; 3- além de oferecer um 
padrão de vida ocidental, estes projetos homogêneos falham em responder as 
necessidades de moradia; 4- seus altos preços geram fluxos migratórios para 
subúrbios e para outras cidades, como o caso Hong Kong > Shenzhen49. A 
investigação de tal processo produz mapeamentos e imagens relevantes que 
mostram certa perda de especificidades locais em cidades tão diferentes como 
Jakarta e Tóquio. Entretanto, outros processos urbanos poderiam ser 
investigados no contexto asiático de rápidas transformações que se expandem 
para além das aglomerações urbanas (o que é contemplado por OMA-AMO). 
As análises permanecem, portanto, na escala da cidade, inclusive pelos outros 
trabalhos do think tank que estudam processos dentro da arquitetura e 
urbanismo – alguns até mais imaginários do que reais. 

Para visualização e síntese dos sete conceitos de análise no trabalho do The 
Why Factory, apresentamos o diagrama de radar (figura 37), com média 
aritmética 2.28, resultante da avaliação dos conceitos (nível 1 até 4):  

 

- Escalas de atuação (nível 3, em desenvolvimento),  

- Postura crítica (nível 2, incipiente),  

- Novos vocabulários e representações (nível 3, em desenvolvimento), 

- Paisagens operacionais (nível 1, ausente), 

- Urbanização generalizada (nível 3, em desenvolvimento), 

- Novos entendimentos teóricos (nível 2, incipiente),  

- Investigação de processos de urbanização (nível 2, incipiente). 
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Figura 37.  
Diagrama de radar The Why Factory.  

Fonte: autora. 
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3.4 OMA-AMO 

Rem Koolhaas, Elias e Zoe Zenghelis e Madelon Vriesendorp fundaram o 
Office for Metropolitan Architecture (OMA) em 1975. Desde então, o escritório 
é responsável pelo desenvolvimento dos projetos de arquitetura e urbanismo 
enquanto a Fundação Grosztadt (metrópole, em alemão) foi criada como 
captadora de recursos para financiar pesquisas, exposições e o caro método 
de pensar e apresentar os trabalhos do escritório. Em 1999, a fundação foi 
transformada na Architecture Media Organization (AMO), o think tank do OMA, 
com Reinier de Graaf como diretor a partir de 2002 e, mais recentemente, Samir 
Bantal. Além das pesquisas, trabalha comercialmente para Volkswagen, 
Heineken, IKEA e Prada, o que abre precedentes para o entendimento da 
pesquisa como commodity, mas também relaciona a arquitetura com outras 
disciplinas, como mídia, política, sociologia, tecnologia, moda, curadoria, 
publicação e design gráfico – e que repercute em estudos como Hollocore 
(2002), sobre a nova urbanidade da Europa e AMO Atlas Worldwide (2002), 
sobre novos mapas em que a informação é fluida e não está vinculada à forma 
geográfica.  

Destacamos que, ao longo do trabalho, adotamos a nomenclatura OMA-AMO 
porque a coexistência entre as duas organizações é fundamental para ambas 
– se apóiam com estudos, pesquisas, ensaios críticos e projetos, tangenciando 
várias áreas de maneira plural. Este modo de operação também se reflete em 
www.oma.eu, página da internet que não separa ou diferencia a produção do 
escritório e do think tank. Além disso, mesmo que Koolhaas tente assumir um 
papel mais editorial ou curadorial, a AMO ainda está bastante atrelada à sua 
imagem, de modo que ele pode explorar seus escritos mais individualmente do 
que nos projetos do OMA, que são trabalhos mais coletivos. “Dividimos todo o 
campo da arquitetura em duas partes: uma é construção real, o enorme esforço 
de realizar um projeto; a outra é virtual, relacionada à conceitos e pensamento 
arquitetônico puro"50. Dessa forma, o think tank busca converter aspectos 
sociais, econômicos e políticos em dados e estatísticas de modo a 
compreender problemas e potencialidades da cidade contemporânea para 
projetar uma “arquitetura virtual” sem recorrer às ferramentas da indústria da 
construção – e ainda continuam a encarar a superficialidade e monotonia do 
junkspace51, que também se manifesta no imaterial de maneira ainda mais livre 
e extrema. 

Nesse sentido, a dimensão jornalística continua como característica no trabalho 
de Koolhaas na AMO. Ele pesquisa a condição urbana e depois a relata, como 
em seus estudos sobre hábitos de consumo e o Delta do Rio das Pérolas, que 
resultaram em The Harvard Project on the City (2001), desenvolvido em seu 
período como professor na Harvard Graduate School of Design e que, de certo 
modo, já estavam presentes em suas publicações desde Delirious New York: 

um manifesto retroativo para Manhattan (1978); S,M,L,XL (com Bruce Mau, em 
1995) e Mutations (2001). Dois textos publicados em 1995, What ever 

happened to urbanism? e The Generic City, demonstram a abordagem pós-
moderna em relação à cidade contemporânea. No primeiro, em especial, 
Koolhaas questiona o fracasso do urbanismo em permanecer relevante frente 
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Quadro 5.  
Ficha técnica OMA-AMO.  

Fonte: autora. 
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aos rápidos processos de expansão urbana global.        

Os dois estudos principais que escolhemos para análise são os volumes um e 
três da série Harvard Project on the City, que antes foi nomeado por Koolhaas 
como The Project for what used to be the city. A pesquisa surge como resposta 
à uma condição da prática arquitetônica na qual arquitetos são chamados a 
intervir, mas sem entender determinada situação. Nesse sentido, são 
examinados os efeitos da modernização na condição urbana e em cada ano o 
projeto investigou uma região específica em radical transformação para decifrar 
processos em andamento. Buscam desenvolver, portanto, uma nova estrutura 
conceitual e vocabulários para fenômenos que não podem mais ser descritos 
dentro das tradicionais categorias de arquitetura, paisagem e planejamento 
urbano – repertório semelhante ao que Brenner passou a defender em seus 
estudos alguns anos depois.  

O primeiro volume, Project on the City I: Great Leap Forward (2001), focou as 
novas formas e a velocidade de urbanização do Delta do Rio das Pérolas, no 
sudeste da China. O segundo projeto, Project on the City II: The Harvard Guide 

to Shopping (2001), investigou o impacto do consumo nas cidades. O terceiro 
volume explorou a condição urbana em Lagos, na Nigéria. Neste trabalho, dois 
fatores foram considerados: 1- o fato de Lagos mudar tão rapidamente que 
seria interessante documentá-la; 2- o projeto encontrou muita resistência, de 
modo que a publicação total do livro foi interrompida52. Parte do estudo foi 
inserido em Mutations (2001) e deu origem ao documentário Lagos Wide and 

Close: an interactive journey into an exploding city (2005), dirigido por Bregtje 
van der Haak. Em entrevista à van der Haak, em 5 de julho de 2002, Koolhaas 
afirma “No final dos anos 1990, a idolatria infinita à economia de mercado 
tornara-se irritante para mim. Eu estava interessado na grande cidade como 
uma cidade pobre - uma cidade que estava quase desconectada do sistema 
global”53. De um inventário de regiões, chegaram ao Delta do Rio das Pérolas 
e Lagos. Ainda, uma quarta pesquisa, How to build a city: Roman operating 

system, foi realizada e publicada também no livro Mutations como guia de 
informações para a configuração de uma cidade genérica. 

Em Project on the City II: The Harvard Guide to Shopping, as novas cartografias 
abordam a mina de informações descoberta pelos cartões de crédito que 
revolucionou o mapeamento de dados (figura 38) – invisíveis, mas que 
permeiam o urbano. A cidade é computadorizada, os “contour maps” não 
representam geologia, mas indicam níveis de renda e gastos. A pesquisa 
apresenta o “control space”, o espaço transformado em receptáculo para 
quantificação numérica no qual a informação é extraída e implantada - revela, 
portanto, a obsolescência do espaço tridimensional. É uma cartografia em 
mudança contínua que registra processos da vida urbana dependendo da 
informação que é fornecida – de certo modo, os aplicativos móveis da 
atualidade, ao solicitarem acesso aos dados do usuário para funcionamento, 
são um desdobramento do “control space” sempre em busca do próximo lugar 
a ser explorado. 
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Figura 38.  
As novas cartografias.  

Fonte: Mutations. 
 



124 

 

Quando Project on the City I: Great Leap Forward começou a ser desenvolvido, 
em 1996, o Delta do Rio das Pérolas era uma região com população de 12 
milhões de habitantes formada por cinco grandes cidades. De acordo com a 
pesquisa, a expectativa de crescimento populacional para 2020 era de 36 
milhões de habitantes – número que foi ultrapassado já em 2015 com uma 
população de 42 milhões54, considerando as nove principais cidades da região. 
Tal processo é tido como a expansão urbana mais rápida das últimas décadas 
e transformou, a partir de meados dos anos 1970, o que eram terras agrícolas 
em centro de produção de uma megalópole global (figuras 39 e 40). A 
velocidade de desenvolvimento deve-se, especialmente, pela presença de 
duas zonas especiais econômicas55, onde o capitalismo se estabeleceu sem 
restrições e de forma específica e excepcional, gerando uma nova condição 
urbana chinesa. 

Great Leap Forward56 é dividido em estudos interrelacionados que tentam 
fornecer uma visão inicial das condições urbanas emergentes do Delta do Rio 
das Pérolas, sendo temas: cronologia, ideologia, arquitetura, dinheiro, 
paisagem, política, infraestrutura e glossário. A introdução, escrita por 
Koolhaas, antecipa algumas situações relacionadas à estes tópicos e sinaliza 
fenômenos urbanos emergentes que serão ilustrados ao longo do livro – “A 
disciplina não possui terminologia adequada para discutir fenômenos cruciais 
em seu domínio, nem estrutura conceitual para descrever, interpretar e 
entender tais forças que podem redefiní-la e revitalizá-la”57. Por conta das 
particularidades encontradas, a pesquisa desenvolve 71 termos “copyrighted” 
(glossário) iniciando uma estrutura conceitual para tentar interpretar a condição 
urbana contemporânea. As situações desconhecidas que emergem no Delta 
são prova, segundo Koolhaas, da existência de universos paralelos que 
contradizem a ideia de conhecimento generalizado da globalização58. 

A Ásia passou por um processo de modernização enfrentado pela América 
décadas antes, por isso, Koolhaas defende observar as condições emergentes 
e traçar paralelos e não oposições. Resgata e opõem-se à Aldo Rossi, para 
quem seria impossível viver sem a história da cidade59. As cidades da Ásia 
emergem sem história, em uma revisão da tábula rasa - como Singapura, que 
tornou seu território artificial desmanchando montanhas e construindo aterros 
marítimos e, de certo modo, grande parte da Ásia – vide Hong Kong - como 
uma espécie de parque temático, como nomeia Cuthbert60. Na seção 
“arquitetura” de Great Leap Foward, tais processos são apresentados sem 
arquitetura: a explosão da condição urbana acontece com uma não explosão 
da arquitetura asiática. Ainda, existe uma conversão de usos na arquitetura 
chinesa, que nunca parece ser final, mas está em constante mudança. Tal 
funcionamento, segundo Koolhaas, se disseminará pelo mundo, de modo que 
a finalidade da arquitetura poderá desaparecer em alguns anos, conforme o 
arquiteto afirma em seu livro Mutations:  “Nem na Europa, nem na Ásia, 
arquitetos encontraram um lugar na economia nos dia de hoje, o sistema 
político não se preocupa com valores coletivos e a economia de mercado dita 
as decisões”61. 
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  Figura 39.  
Delta do Rio das Pérolas em 

1979 e 2000.  
Fonte: The Guardian. 
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Figura 40.  
Guangzhou South Avenue em 1991 e 2015. 
Hong Kong em 1964 e 2016.  
Shenzhen em 1964 e 2015. 
Fonte: The Guardian. 
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Além disso, a pesquisa destaca uma condição mútua de exploração entre as 
cidades do Delta: Shenzhen só está lá porque Hong Kong está próxima, 
enquanto Dongguan explora a presença de Shenzhen tentando ser ainda mais 
competitiva para captar investidores. Enquanto isso, ainda existe a 
coexistência. Em Shenzhen, por exemplo, um campo de arroz faz fronteira com 
a cidade adensada por torres – a paisagem “rural” coexiste com urbano, como 
em visões futurísticas delineadas pelo PHOTOSHOP©, termo copyright que 
define a capacidade de combinações múltiplas em um tipo de acumulação de 
objetos. Do mesmo modo funciona a UTOPIA OF GOLF© que define a 
substituição de parques e praças por campos de golfe. Além disso, as cidades 
do Delta também tentam se definir em oposição: Zhuhai, com propagandas 
sobre qualidade de vida, é um POTEMKIN CORRIDORS©, ou seja, uma 
propaganda enganosa que tenta mostrar como Hong Kong pode se tornar 
TRANSITIONAL REVERSE© e deixar de ser relevante. Dentro da megalópole 
em formação, as cidades de EXACERBATED DIFFERENCE© buscam 
reinventar suas diferenças em um modelo que parece sempre instável.  

Outros copyrights são apresentados para explicar diversas situações urbanas 
na região. ZONE©, como zona e não cidade, termo vago utilizado pela 
liderança comunista e que é denominado local de nascimento da CHINESE 
SUBURBIA©, a essência da urbanização, híbrido de cidade e campo. 
SHENZHEN SPEED© apresenta manuais de arquitetura com “receitas” para 
tornar o processo de projeto e construção mais rápido, como acontece em 
Shenzhen. MORE IS MORE© define qualquer edifício como genérico, 
conforme já citado, os programas são temporários e redefinidos rapidamente 
pelas forças do mercado para acomodarem usos múltiplos. THINNING© 
explica o modo de ocupação da maior área possível com a menor concentração 
de elementos necessários para gerar uma condição urbana definida apenas 
pela implantação de campos de golfe ou grandes áreas verdes ladeadas por 
palmeiras - uma destruição da paisagem para simular a ideia de urbano (figura 
41). Nesse sentido, o termo SCAPE© define a condição pós-urbana como nem 
cidade nem paisagem, é a presença da metrópole e da agricultura remota como 
possível imagem do futuro (figura 42). 

O terceiro Project on the City, sobre Lagos, foi um trabalho de quatro anos em 
um período de pouco conhecimento sobre processos urbanos na África. Além 
de pesquisar Lagos, é um estudo de possibilidades mais radicais na disciplina 
de planejamento urbano e uma proposta de novos modos de examinar a cidade 
moderna. “Estamos resistindo a ideia de que Lagos representa uma cidade 
africana se tornando uma cidade moderna. Ou, mais corretamente, está se 
tornando moderna em um modo africano.”62 No entendimento de Koolhaas, 
muitas noções da cidade moderna ocidental podem ser vistas disfarçadas em 
Lagos, então, escrever sobre Lagos é escrever sobre a condição terminal de 
Chicago, Londres e Los Angeles e “(...) é reconsiderar a cidade moderna. É 
acabar com a noção herdada de cidade de uma vez por todas”63. Dentre as 
características identificadas na pesquisa, estão a falta de limites claros da 
cidade para atuação política das autoridades. Este quadro faz com que as  
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Figura 41.  
SCAPE©.  
Fonte: The Great Leap Forward. 
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Figura 42.  

THINNING©.  
Fonte: Great Leap Forward. 
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demarcações de propriedade sejam continuamente negociadas - não há 
tipologia fixa em Lagos, tipos diferentes podem ser introduzidos e 
desenvolvidos, mas estão sempre sujeitos à reassentamentos e 
reconfigurações. As compounds, por exemplo, são propriedades coletivas, 
espécie de comunidade com habitações reunidas em proximidade física. São 
tipologias em que é comum o uso de muros para delimitar fisicamente as 
propriedades e guardar terras contra ocupações – configuram uma situação de 
periferia que não está só no subúrbio, mas também implode na cidade. Além 
disso, a falta de um zoneamento específico para usos industriais e o surgimento 
de compounds em toda cidade empurraram o mercado de trabalho a ocupar os 
limites das propriedades privadas e das infraestruturas - taludes de rodovias e 
trilhos de trem foram apropriados por indústrias e serviços secundários em uma 
ocupação de linhas no tecido urbano. A institucionalização desses serviços (o 
governo reconhece o direito ao uso do solo mediante pagamento de taxas) 
sugere que a urbanização do capital segue uma lógica diferente.  

Outra tipologia identificada é o “jam space”, os espaços valiosos e produtivos 
dos engarrafamentos que não podem ser negociados, apenas repassados. 
Vias são desviadas para conduzir motoristas à determinados bairros para 
proveito dos vendedores ambulantes. Koolhaas analisa Lagos percorrendo a 
cidade por helicóptero e carro: vista de cima, as vias planejadas parecem fazer 
sentido, mas no nível do solo isso se colapsa e as ruas são classificadas como 
canais, artefatos de comunicação, espaço de fluxo, arena para expressão 
social. “Lagos não tem ruas, tem portões, barreiras que controlam terras 
separadas. O sistema de circulação é um lugar particular”.64 As infraestruturas 
incompletas são muitas vezes transformadas em formas urbanas produtivas: 
enquanto o "go-slow", gíria nacional para o engarrafamento diário, torna-se 
palco para comércio, o "no-go" é a estrada abandonada convertida em 
assentamento para comerciantes e sem-tetos. Tais configurações parecem 
sintetizadas nos mercados locais: Oshodi (figura 43) funciona como a 
identidade de Lagos que ativa o local e interconecta diferentes regiões em seu 
emaranhado de fluxos (cruzamento de linha férrea e rodovia com a ocupação 
de um mercado), e Alaba International Eletronic Market, um mercado de 
eletrônicos que cresceu e fez surgir uma cidade ao seu redor - criou seu próprio 
tipo de endereço e rua, igrejas, bancos e justiça, mas é uma cidade sem casas, 
mulheres, crianças e vida noturna – e faz conexões com outros lugares do 
mundo, especialmente Dubai, de onde chegam milhares de mercadorias de 
segunda mão. 

É a primeira vez que Koolhaas investiga a informalidade e processos de auto-
organização que fazem a população “sobreviver” por seus próprios meios 
(figura 44). Para ele, no entanto, este modo de operação só é possível porque 
Lagos foi modernizada de acordo com a visão convencional da cidade moderna 
nos anos 1970 (graças ao boom do petróleo) – é a informalidade inscrita em 
um modelo de cidade formal. Em seu contexto de desigualdade extrema e 
explosão populacional, “Lagos cultivou um urbanismo que é resiliente, 
descentralizado e congestionado, o urbanismo mais radical hoje existente, 
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Figura 43.  
Oshodi.  

Fonte: Mutations. 
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  Figura 44. Ocupações em Lagos.  
Fonte: Mutations. 
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mas que funciona”65. Koolhaas quis entender a lógica que faz a cidade 
“disfuncional” funcionar, porque as estratégias encontradas podem ser 
informativas para outros urbanismos. Porém, conforme bem definido por 
Liernur, a pobreza é mais uma vez identificada como modelo - “Sob a forma do 
alegado funcionamento do mercado sem Estado e sem lei, este modelo é 
apresentado como um dos ‘futuros’ do ocidente”66. Diferente do trabalho 
desenvolvido no Delta do Rio das Pérolas, em Lagos não são feitas previsões 
sobre o crescimento da cidade. No entanto, o processo que se estabeleceu 
anteriormente na Ásia começa a se instalar também na África: arranha-céus, 
shoppings e cidades "inteligentes" como Eko Atlantic, na Nigéria - projetos que 
alteraram a perspectiva urbana do continente e que são privados, assim como 
na Ásia ou Emirados Árabes, de conexões reais com o local. 

Enquanto esta tese se desenvolvia, aconteciam, em paralelo, as pesquisas e 
preparativos para a exposição Countryside67. Apesar de não ser nosso estudo 
de caso, pois não se encaixa em nossos recortes, analisamos o livro resultado 
da exposição68 e apresentamos, na sequência, algumas informações sobre 
este trabalho mais recente do OMA-AMO que trata do binário urbano/rural e, 
portanto, contempla questões que permeiam a tese. 

O livro Countryside. A report apresenta estudos de caso na Holanda, Itália, 
França, Alemanha, Rússia, Qatar, Marrocos, Kenya, Ruanda, Uganda, China, 
Japão, Chile e Estados Unidos e tem caráter mais jornalístico do que científico, 
apesar de seu desenvolvimento junto à academia, incluindo a Universidade de 
Harvard. São patrocinadores da exposição empresas como Lavazza, Ikea, 
American Express e instituições públicas americanas e holandesas, além do 
polêmico patrocínio de longa data de Sheikha Al-Mayassa Al-Thani (irmã do 
Emir do Qatar) e do Qatar Museum, informado com naturalidade no livro69.  

“A inevitabilidade da Urbanização Total deve ser questionada e o campo deve 
ser redescoberto como um local para se reassentar, para se manter vivo; a 
presença humana entusiasmada deve reanimá-la com nova imaginação”70. Em 
Countryside, Koolhaas se posiciona contra a urbanização generalizada 
adotando a terminologia “Urbanização Total” e sem citar referências. Apresenta 
o conceito de outro modo, não o coloca como um lugar permeado de 
infraestrutura, alterado pelo homem e como consequência dos processos de 
urbanização que ele mesmo discutia em Great Leap Forward. No entanto, em 
citações anteriores já apresentadas aqui, afirma o contrário: “Você poderia 
dizer que não é uma cidade, ainda", embora "a escala do desenvolvimento seja 
definitivamente uma espécie de urbano, é um novo tipo de urbano, porque será 
habitado por máquinas, robôs e poucas pessoas” (entrevista concedida ao The 
New York Times, 2017, sobre o rural) – esta fala, emitida quando os estudos 
de Countryside já estavam em andamento, coincide com a definição de 
paisagem operacional de Neil Brenner e o conceito de urbanização 
generalizada. Koolhaas reforça, portanto, sua imagem de figura contraditória 
na A&U. 

Em síntese, o livro é composto por relatos das visitas de campo realizadas 
pelos pesquisadores da AMO: refugiados reocupando os interiores da 
Alemanha, Itália e França; modernização nos pequenos povoados do 
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Marrocos; a rápida implantação de uma indústria de laticínios no deserto do 
Qatar quando o país foi bloqueado por seus parceiros comerciais; a robotização 
da esvaziada Fukushima; greenhouses chinesas (cultivo em estufas ocupando 
grandes áreas próximas de cidades); parques nacionais de Ruanda e Uganda 
cercados por empresas de energia; automação da monocultura na Dakota do 
Norte; a maior doação de terras que originou parques nacionais no Chile cheios 
de infraestrutura para turismo; TRIC – centro industrial do Reno; pixel farming, 
um estudo na Holanda que propõe o oposto da monocultura a partir da 
tecnologia. 

Os estudos de caso de Koolhaas acabam, portanto, reforçando a ideia de 
paisagens operacionais e urbanização generalizada. Mostram a ocupação do 
“rural” de diferentes modos, mas todos permeados por redes de infraestrutura 
que tornam estas paisagens operacionais. A abordagem, diferente de Great 

Leap Forward, não desenvolve novos vocabulários para estes processos 
urbanos, ao contrário, defende a resistência de um rural modernizado. Com um 
olhar parcial, Koolhaas destaca aspectos tecnológicos para o countryside que 
são específicos de poucos lugares - não fala da degradação das paisagens 
naturais do Caribe provocada pela implantação de resorts, como abordado em 
Haiti Now ou dos prejuízos ambientais e sociais enfrentados por pequenos 
vilarejos na África e América Latina causados por empresas de energia e 
mineração conforme In Plain Sight, filme de Diller Scofidio + Renfro, Laura 
Kurgan e Robert Gerard Pietrusko com o Centro de Pesquisa Espacial de 
Columbia (para citar apenas outros trabalhos dentro da própria A&U). A maior 
parte dos países passa pela urbanização (e não modernização) de suas áreas 
“rurais” mais em termos de exploração do que tecnologia – ou seja, para a 
maior parte do globo, o countryside não existe mais e nem teve tempo de ser 
modernizado.  

Desse modo, observamos grandes diferenças entre os trabalhos do OMA-AMO 
que abordam a temática do rural. As análises em Great Leap Forward 
examinam estas questões mais a fundo dentro do recorte do Delta do Rio das 
Pérolas; com estudos mais superficiais, Countryside tenta generalizar uma 
condição específica para todo globo. Além disso, há uma complicação pelo fato 
de Koolhaas ignorar referências sobre o assunto e escrever como se tudo fosse 
novo: “(...) the countryside is largely off (our) radar”71 – muitas disciplinas 
estudam o assunto, como agricultura, pesca, meio ambiente, geografia, 
sociologia e a própria arquitetura e urbanismo em outros tempos, conforme 
várias referências citadas no capítulo 2 desta tese. Se o rural é um lugar com 
tantas reinvenções, como afirma Koolhaas, é de se esperar que existam 
estudos e referências sobre o assunto. 

A entrevista que realizamos com Charlotte Leib72 confirma as impressões 
passadas pelo livro da exposição. De acordo com Leib, os pesquisadores que 
lideravam o projeto Countryside deram pouca ou nenhuma atenção ao 
desenvolvimento de uma metodologia de pesquisa, tampouco envolviam 
trabalhos de geógrafos contemporâneos e teóricos da arquitetura, o que reflete 
a ausência de rigor e engajamento intelectual e uma abordagem da pesquisa 
como exercício criativo. Sobre o desenvolvimento de novos entendimentos 
teóricos, Leib meciona a exposição como uma espécie de colagem sobre as 
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mudanças globais do passado e presente no campo, sem um maior 
aprofundamento nas questões específicas e regionais, sendo o principal 
objetivo da exposição a reivindicação de um território intelectual por Koolhaas 
– o território do campo como dele, sem maiores enforços para mostrar os 
desafios colocados pela globalização, mudanças climáticas, desigualdade 
racial, pobreza e outras questões contemporâneas prementes.  

Esta disputa territorial fica clara, para nós, no vídeo de divulgação da 
exposição, no qual Koolhaas e sua equipe, devidamente paramentados com 
vestimentas especiais “pousam” no campo, como astronautas que desbravam 
um novo planeta pela primeira vez (vide anexo). Ainda de acordo com Leib, 
como os coordenadores da exposição nunca deixaram claro sua metodologia 
e contribuição teórica, eles dificultaram o envolvimento dos arquitetos e do 
público em geral com as perspectivas que a exposição apresenta, de modo que 
os conteúdos da exposição dialogam internamente, mas não de modo 
relevante ou acessível para todos. “A exposição foi uma expressão do 
‘Rempire’ - o império de trabalhadores de arquitetura, estudantes de pós-
graduação não remunerados e experimentos que Rem construiu ao longo de 
sua carreira, que ele continua a usar para fins de autopromoção”73. 

Ilustrados os principais aspectos das pesquisas OMA-AMO para Ásia e África, 
apresentamos as análises a partir dos conceitos extraídos do capítulo 2. 

 

1- Quanto às escalas de atuação, as pesquisas encabeçadas por Koolhaas 
na AMO/Harvard GDS se assemelham ao modelo multimodal desenvolvido 
pelo The Now Institute delineando trabalhos de geografia – na perspectiva da 
arquitetura e urbanismo - que investigam cidades e regiões. Entretanto, no caso 
do OMA-AMO, a própria definição da escala se torna mais complexa e 
embaralhada à medida que evidenciam as relações entre política, economia e 
outros aspectos relacionados ao urbano. Como exemplo, por meio da leitura 
de Lagos, são desenvolvidos conceitos sobre a situação de cidades como 
Chicago e Los Angeles – ou seja, atuam na escala global a partir do específico. 
Exploram ainda as condições urbanas instáveis ao redor do mundo no início do 
século XXI, vide The Harvard Guide to Shopping, operando novamente em uma 
extensão global. Além disso, voltam-se para a dimensão do virtual trabalhando 
conceitos e pensamento arquitetônico. Para além das escalas, transitam em 
áreas correlatas como comunicação, moda, design, curadoria e educação.  

2- Ao tentar documentar os efeitos combinados da economia de mercado e da 
globalização na disciplina arquitetônica, a série Project on the City mostra a 
oposição de Koolhaas à própria prática arquitetônica contemporânea que não 
consegue ser diretamente crítica. Embora o arquiteto seja, por vezes, 
associado ao formalismo e aos chamados teóricos pós-críticos, as pesquisas 
de escopo transdisciplinar analisadas em Great Leap Forward revelam certa 
postura crítica e descrevem que os fenômenos urbanos emergentes são 
regidos pelo modelo capitalista de resultados socioespaciais desiguais. Nesse 
sentido, apesar de Koolhaas se opor à certo moralismo no discurso 
arquitetônico, os trabalhos se aproximam das causas subjacentes. Nas 
pesquisas realizadas na China, por exemplo, os pesquisadores entrevistam 
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figuras políticas e do mercado imobiliário, reproduzindo seus discursos 
excêntricos por meio de relatos que são críticos e até irônicos.  

No entanto, observamos um enfraquecimento deste sentido crítico em Lagos e 
mais ainda em Countryside. Para além das análises do contexto nigeriano, 
OMA-AMO não chega a enfrentar diretamente condições de informalidade ou 
propor alternativas para os assentamentos precários – nesse sentido, a 
contribuição de seus trabalhos permanece no campo da pesquisa e teoria.  

3- Great Leap Forward tem como objetivo identificar processos urbanos 
emergentes e desenvolver novos vocabulários e representações para estes 
fenômenos, por isso a definição dos 71 termos com direitos autorais. Dentre 
tais termos, um dos mais relevantes é EXACERBATED DIFFERENCE©, que 
se refere à uma busca pela maior diferença possível entre as cidades, que 
podem ser complementares ou competitivas. Por exemplo, Shenzhen 
configura-se como uma versão mais “barata” de Hong Kong e, por isso, passa 
por um processo de urbanização intenso (novecentas novas torres em sete 
anos)74. Zhuhai tira partido da sua localização mais afastada em relação à 
Shenzhen e Hong Kong e define-se como o oposto - a cidade verde e com 
qualidade de vida. A “exacerbação das diferenças” demanda uma rápida 
velocidade de operação em um país com dez vezes menos arquitetos que os 
Estados Unidos e com cinco vezes o volume de projetos - todo este cenário 
aponta para uma crise da arquitetura e urbanismo que não se limita ao Delta.  

A criação de termos é uma prática de Koolhaas-OMA-AMO já explorada 
anteriormente – como Bigness e Junkspace. Entretanto, em Greap Leap 

Foward a intenção pode ser outra: a produção de um vocabulário volumoso 
para chamar atenção para a grande quantidade de processos em andamento 
(além de registrar a autoria de Koolhaas). Nesse sentido, alguns dos termos 
elaborados são releituras dispensáveis de conceitos existentes. LINEAR© City, 
por exemplo, referencia a linearidade de Shenzhen, mas que é apenas o 
resultado da sua localização geográfica e das conexões entre seus bairros e 
que resulta em uma configuração bastante exposta e conectada à Hong Kong, 
sem outras relações com o desenho urbano da cidade linear. A visualização 
destes processos fica por conta da divulgação de fotos e mapas. Um deles, 
bastante chamativo no que tange aos processos de urbanização, ilustra os 
mais de 21 mil hectares de terras artificiais do Delta na forma de aterros 
marítimos que conectam ilhas, como a área do aeroporto Chep Lak Kok, em 
Hong Kong (figura 45). 

4- OMA-AMO tem ciência das paisagens operacionais nas pesquisas de 
Project on the City. Em Great Leap Forward, revelam como Hong Kong utiliza 
Dongguan, assim como outras regiões da província de Guangdong, como uma 
espécie de hinterland industrial. É uma cidade formada por 33 “mini-cidades” e 
faz uso dos mesmos incentivos das zonas econômicas especiais (SEZ) - por 
conta destes incentivos, tiveram a maior taxa de crescimento no mundo por 
mais de dez anos. Ainda no Delta, as cidades de EXACERBATED 
DIFFERENCE© geram processos de desterritorialização e reterritorialização 
nas paisagens operacionais por conta de interesses econômicos. A baía do 
Delta é mais um exemplo, a cada vez que a construção de uma ponte é  
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Figura 45.  

Mapa de infraestrutura do Delta do Rio das Pérolas 
em 1995.  

Fonte: The Great Leap Forward. 
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anunciada, as possíveis cidades impactadas tentam reterritorializar esta 
paisagem operacional nas águas que é parte integrante da condição urbana 
global. Como Guangdong, Lagos também pode ser entendida como paisagem 
operacional por ser fornecedora de petróleo e apoiar atividades econômicas 
globais. Este quadro permeia os processos urbanos que chamaram atenção de 
Koolhaas e que geram desigualdades espaciais nas diferentes condições 
urbanas da região metropolitana de Lagos, tanto na própria aglomeração 
urbana entendida como cidade, como nos campos de extração de petróleo nos 
arredores, nas infraestruturas de conexão e seus intermediários.   

As pesquisas de Project on the City podem ter contribuído para o interesse de 
Koolhaas no rural. Koolhaas afirma que há razões arquitetônicas e culturais 
para considerar o campo (definido como “qualquer coisa que não seja a 
cidade"75), mas, após o Brexit e a eleição de Donald Trump, as razões 
passaram também a ser políticas. "Sabemos agora as consequências políticas 
de ignorar o campo"76, fazendo referência ao papel que as pequenas cidades 
tiveram nas eleições americanas. Outras situações globais também 
incentivaram o estudo do tema. Vilarejos suíços que perderam sua população, 
mas se expandiram para acomodar turistas que raramente visitam estas 
cidades; a migração da agricultura da Rússia rumo ao norte do país devido ao 
aquecimento global, mas que geram comunidades isoladas por conta dos 
fechamentos dos aeroportos da região. Koolhaas afirma: “Você poderia dizer 
que não é uma cidade, ainda", embora "a escala do desenvolvimento seja 
definitivamente uma espécie de urbano, é um novo tipo de urbano, porque será 
habitado por máquinas, robôs e poucas pessoas” – se aproxima da definição 
de paisagem operacional de Brenner discutida no capítulo 2. 

5- OMA-AMO não investiga aspectos específicos da urbanização 
generalizada, como infraestruturas e espaços intermediários “cidade-campo”, 
mas tem consciência do processo até como desdobramento de suas pesquisas 
sobre o rural, comentadas no item anterior (mesmo que a contrarie em 
Countryside). Project on the City ilustra, em diversas passagens sobre o Delta 
do Rio das Pérolas e Lagos, o rápido processo de generalização da condição 
urbana - o termo SCAPE© define o que não é cidade nem paisagem natural, é 
a nova condição pós-urbana, a justaposição entre arquitetura e paisagem. 

 

Ainda, o livro Mutations, que explora as condições urbanas instáveis ao redor 
do mundo na virada do século XXI, tem grafado em sua contracapa o termo 
WORLD=CITY, cidade no sentido de dimensão urbana onde os eventos globais 
mostram seu impacto local. Em outro estudo, AMO Atlas (2002), não são 
calculados dados novos, mas são produzidas visualizações a partir de 
estatísticas oficiais existentes no sentido de indicar tendências políticas, 
econômicas e sociais que afetam o urbano – se o aspecto global da metrópole 
estava concentrado no mundo ocidental, as cidades fora do eixo Europa-
Estados Unidos, na Ásia e África, se auto-nomearam "cidades do mundo", 
principalmente em termos de crescimento e explosão populacional.  

6- OMA-AMO realiza pesquisa concreta para possibilitar o desenvolvimento 
de novos entendimentos teóricos. Para entender os processos urbanos 
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emergentes em Lagos, estudam conceitos de desenho urbano, a revisão da 
ideia de propriedade, lote e delimitações físicas, o espaço público sempre em 
processo de ocupação e reocupação – como a rua, que nem sempre funciona 
como circulação, enquanto esta circulação é recriada de modo alternativo em 
vazios. A partir disso, teoriza que a megalópole de Lagos se transforma em 
uma cidade moderna no modo africano e que novos paradigmas devem ser 
pensados para seu futuro – elabora a teoria de que pesquisar Lagos é acabar 
com a noção herdada de cidade de uma vez por todas. Outro entendimento 
teórico relevante é que na virada do século XXI surgem fenômenos que não 
podem mais ser descritos dentro das categorias tradicionais da arquitetura e 
urbanismo. Por isso, no sudeste asiático, reavaliam conceitos e noções 
urbanas históricas em prol da construção de novos vocabulários. Koolhaas 
entende que a urbanização intensa modificou a própria condição urbana – a 
teoria de que “cidade” não existe mais, sendo que, insistir na condição 
primordial da cidade, em termos de imagens e regras, leva à uma postura 
nostálgica e irrelevante.   

A produção teórica de Koolhaas depois que ele começa a lecionar em Harvard, 
em 1995, (The Great Leap Forward e The Harvard Design School Guide to 

Shopping, seguidos dos artigos Cidade Genérica e Junkspace) gera 
documentos que interpretam as transformações da globalização que 
dissolveram os modelos definidores das cidades. Ainda, buscam estudar a 
diminuição da influência ocidental na formulação da cidade e estabelecer 
hipóteses sobre a natureza e as modernidades não ocidentais que surgiam na 
África, Ásia e mundo árabe, que contribuem para a definição da dimensão 
urbana no século XXI. Por exemplo, Singapura (relatada no texto Singapore 

Songline: retrato de uma metrópole Potemkin... ou trinta anos de tábula rasa 
que faz parte da publicação S,M,L,XL) é a cidade genérica não influenciada 
pelo contextualismo. Passou por uma rápida transformação de colônia para o 
laboratório da cidade do século XXI em um processo de modernização fora de 
controle. 

7- OMA-AMO investigam processos de urbanização em diferentes escalas 
espaciais situando tais processos no contexto global – tentam identificar seus 
desdobramentos em outros lugares. Por exemplo, as pesquisas na China 
investigaram a noção de aceleração que Koolhaas pensava que nunca 
aconteceria no ocidente. “Mas de repente, está acontecendo com o nosso 
projeto no Porto: a sala de concertos está se materializando a velocidade 
chinesa”. A Casa da Música, em Portugal, foi desenvolvida a partir de outro 
projeto do escritório que não foi concluído: “E o conceito para essa sala de 
concertos realmente veio diretamente de um projeto para uma casa que 
decidimos não continuar. Decidimos ‘transformá-lo’ sob o impacto da 
brutalidade e da franqueza nigeriana”77. 

Ainda, identificam, no contexto chinês, que os administradores das Zonas 
Especiais Econômicas, guiados pela INFRARED© (junção do idealismo do 
século XIX com as realidades do século XXI, de modo a ocultar os ideais 
comunistas), provaram que a urbanização poderia ter êxito sem a doutrina da 
cidade – a CHINESE SUBURBIA©. Nesse sentido, entendem que o fim das 
cidades está escrito desde seu início, sendo que sua história se configura como 
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uma série de molduras ideológicas, diálogos entre visões fracassadas e 
crenças renovadas que depois de se espalharem estão prontas para 
desaparecer. “Assim como a ideologia desaparece no subsolo, as cidades 
parecem prontas para escrever seu último capítulo”.78 Nestes processos, que 
não são exclusivamente chineses, o edifício é o primeiro impulso dos 
desenvolvedores, enquanto os aterramentos marítimos ou a criação de infinitos 
campos de golfe destinam-se a projetar uma imagem de progresso para atrair 
investimentos. 

Na introdução de Great Leap Foward, Koolhaas afirma que talvez Team X e 
Archigram foram, nos anos 1960, os últimos movimentos reais no urbanismo a 
propor novas ideias e conceitos de organização da vida urbana. Desde aquele 
tempo, houve o desenvolvimento de um urbanismo adaptável79, capaz de criar 
uma situação livre da urbanidade. “A rápida urbanização da Ásia tem destruído 
todas as condições existentes, criando uma nova substância urbana. O urbano 
parece ser menos entendido no momento de sua apoteose. O resultado é um 
impasse teórico, crítico e operacional”80. 

Para visualização e síntese dos sete conceitos de análise no trabalho do 
OMA/AMO, apresentamos o diagrama de radar (figura 46), com média 
aritmética 3.42, resultante da avaliação dos conceitos (nível 1 até 4):  

 

- Escalas de atuação (nível 4, proficiente),  

- Postura crítica (nível 2, incipiente),  

- Novos vocabulários e representações (nível 4, proficiente), 

- Paisagens operacionais (nível 3, em desenvolvimento), 

- Urbanização generalizada (nível 3, em desenvolvimento), 

- Novos entendimentos teóricos (nível 4, proficiente),  

- Investigação de processos de urbanização (nível 4, proficiente). 

 

___ 

 

No capítulo seguinte, as análises aqui apresentadas são desdobradas em 
discussões que traçam paralelos entre a pesquisa e prática dos think tanks. 
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Figura 46.  
Diagrama de radar OMA-AMO.  

Fonte: autora. 
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Este último capítulo da tese apresenta os resultados e discussões da pesquisa 
a partir de três tópicos. O primeiro tópico correlaciona as análises estabelecidas 
no capítulo 3 de maneira a tecer um comparativo entre os think tanks 

estudados, especialmente em relação à compreensão dos processos de 
urbanização. O segundo tópico resume os fundamentos das pesquisas dos 
estudos de caso, ainda de modo comparativo, relacionando os principais temas 
trabalhados e os modos de operação dos think tanks. Estes dois primeiros 
tópicos sintetizam as principais evidências discorridas no trabalho, enquanto o 
tópico final resgata e esclarece a hipótese da tese a partir das análises 
desenvolvidas ao longo da pesquisa. 

Entendemos que os resultados devem ser discutidos em um comparativo com 
outros estudos semelhantes. No entanto, na revisão crítica da literatura, não 
encontramos trabalhos sobre think tanks em arquitetura e urbanismo 
direcionadas às pesquisas e projetos experimentais, especialmente pelas 
lentes dos processos de urbanização aqui abordados. Neste sentido, esta tese 
informa novos resultados sobre a produção contemporânea de arquitetura e 
urbanismo. 

Devido à variedade de informações encontradas nos resultados, optamos por 
apresentá-los por meio de diagramas e imagens - um método de visualização 
das conclusões da pesquisa que indica padrões de relação entre os estudos 
de caso, além de se aproximar da própria metodologia de trabalho dos think 

tanks. 

 

4.1 Correlações entre os think tanks 

Conforme já apresentado, os diagramas de radar foram escolhidos para 
visualização das análises desenvolvidas no capítulo anterior. Como diversas 
variáveis podem ser plotadas ao mesmo tempo, elaboramos os diagramas 
individualmente em cada think tank para analisar seus pontos fortes e fracos – 
quanto menor o polígono, menor a presença dos conceitos, quanto maior o 
polígono e mais próximo do heptágono, maior a ciência dos setes conceitos 
nas pesquisas e projetos experimentais. Além disso, também trabalhamos com 
a sobreposição das manchas, de modo a visualizar semelhanças e diferenças 
entre os estudos de caso.   

The Now Institute, Urban-Think Tank e The Why Factory têm diagramas mais 
parecidos em área, o que também pode ser percebido por suas médias: 2.0; 
2.0 e 2.28. The Now Institute tem como ponto forte sua escala de atuação, pois 
além das pesquisas na escala da cidade, como Madrid Now e LA Now, atua na 
escala de um país em Haiti Now - isto pode ser considerado relevante diante 
do conceito de urbanização generalizada retomado nesta tese. Novos 
vocabulários e representações e investigação de processos de urbanização 
também aparecem como conceitos em desenvolvimento, quando o think tank 
aponta para alguns fenômenos urbanos no Haiti. Postura crítica é um conceito 
menos presente. Paisagens operacionais, urbanização generalizada e novos 
entendimentos teóricos são conceitos ausentes em Haiti Now. 
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Figura 47.  
Diagrama de radar, com a sobreposição dos resultados de 
cada think tank: The Now Institute (azul), Urban-Think 
Tank (vermelho), The Why Factory (verde) e OMA-AMO 
(roxo). Fonte: autora. 
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O Urban-Think Tank se assemelha ao The Now Institute quanto à escala de 
atuação, seu ponto mais forte. Postura crítica e novos vocabulários e 
representações também estão em desenvolvimento, enquanto a proposição de 
novos entendimentos teóricos é ainda incipiente. Como no The Now Institute, 
paisagens operacionais e urbanização generalizada estão ausentes. A 
investigação de processos de urbanização também não foi contabilizada. 
Interessante observar que o think tank de Brillembourg tem a melhor avaliação, 
entre as quatro instituições analisadas, no conceito postura crítica. Apesar de 
não se pronunciarem sobre diversas questões políticas que permeiam Torre 
David, se manifestam criticamente quando tratam de assentamentos informais 
como espaços que não podem continuar resultantes de mecanismos que 
espacializam o desenvolvimento desigual. Ainda que não abordem outros 
processos de urbanização emergentes, os assentamentos informais no “sul” 
conformam questões sobre fenômenos urbanos de grande relevância na A&U 
e que se desdobram, para o Urban-Think Tank, em projetos construídos. 

The Why Factory também tem três conceitos em desenvolvimento: escala de 
atuação, novos vocabulários e representações e urbanização generalizada. 
Postura crítica, novos entendimentos teóricos e investigação de novos 
processos de urbanização são pontos fracos. Apenas o conceito de paisagem 
operacional está ausente no think tank. 

Já o diagrama do OMA-AMO é aquele com maior área e, portanto, melhor 
avaliação dos conceitos. Escala de atuação, desenvolvimento de novos 
vocabulários, novos entendimentos teóricos e investigação de processos de 
urbanização aparecem de maneira sólida nos trabalhos.  Paisagens 
operacionais e urbanização generalizada são compreendidos, mas ainda em 
desenvolvimento. Postura crítica é avaliada como incipiente tanto pelo que foi 
apresentado nesta pesquisa, como pelo histórico de Koolhaas como arquiteto 
pós-crítico que é reproduzido em OMA-AMO. 

Na sobreposição dos diagramas de radar, fica evidente a diferença do OMA-
AMO para os outros think tanks. Além disso, The Now Institute, Urban-Think 
Tank e The Why Factory se assemelham quanto aos conceitos escala de 
atuação e novos vocabulários e representações. Nesse sentido, é importante 
resgatar alguns pontos citados ao longo da pesquisa: OMA-AMO é o think tank 
que trabalha de modo mais corporativo e, além de monetizar a pesquisa, conta 
com a infraestrutura e colaboradores de Harvard University e fortes (e 
polêmicos) patrocínios – tem mais recursos e, consequentemente, 
disponibilidade para pesquisar e poderia, portanto, se comprometer com um 
maior engajamento social. De outro modo, The Now Institute e Urban-Think 
Tank têm as menores notas e dedicam maiores esforços para angariar 
recursos, conforme observamos em nossas entrevistas com os diretores dos 
dois think tanks. No entanto, são instituições que mais se aproximam da 
sociedade ao converterem suas pesquisas em manuais e construções como 
Torre David, Empower Shack (habitações do Urban-Think Tank na África do 
Sul) e a despoluição do Rio Mapou, no Haiti.   

Para visualização da média geral de cada think tank, elaboramos um diagrama 
de barras que permite comparar as médias obtidas em nossas avaliações 
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apresentadas no terceiro capítulo: The Now Institute, 2.0; Urban-Think Tank, 
2.0; The Why Factory, 2.28; OMA-AMO, 3.42 (figura 48). Ainda, a partir destas 
médias individuais, calculamos a média geral dos quatro think tanks juntos 
(2.42), o que representa a incorporação de 60,62% dos sete conceitos 
baseados em processos de urbanização emergentes. Paisagens operacionais 
é o conceito menos presente e escala de atuação e novos vocabulários são os 
conceitos mais desenvolvidos (figura 49).  

 

4.2 Fundamentos das pesquisas dos think tanks 

Diante das análises individuais realizadas no capítulo 3 e das comparações via 
diagramas de radar, retomamos o objetivo geral desta tese apontando os 
fundamentos dos trabalhos dos think tanks. Estes princípios foram identificados 
nas análises dos estudos de caso e não extraídos de suas apresentações e 
biografias, visto que, este tipo de discurso, isolado dos trabalhos, pode não 
corresponder às características reais das pesquisas e projetos experimentais. 

The Now Institute atua em grandes cidades, especialmente nos países 
desenvolvidos. Tem como base uma aproximação tradicional ao local estudado 
com desenvolvimento de mapas, gráficos, coletas de dados e levantamento 
fotográfico. Trabalha em etapas, divididas geralmente em: 1- pesquisa, 2- 
propostas, 3- especulações para o futuro - como em LA Now e Madrid Now, 
Haiti Now agora busca concretizar propostas. Utiliza um método interrogativo e 
inicia a apresentação dos ensaios com questionamentos “E se?” e “Como?”, 
de modo a incentivar a interação com o leitor. Quanto à fundamentação teórica, 
o livro Haiti Now não tem referências bibliográficas, cita apenas fonte dos dados 
numéricos apresentados, oriundos de relatórios da Organização das Nações 
Unidas, Banco Mundial, governo do Haiti, Biblioteca do Congresso Americano, 
entre outras entidades. 

Urban-Think Tank tem como foco os assentamentos informais, nesse sentido, 
tem atuado na América Latina e África com abordagem semelhante à do The 
Now Institute, com mapas, coletas de dados e levantamento fotográfico. As 
etapas de trabalho também contam com pesquisas e propostas, algumas delas 
com caráter mais utópico. Também não apresenta uma fundamentação teórica 
em Torre David e menciona relatórios e matérias de jornais sobre a Venezuela, 
a crise habitacional do país e a ocupação da torre. A exceção fica por conta de 
John Ruskin, que aparece nas referências bibliográficas com The seven lamps 

of architecture, o que pode embasar as escolhas sobre a manutenção das 
configurações originais da torre David. No entanto, um desvio é notado na 
publicação que menciona entrevista de Brillembourg à Yona Friedman. Se 
Ruskin defendia a preservação da trama original, Friedman elaborava 
propostas visionárias – observamos, portanto, uma fundamentação com ideias 
muito diversas. 
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Figura 48. Diagrama de barras: média aritmética dos conceitos de análise em cada 
think tank a partir dos indicadores 1-4. Fonte: autora. 

 

Figura 49. Diagrama de barras: média aritmética da incorporação dos conceitos de 
análise nos discursos dos quatro think tanks em conjunto e a partir dos indicadores 1-
4. Fonte: autora. 
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The Why Factory tem como ponto de partida as especulações sobre a cidade 
e seu futuro, sejam elas cidades reais ou simuladas. A coleta de dados, 
levantamento fotográfico e formas de representação dessas informações são 
tradicionais, assim como em The Now Institute e Urban-Think Tank, porém 
podem aparecer de modo superficial ou mais detalhadamente, a depender da 
pesquisa. A simulação de cenários, fundamento já utilizado anteriormente nas 
pesquisas do MVRDV, continuam presentes em The Why Factory. Os trabalhos 
também carecem de embasamento teórico: em Hong Kong Fantasies o 
referencial é composto por relatórios de dados; em Visionary Cities, apenas os 
trabalhos de Christopher Alexander e Jane Jacobs são citados para avaliação 
das comunidades analisadas. 

OMA-AMO não deixa de coletar dados, mas realiza leituras mais aprofundadas 
e extrai histórias mais detalhadas. É possível ter boas percepções sobre o Haiti 
(lendo Haiti Now) e sobre o Delta do Rio das Pérolas (lendo Great Leap 

Forward), no entanto, os dados no contexto chinês são apresentados em meio 
aos acontecimentos reais cotidianos sobre arquitetura, urbanismo, economia e 
política, enquanto os dados sobre Haiti são puros e intercalados com a história 
geral do país. A herança jornalística de Koolhaas transmite ao leitor uma 
percepção mais completa do lugar analisado, no entanto, Mutations e Great 

Leap Forward não tem referencial teórico externo e rigor científico no que tange 
à uma revisão crítica da literatura existente sobre os temas tratados - o que 
poderia contribuir para que estes trabalhos fossem mais precisos tanto no 
avanço sobre conhecimento quanto para relevância no momento histórico em 
que são desenvolvidos. Countryside é o exemplo mais recente deste modo de 
operação, pois ao reivindicar o rural como um novo campo do conhecimento, 
ignora outros estudos sobre o tema na A&U e nas disciplinas correlatas. 

Quanto aos assuntos trabalhados pelos think tanks, doze temas centrais 
permeiam as pesquisas, sendo: revitalização de áreas urbanas, 
assentamentos informais, habitação, infraestrutura, transporte, densidade, 
meio ambiente, tecnologia, cultura, lazer, economia e consumo. Para análise 
da abordagem temática de cada think tank, dividimos os assuntos em duas 
categorias: 1- A&U e 2- campo expandido da A&U (figura 50). Desse modo, 
concluímos que The Now Institute, Urban-Think Tank e The Why Factory mais 
uma vez operam de maneira semelhante, trabalhando assuntos pulverizados 
entre as duas categorias temáticas. Já o OMA-AMO aborda temas do campo 
ampliado da A&U, ou seja, por meio de questões oriundas de outras disciplinas, 
como meio ambiente, cultura, economia e consumo, investiga os processos de 
urbanização analisando suas causas subjacentes, por isso consegue percebê-
los com mais clareza que os outros think tanks que ainda lidam, em maior parte, 
com os efeitos superficiais.     

As pesquisas do OMA-AMO aqui analisadas não apresentam propostas ou 
soluções para os cenários identificados – focam a compreensão de processos 
urbanos desenvolvendo vocabulários para nomeá-los e teorias. No entanto, 
seus estudos têm impactos no programa educacional do Strelka Institute for 
Media, Architecture and Design, fundado em Moscou em 2010. O plano de 
ensino desenvolvido pela AMO fundamenta a educação em arquitetura tendo  
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Figura 50.  
Diagrama temático: doze pautas centrais abordadas 

pelos think tanks.  
Fonte: autora. 
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a pesquisa como base e abordando questões de interesse global e 
particularmente urgentes na Rússia. 

Centrada na academia, esta estratégia parece mais relevante do que o modo 
de operação do The Why Factory que desenvolve análises mais superficiais e 
ensaios projetuais. The Now Institute, no caso de Haiti Now, adota uma 
estratégia intermediária: faz uma análise bastante aprofundada e, apesar de 
não desenvolver teorias e novos vocabulários, pode criar propostas. Já o 
Urban-Think Tank tem impacto social nas comunidades em que trabalha em 
curto/médio prazo, os projetos Cable Car, Torre David e Empower Shack foram 
construídos tendo como princípio suas respectivas pesquisas.  

 

4.3 Entre “Think Tanks em A&U” e “Think Tanks para A&U” 

Esta tese fundamenta-se no entendimento de que, no século XXI, a pesquisa 
em A&U surge como potencial alternativa para reinserir a disciplina nas 
discussões relacionadas ao espaço urbano. Se os arquitetos foram afastados 
destes debates, participando apenas do fim do ciclo por meio da arquitetura 
como produção de mercado, pesquisa e experimentação podem trabalhar 
como base que fomenta diálogos anteriores às tomadas de decisões, 
permitindo um posicionamento político da disciplina frente à tal afastamento e 
reinserindo a A&U no início do processo. Desse modo, a tese tem como 
hipótese central a possibilidade de retomada da crítica e de avanços 
teóricos na disciplina a partir de um cenário de institucionalização da 
pesquisa via think tanks e associações entre universidades e escritórios 
de arquitetura e urbanismo - hipótese esta que se confirma por meio dos 
resultados apresentados neste capítulo com 60,62% dos conceitos de análise 
presentes nos discursos e pesquisas dos think tanks. 

Há, evidentemente, avanços a serem realizados na compreensão das 
paisagens operacionais, na urbanização generalizada e no desenvolvimento 
de novos entendimentos teóricos, além da consolidação da crítica. No entanto, 
acreditamos que, ainda que apresentem lacunas e discussões a serem 
preenchidas – conforme apontamos ao longo do trabalho, temos um processo 
iniciado que deve ser considerado e que revela desenvolvimentos na disciplina 
de arquitetura e urbanismo em relação ao chamado período pós-crítico (que 
ainda assim ecoa frente à escassa produção teórica em geral), especialmente 
nas tentativas de estudar as relações entre o social e o físico em escalas 
territoriais maiores e na busca por novos vocabulários e representações da 
forma sócio-espacial, necessários para analisar as geografias policêntricas e 
multi-escalares da globalização. A partir da consolidação deste processo, 
poderemos ter não somente “Think Tanks em A&U”, mas “Think Tanks 
(operando) para A&U”.  
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Esta tese teve início no interesse em analisar a produção contemporânea de 
arquitetura e urbanismo a partir dos think tanks e suas articulações entre 
pesquisa, teoria e projeto – a pesquisa como parte da prática e a teoria a partir 
da necessidade de novos entendimentos e vocabulários para a disciplina, 
especialmente no que tange aos processos de urbanização emergentes. 
Enquanto o trabalho se desenvolvia, um cenário de sobreposição de crises (em 
relação às democracias do mundo, econômica, urbana de desigualdades 
socioterritoriais, ambiental e climática e mais recentemente também de saúde) 
se instalava, conformando um contexto que justifica, ainda mais, mudanças no 
centro de nossa disciplina quanto ao esvaziamento da crítica e da teoria. 

Importante mencionar as dificuldades inerentes ao analisar processos recentes 
e em curso, como o trabalho dos think tanks, e que têm, portanto, 
continuidades. Por conta destas continuidades, novos apontamentos surgiam 
no decorrer do trabalho solicitando, por vezes, a reconstrução de nossas 
análises e justificando a necessidade desta pesquisa. 

Como considerações finais, respondemos algumas questões formuladas no 
início deste trabalho. Sobre as contribuições das pesquisas de A&U elaboradas 
pelos think tanks para se pensar a cidade contemporânea, concluímos que a 
identificação de alguns processos urbanos emergentes (como o “block attack” 
nas cidades asiáticas, os ciclos de migração campo-cidade no Haiti, as 
ocupações em Lagos e tantos processos no Delta do Rio das Pérolas) é 
fundamental e pode contribuir para a implantação de políticas públicas mais 
acertadas. Já quanto ao nível de influência das pesquisas e projetos 
experimentais nos debates urbanos, entendemos que ainda é inicial, diante do 
inerente potencial, e varia conforme o nível de exposição dos trabalhos e 
associação com organizações governamentais. Urban-Think Tank, em São 
Paulo, participou de debates sobre assentamentos informais e, apesar dos 
projetos não terem sido construídos, as publicações resultantes deste 
processo, desenvolvidas junto ao governo municipal, podem influenciar futuros 
trabalhos. The Now Institute se assemelha ao Urban-Think Tank nesse sentido 
- elabora pesquisas para governos com possíveis desdobramentos concretos, 
como Haiti Now. The Why Factory e OMA-AMO têm pesquisas mais 
independentes, necessitando de maior divulgação para além do nosso campo 
disciplinar: OMA-AMO, muito ainda pela figura de Koolhaas e pelas exposições 
que realiza, como Palermo Atlas (citado no capítulo 1 desta tese), tem 
repercurssão considerável que poderia pautar debates urbanos em curto prazo; 
The Why Factory também se utiliza de exposições como forma de divulgação, 
mas tem trabalhos mais especulativos e centrados no meio acadêmico, um 
modelo mais afastado da sociedade, quase um evento cultural.  

De modo geral, se os think tanks ainda não exercem grandes influências nas 
tomadas de decisões urbanas, o que existe é um processo iniciado, mas que 
deve ser acelerado não só pelas instituições analisadas, mas por outras que 
venham a surgir (pautadas no modelo que associa think tanks, escritórios de 
A&U e universidades), principalmente considerando o contexto recente de 
tensões iminentes resultantes dos desdobramentos conservadores. Nesse 
sentido, as pesquisas e projetos experimentais configuram um dos caminhos 
potenciais para fortalecer o posicionamento da arquitetura e urbanismo no 
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contexto pós-anos 2000. Se, conforme Tafuri1, não há lugar para crítica fora de 
uma análise histórica, esta pode ser a contribuição dos think tanks para um 
momento marcado por sucessivas crises a partir de 2008. Ainda, a combinação 
de diversas formas de divulgação das pesquisas fortalece a utilidade destes 
trabalhos e da própria disciplina, desde que esta produção não seja entendida 
como mera representação cultural que permanece fechada em si mesma 
repetindo seus próprios mecanismos. 

Sobre o desenvolvimento de pesquisas e ensaios projetuais como forma de 
fazer arquitetura, constatamos que os think tanks abordam temas relevantes 
para além do universo arquitetônico, mas na maioria dos trabalhos analisados, 
ainda com entendimentos centrados na própria A&U, o que dificulta a ação e 
revisão da disciplina.  

A ideia de pesquisa destas instituições conserva o modo tradicional de 
levantamento de dados e de informações do contexto em grande parte dos 
estudos, conforme vem sendo praticado pela A&U há anos. Isto pode ser 
claramente observado nos trabalhos do The Now Institute, Urban-Think Tank e 
The Why Factory, este último ainda incorpora algumas influências utópicas do 
passado em seus projetos experimentais. OMA-AMO mantém o modelo de 
abordagem para a Nova York dos anos 1970 em outras cidades do mundo, 
mas, em Great Leap Forward e Lagos, percebe com mais clareza processos 
urbanos emergentes. De todo modo, os projetos experimentais ligados às 
pesquisas dos think tanks podem não ser completamente originais, a não ser 
pela temática mais atual, mas são uma tentativa de revelar problemas recentes 
enfrentados pela sociedade e tentam perpetuar pesquisa (que antecede teoria) 
– seja por meio do block attack ou dos assentamentos informais de Porto 
Príncipe, Caracas e São Paulo.   

Importante relembrar os avanços das disciplinas correlatas observados em 
nossa revisão bibliográfica. O Urban Theory Lab é um laboratório de pesquisa 
situado em uma escola de arquitetura e urbanismo, mas com origens na 
geografia e sociologia que, por estar desligado da arquitetura de mercado, 
aponta revisões conceituais importantes para a A&U, mas que ainda são 
incorporados lentamente por nossa disciplina - como as paisagens urbanas que 
se prolongam para além das cidades e regiões metropolitanas. Tais paisagens 
devem ser examinadas como fundamentais para a produção de formas 
urbanas históricas e geográficas participantes do processo de globalização. 
Com consequências inúmeras para o mundo, precisam ser incorporadas nas 
teorias e propostas urbanas produzidas no século XXI. 

Ao determinar os fundamentos das pesquisas dos think tanks constatamos que, 
nos trabalhos analisados, não existe o comprometimento com uma 
fundamentação teórica. São trabalhos ligados às universidades ou até 
desenvolvidos a partir delas com a participação de pesquisadores de pós-
graduação, mas que pouco dialogam com pesquisas acadêmicas. Conforme 
apontamos na introdução desta tese, think tanks são definidos como 
instituições autônomas produtoras de conhecimento científico. Ainda que 
busquem outros métodos ou visões da ciência e das artes, o embasamento 
científico é importante para que estes trabalhos não corram o risco de se 
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tornarem meros exercícios de experimentação. Como exemplo, podemos citar 
o caso do Urban-Think Tank: ao não considerar em suas pesquisas dois 
grandes programas habitacionais contemporâneos aos seus projetos em 
Caracas e São Paulo (Gran Mision Vivienda Venezuela e Minha Casa Minha 
Vida), minimizam as consequências urbanas geradas a partir da implantação 
destas políticas habitacionais e que influenciam todo contexto no qual seus 
trabalhos se inserem. O mesmo é observado para fundamentos filosóficos e 
políticos. A urbanização planetária não impede a investigação de processos 
urbanos específicos. América Latina, África e Ásia têm suas dinâmicas próprias 
derivadas de séculos de lutas anti-coloniais para democratização e igualdade 
e estes fundamentos pouco fomentam o trabalho do The Now Institute, Urban-
Think Tank, The Why Factory e OMA-AMO voltados para estes locais.  

Como últimas considerações, relembramos que em nosso plano inicial de 
pesquisa, mencionamos como objetivos identificar possíveis interpelações 
entre as pesquisas e projetos experimentais e a arquitetura contemporânea 
brasileira. É fato que, para além dos trabalhos do Urban-Think Tank 
desenvolvidos em São Paulo, as experimentações analisadas operam longe do 
cenário brasileiro. Atuando afastados de suas bases, as propostas poderiam 
se apresentar mais como possibilidade de diálogo a partir de seu lugar social. 
Os think tanks da Europa e Estados Unidos devem refletir criticamente sobre 
América Latina, África e Ásia, mesmo que não os represente. É um modo de 
operação que conforma uma postura ética: a partir do ponto de vista do “norte”, 
os think tanks podem pensar como contribuir para uma sociedade mais 
igualitária considerando uma lógica que, conforme Ananya Roy2, deve se iniciar 
com a reflexão sobre o papel de nossa disciplina nas reparações do dano 
colonial. The Why Factory, em Vertical Village, e The Now Institute, em Haiti 
Now, apenas citam, como levantamento histórico, dados sobre a colonização 
nas cidades asiáticas e no Haiti, respectivamente. Por isso, destacamos 
novamente a importância de recolocar questões históricas, pois estas são base 
para procedimentos metodológicos fundamentais para o desenvolvimento da 
teoria que engloba formas de fazer arquitetura e urbanismo. 

Por fim, observamos iniciativas críticas ao cenário neoliberal hegemônico, mas 
ainda majoritariamente fechadas na própria disciplina e que devem se 
complementar com ações que permeiam outros campos do conhecimento. 
Conforme Liernur3,ou bem participamos ativamente da construção de nosso 
campo disciplinar, ou nossa contribuição crítica será substituída pelo senso 
comum – “Discutir a dinâmica global de construção do cânone implica ao 
mesmo tempo a saudável necessidade de descentralizar os processos de 
elaboração e construção da crítica e da história”.  
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1 TAFURI, Manfredo. There is no criticism, only history. Entrevista concedida à Richard 
Ingersoll. Casabella, v. 59, 1986, p. 96–101. 
2 #GSAPPconversations: série de podcast de Columbia Graduate School of 
Architecture, Planning & Preservation. No episódio 67, de 15 de março de 2019, 
Ananya Roy discute a decolonização da disciplina de planejamento urbano nos Estados 
Unidos. “What might decolonial logics look like? In urban planning, it starts with thinking 
about the role of our discipline and profession in this colonial violence… I want to know 
what reparations urban planning is going to make for the tremendous colonial harm that 
we have inflicted”. Disponível em: https://www.arch.columbia.edu/media-
archive/podcasts/97-ananya-roy-in-conversation-with-laura-postarini-and-tyrene-
calvesbert. Acesso em 20 de março de 2019. 
3 LIERNUR, Jorge Francisco. Es el punto de vista, estúpido! In: Arquitectura en teoria. 
Escritos 1986-2010. Buenos Aires, Nobuko, 2010, p. 278. 
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Cenas do filme de divulgação de Countryside. The future.
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