
O homem mais "cult" de Berlim é gordinho e verde  
Daniela Chiaretti 
 
Olhar com atenção para o semáforo de pedestres em Berlim pode ser revelador. Não que por ali 
seja fácil morrer atropelado - basta colocar o pé no asfalto para que os carros parem 
imediatamente. O símbolo que indica quando se pode atravessar e quando é bom ficar parado não 
combina com as tintas futuristas que a capital alemã exibe em alguns pontos. Um homenzinho 
gordo e atarracado, com pinta de primo de boneco de pebolim, é o ícone gozado que surge nas 
esquinas da metrópole über-racional. O mais curioso: na capital alemã, que vem se esforçando 
em ser a nova referência nas tendências de moda e consumo europeus, a estampa mais "cult" é a 
de um boneco de meia-idade que nasceu com alma socialista, na ex-República Democrática 
Alemã, a RDA. Divulgação  
   

 
O bonequinho saltou dos faróis alemães orientais para uma série de produtos que também podem ser comprados em São 
Paulo  
 
Ampelmann é o nome do sujeito e da marca do melhor suvenir de Berlim. Ele saltou dos 
semáforos para chaveiros, bolsas, balas de goma, galochas, roupinhas de bebê, tapetes, fôrmas 
de gelo, canecas, munhequeiras e mais a infinidade de itens de consumo que se pode conceber. 
São duas as versões - vermelho e de braços bem abertos, numa clara mensagem "pare onde 
está" e verde e de perfil, transmitindo um "pode seguir em frente" a passos largos e 
determinados. Agora, em temporada de Copa do Mundo, surge oportunamente em uma coleção 
de bolas e camisetas. O gorducho se deu bem.  
 
Ele nasceu libriano, como convém a um predestinado à harmonia e estética. Apareceu pela 
primeira vez em 13 de outubro de 1961, em Berlim Oriental, a capital da RDA. Seu inventor, Karl 
Peglau, era psicólogo de trânsito e imaginou uma forma de evitar acidentes projetando semáforos 
para pedestres. Pelos estudos, ícones simpáticos provocariam melhor resposta entre gente a pé e 
gente motorizada. Ampelmann viveu tranqüilo nas cidades do Leste por 28 anos. Karl Peglau foi 
por 32 anos diretor do Serviço de Medicina de Tráfego da RDA. Aí o Muro caiu.  
 
Nem os pepinos em conserva, como bem mostra o filme "Adeus, Lênin", sobreviveram à fúria 
autofágica com que a Alemanha Ocidental engoliu sua metade oriental. Sobraram falsos cacos do 
Muro e quepes mofados dos guardas de fronteira, vendidos em barracas a turistas. Naqueles anos 
de reunificação, onde nem os alemães de cá nem os de lá sabiam para onde caminhava a 
humanidade, o designer Markus Heckhausen foi a Berlim, no lado que antes era o Leste, e parou 
numa esquina. "Eu me interessava pela estética do que tinha sido Berlim Oriental", conta. "Para 
eles, a paisagem não era nada charmosa. Mas, para nós ocidentais, era fascinante, parecia 
cenário de filme dos anos 30. Tudo tinha congelado no tempo."  
 
Com estas divagações, ele parou na tal esquina. À sua frente, três semáforos para pedestres: o 
primeiro, ocidental e novíssimo, viria a substituir o segundo, um modelo ligeiramente mais antigo; 
o terceiro estampava a figura tosca do Ampelmann oriental. "Pensei, ´que pena, este símbolo 
histórico e simpático vai desaparecer´." Com dificuldade, Heckhausen encontrou o vidro de 
semáforos inutilizados e desenhou duas lâmpadas domésticas, uma com o homenzinho verde e 



outra vermelha. Era 1996. Ele produzia em casa, artesanalmente, com a mulher. Logo vendeu 
150 lâmpadas. "Jamais pensei que pudesse crescer tanto. Ampelmann tornou-se um símbolo 
muito bem acolhido, e tinha grande potencial para virar uma marca."  
 
Enquanto isso, os semáforos eram trocados na Alemanha e os homenzinhos pareciam fadados à 
extinção. Seu sistema eletrônico era tecnicamente antiquado em relação aos congêneres 
ocidentais. "Mas os bonequinhos eram um grande símbolo, muito melhores que os nossos", diz 
Heckhausen. Gosto não se discute, mas o fato é que a superfície de iluminação dos antigos 
semáforos era o dobro daquela dos ocidentais, e isto permitia às crianças reconhecê-los mais 
facilmente - o argumento racional, que tanto agrada aos alemães. Um movimento de resistência à 
eliminação da memória da ex-RDA cresceu nos jornais, e o bonequinho, um dos últimos símbolos 
da vida na Alemanha socialista, virou bandeira de luta - o argumento histórico, que também 
seduz os alemães. E havia a Ostalgie, a nostalgia dos objetos e da atmosfera do universo no 
Leste, um fenômeno novo e sentimental, nada comum aos alemães. Por fim, os homenzinhos 
foram salvos e seu lugar garantido na iconografia das ruas. Os Ampelmann viraram peças de 
design.  
 
O homem que inventou o último dos berlinenses, Karl Peglau, virou consultor da empresa de 
Heckhausen, que registrou a marca. Quando o ícone completou 40 anos, em 2001, fizeram uma 
exposição com as figuras dos semáforos de pedestres de vários países: os franceses são magros e 
elegantes; os gregos, lutadores olímpicos; os poloneses, coitados, meio robôs; os belgas apostam 
nos casais; o homenzinho berlinense, cabeçudo, é de longe o mais agradável.  
 
A primeira loja Ampelmann foi inaugurada em 2001, no Hackesche Höfe, um belo conjunto de 
prédios interligados que no traçado com o Muro ficava em Berlim Oriental. O bloco foi reformado e 
o bairro onde está hoje, Mitte, é um pólo que dita moda na cidade. Em 2004 foi aberta outra loja, 
na moderna Potsdamer Platz. A terceira está em frente à Berliner Dom, a catedral, um dos pontos 
mais turísticos. Por uma ironia ideológica do destino, hoje o ícone socialista é vendido onde o 
capital gira mais forte em Berlim.  
 
E tem seu pé na globalização. No Japão, os objetos Ampelmann fazem tremendo sucesso e 
conquistaram franceses e italianos. Vendas on-line os levam para os cantos do mundo. Só em seu 
lugar original, a esquina de pedestres, têm poder limitado. Estão plantados em vários 
cruzamentos berlinenses, mas não há muitos no resto da Alemanha. Ali parece que a tendência é 
por mais tecnologia e menos simpatia.  
 
Os homenzinhos Ampelmann também chegaram ao Brasil. Desde abril, na rua Augusta, em São 
Paulo, uma porta negra exibe uma lâmpada Ampelmann verde quando a loja está aberta e a 
outra, vermelha, acende sempre que não está funcionando. É a Berliner, de Tatiana Hamann e 
Ursula Klayn. "Berlim é a nova Londres", diz Ursula, que estudou moda na capital alemã. O 
conceito da loja é trazer o que está sendo criado nas cidades mais cosmopolitas da Alemanha.  
 
A inovação já começa na porta - sempre fechada, mesmo quando o Ampelmann está verdinho. 
"Os lugares bacanas de Berlim funcionam assim. Queremos provocar uma surpresa para quem 
está andando pela Augusta", diz Tatiana. O impacto continua lá dentro, com uma clarabóia 
enorme, a parede grafitada como se fosse o Muro, a trilha musical diferente. Nas araras, 
camisetas alegres Icke, acessórios East Berlin, peças com logos vintage Logoshirt - tudo de 
Prenzlauer Berg, o bairro mais efervescente da cidade. Sobre um balcão, o homenzinho de Berlim 
brilha em vários artigos. Também no Brasil o caminho parece aberto ao faroleiro berlinense.  
 
www.ampelmann.de ; Ampelmann Galerie Shop: Hackesche Höfe, Hof 5, Rosenthaler Str. 40-41, 
(49-30) 4404-8801, Berlim; Berliner: rua Augusta, 2845 s/l, (11) 3085-0906, São Paulo, SP, 
www.bln.com.br  
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 14 e 15 jun. 2006, Tendências & Consumo, p. B4. 


