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“Emergência é um processo morfológico que é o oposto do design, onde 
a forma é determinada por ações ao invés de ações sendo escolhidas 
para determinar uma forma.” 
 
Mathieu Hélie, Emergent Urbanism 



Cidade “máquina”, “objeto”, “arquitetura” 



“Modernidade corresponde à extração sistemática do ser humano da sua 
ecologia de natureza aleatória… é o espírito de uma época marcada pela 
racionalização, a ideia de que a sociedade é compreensível, e que logo deve ser 
desenhada, por humanos” 
	  
Nassim Taleb, Antifragile 



“Tratar de uma cidade, ou mesmo de um bairro, como se fosse um 
grande problema arquitetônico, capaz de ser resolvido através de um 
trabalho disciplinado de arte, é cometer o erro de tentar substituir a 
vida pela arte. Os resultados de tão profunda confusão entre arte e 
vida não são nem arte, nem vida. Eles são taxidermia.” 
 
Jane Jacobs, Morte e Vida das Grandes Cidades 



“E o caos das cidades brasileiras, que não tiveram planejamento?” 







“A única coisa do planejamento é que 
as coisas nunca ocorrem como foram 
planejadas.” 
	  
Lucio Costa 



Emergência, restrita 



"Quanto mais precisa e compreensiva for a sua imagem de uma 
cidade, menos provável é de que o lugar que você está imaginando é, 
de fato, uma cidade” 
 
Sanford Ikeda, Urban Design and Social Complexity 







“A disciplina bidimensional da retícula também cria uma 
liberdade jamais sonhada para a anarquia tridimensional.” 
 
Rem Koolhaas, Nova York Delirante 



“Quando o sistema se torna tão complexo que você não consegue mais 
prevê-lo, design se torna algo fundamentalmente diferente. Algo que 
você não consegue desenhar o resultado. Em tudo que fazemos hoje em 
dia acho que precisamos questionar fundamentalmente a nossa 
habilidade de prever e causar um determinado futuro.” 
 
Joi Ito, An Organic Approach to City Design 



Rua Direita, ontem 



Rua Direita, hoje 



“Designers de máquinas e de edifícios sabem a totalidade dos 
processos envolvidos no seu design. Este conhecimento os permite 
conceber previamente a forma que eles estão desenhando. Designers 
urbanos não tem essa certeza.” 
 
Mathieu Hélie, Emergent Urbanism  



City of London 



IV Distrito: passado emergente 



IV Distrito: passado emergente 



“A Cidade Espontânea é um mercado, onde oferta e demanda esculpem 
a forma urbana. A cidade se desenvolve em vários passos diferentes, 
em todas as direções. Ainda, a Cidade Espontânea é ocupada por 
produtores e infinitas projeções futuras. Os produtores trabalham de 
perto com os residentes e os comerciantes, operando em distritos e 
bairros da cidade. Usuários da Cidade Espontânea são inovadores e 
empreendedores. Eles operam de grupos sociais onde comunidade, 
costume e tradição são valores importantes.” 
 
The Spontaneous City Manifesto 



Redesenvolvimento + Reforma 



Vila Flores: Reforma emergente 



IV Distrito: Redesenvolvimento? 



“DM Virtual” 



Recuos: PDDUA 







Redesenvolvimento 



Redesenvolvimento 



Tribeca, reforma sem adição 





SoHo, reforma sem adição 



“Como a revitalização está acontecendo? Da maneira antiga, 
aparentemente, através daquela mesma sequência que sempre alimentou 
o ciclo das cidades: surgem a atividade não sancionada de artistas com 
um bom olho, os jovens sem dinheiro e com um espírito de aventura e os 
pequenos empreendedores que costumavam ser chamados de boêmios. 
Esses foram os pioneiros de Greenwich Village na década de 1920, Miami 
Beach nos anos 80 e do Brooklyn agora. Eles são a primeira onda de uma 
sequência que obtém sucesso por debaixo do controle burocrático. 
 
Fazer isso é muito difícil na maioria dos lugares por causa das 
regulamentações e burocracias que, por exemplo, tornam impossível assar 
um biscoito e vende-lo sem uma cozinha certificada pelo órgão 
responsável, um banheiro acessível e constantes inspeções 
governamentais. A burocracia exterminou a maneira livre e 
despreocupada que permitiu que os boêmios habitassem um 
lugar de forma orgânica. Nós de mais idade não percebemos o 
problema porque muitos de nós cresceram em meio a um grande aumento 
nas regulamentações. Jovens, contudo, ficam confusos e são repelidos por 
esse sistema.” 

Detroit, Andres Duany 



“...eram tantas restrições que vinham juntas. Existiam regras e 
regulamentações sobre moradia - principalmente vagas de garagem. E a 
ocupação dos terrenos era alta, e você não podia fazer subsolos debaixo 
destes lindos prédios antigos. Você não podia satisfazer os requerimentos 
de garagem sem destruir o que era realmente interessante nas áreas, além 
de tornar tudo muito caro. Então não importava o que acontecesse, eles 
estavam bloqueados. 
 
“Como tornar isso prático?“ 
 
...você remove os impedimentos. O trabalho mais difícil da prefeita era 
reeducar o departamento de planejamento, mas ela foi adiante. Mas tinha 
uma regra muito importante para adicionar: nenhum dos bons edifícios 
antigos deveria ser destruído. Isso era para prevenir desperdício 
ambiental e estético. Fora isso, tirando os códigos de incêndio e segurança, 
que se aplicam à todas edificações, praticamente todas as regulações 
antigas foram removidas. 
 
É mágico, é maravilhoso, a velocidade que essas áreas tem aflorado e 
voltando a ter vida.” 

Toronto, Jane Jacobs 
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