
"We shape our buildings, and 

afterwards our buildings shape us" 

Esta frase foi uma das primeiras 

da palestra de Garrick Jones, 

um design thinker convidado 

pelo Ibmec para a inauguração 

dos seus dois Think Labs, no 

início de abril, no Rio de Janeiro. 

T a m b é m músico e professor do 

London School of Economics, 

ele se referia ao pensamento do 

primeiro ministro inglês Winston 

Churchill na abertura do debate 

sobre a reconstrução da House 

of Commons, depois de ter sido 

bombardeada na Segunda Grande 

Guerra. Churchill desejava criar 

um ambiente apropriado às 

necessidades humanas, assim 

como os design thinkers. 

Essa frase vem sendo usada por 

diversos autores para mostrar 

a influência dos ambientes 

nos hábitos humanos. Wanda 

J. Orl ikowskiprofessora da 

Escola de Administração do MIT, 

diz que a relação entre design 

e administração oferece tanto 

possibilidades como armadilhas, 

invenções ou convenções, 

capacitação ou constrangimentos. 

Ela percebe que um bom design 

pode ser uma oportunidade para 

transpor os erros, as contingências, 

as improvisações da realidade 

física existente. Em bom 

português, se nós construímos 

ambientes constrangedores, eles 

nos irão constranger enquanto 

existirem. Uma sala de aula mal 

construída irá gerar indivíduos 

sem criatividade. Um quarto de 

hospital bem projetado pode 

apressar a recuperação de um 

paciente. Os espaços descontraídos 

das empresas do Vale do Silício 

estimulam a informalidade, o 

diálogo e a inovação. 

Nas ruas mal projetadas das 

cidades, no anonimato, as pessoas 

reagem. Se os indivíduos percebem 

uma atmosfera pública que não 

atende suas necessidades, eles 

tenderão a adaptá-la, interferindo, 

improvisando, deixando seu recado 

para o sistema. A existência 

física humana precisa de atenção 

específica mais profunda e 

interdisciplinar, pressuposto básico 

da psicologia ambiental. 

No início deste ano de 2013, um 

estudo conduzido por Peter Barret, 

do Reino Unido, focou nas salas de 

aula, o cenário das inter-relações 

humanas do aprendizado [ 2 ] . A 

pesquisa publicada em Building 

and the Environment constatou 

a previsão de Churchill. Pode ser 

atribuído aos recintos de ensino 

um impacto de 25%, positivo ou 

negativo, sobre o progresso dos 

alunos ao longo do ano letivo. 0 

que pode oferecer uma disparidade 

de performance de 50% entre 

duas salas de aula, uma métrica 

bastante significante em qualquer 

lugar do planeta. 
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No Brasil não foi diferente. 

Considerada Patrimônio Cultural da 

Humanidade por sua arquitetura 

de assombrosa beleza, a cidade 

de Brasília, inaugurada em 1961, 

foi concebida para o carro, com 

suas amplas avenidas, setores e 

edifícios aos quais não se chega 

a pé. Dez anos mais tarde, no Sul 

do Brasil, a então acanhada cidade 

de Curitiba sinalizava uma guinada 

que, a princípio, pouca gente 

compreendeu. 

G EXEMPLO DE CURITIBA 

O visionário prefeito Jaime Lerner 

fechou a Rua XV de Novembro 

ao tráfego de veículos, em 1971, 

criando o primeiro calçadão 

do Brasil. Houve protestos e 

os comerciantes diziam que o 

movimento iria diminuir. Mas não 

foi preciso muito tempo para que 

os pedestres voltassem a tomar 

conta da principal rua de Curitiba 

trazendo animação, movimento, 

segurança e mais lucro para os 

comerciantes! Copiado no Brasil 

inteiro, o calçadão de Curitiba 

provou que privilegiar o ser humano 

em detrimento do automóvel foi a 

saída mais inteligente. 

E foi exatamente a luta por salvar 

as ruas de Curitiba da destruição 

que, alguns anos antes, havia 

levado o estudante de arquitetura 

Jaime Lerner a se interessar pelo 

mundo da política. Mesmo muito 

jovem, ele compreendia que a 

decisão do então prefeito de 

alargar antigas ruas para facilitar 

o fluxo de automóveis era, ao 

mesmo tempo, um atentado ao 

patrimônio arquitetônico da cidade 

e um tiro no pé em termos de 

trajetória urbana. Graças ao apego 

de Lerner pela rua - e por tudo o 

que ela representa - Curitiba teve, 

anos mais tarde, um prefeito que a 

transformou em ícone mundial de 

planejamento urbano. 

A rua t a m b é m legou à humanidade 

momentos de fundamental 

relevância política. Das mães da 

Praça de Maio, que clamavam por 

seus filhos desaparecidos durante 

a ditadura militar argentina, em 

Buenos Aires, aos estudantes 

que protestavam na Praça da 

Paz Celestial, em Pequim, contra 

a corrupção e a repressão 

promovidas pelo governo chinês, as 

ruas foram palco de manifestações 

históricas. A rua fez - e faz - a 

moda em Paris, em Milão e no Rio 

de Janeiro, assim como revelou 

facetas da cultura pop, tais como 

o movimento hippie, o hip hop, os 

punks e os crossplayers ao redor 

do mundo. 

Por tudo isso, na opinião do 

arquiteto e urbanista Carlos Nigro, 

"a rua é a estrutura pública mais 

próx ima do cidadão, onde circula a 

inteligência emergente da cultura 

de um povo. Essa inteligência se 

materializa sob inúmeras formas: 

de um grafite a um produto; do 

A rua como epicentro da manifestação 
popular. A primeira e a terceira imagens 
mostram estudantes em protesto contra 
cortes nas bolsas de estudo na Alemanha 
e contra as taxas do governo aos estudantes 
do exterior em Londres, respectivamente. 
Em contraponto, a segunda foto apresenta 
o povo alemão indo às ruas para comemorar 
o fim da Primeira Guerra Mundial. 
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terreno baldio à favela ou ao 

edifício. Este conjunto forma a 

paisagem urbana própria apenas 

de um lugar". 

E se é nas metrópoles ao redor 

do planeta que as grandes 

manifestações sociais, políticas 

e culturais acontecem, t a m b é m 

é nesses locais que surgem as 

preocupações com aquilo que 

os especialistas definem como a 

morte da rua. Decano da Escola 

de Arquitetura e Design da PUCPR, 

Carlos Nigro afirma que "a rua 

morre porque segrega ou está 

segregada. Morre pela inexistência 

das multiclasses sociais e/ou dos 

multiusos. A rua morre porque 

não existe o cumprimento da 

legislação. A rua morre porque o 

cidadão perdeu o seu desejo". 

Já o arquiteto e urbanista Mauro 

Magnabosco, do Instituto de 

Pesquisa e Planejamento Urbano 

de Curitiba [IPPUC], acredita que 

a rua morre quando "deixa de 

ímpactar as pessoas. Morre pela 

marginalidade que se apodera do 

espaço, pela falta de cuidado, pela 

falta de segurança. A rua t a m b é m 

morre quando ela se especializa 

muito, pois o bom é a diversidade". 

Em seu trabalho no IPPUC, 

Magnabosco tem se dedicado, 

junto com a arquiteta Carla Choma 

Frankl, exatamente à requalificação 

de áreas centrais de Curitiba, como 
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Text Box
Fonte: Abcdesign, Curitiba, n. 44, p. 18-19, jul./ ago./ set. 2013.




