Nighthawks (1942)

Edward Hopper(1882-1967)

The Simpsons

De seus estudos, conclui-se que o habitante da
metrópole seria uma espécie de “estrangeiro” que vive
na sociedade, sem lhe pertencer, mantendo certa
reserva e distanciamento civilizado face ao outro (atitude
blasée), contribuindo na autonomia de cada um e no
funcionamento da comunidade.




Os integrantes da ESCOLA
DE CHICAGO acreditavam
que a cidade possuía uma
organização física e uma
ordem moral que interagem
mutuamente, moldando-se.

William
I. Thomas
(1863-1947)

Robert E. Park
(1864-1944)

A organização física da cidade
tem sua base na natureza humana.

Louis Wirth
(1897-1952)

Como exemplo, cita-se, na análise das estruturas
urbanas, o modelo de desenvolvimento em círculos
concêntricos, elaborado por ERNEST W. BURGESS
(1911-2000), que apontava para a segregação
espacial produzida na cidade com o surgimento dos
guetos étnicos e de subgrupos sociais semelhantes.



MODELO DE CÍRCULOS CONCÊNTRICOS
Distrito central
de negócios

Zona de transição
(fábricas, edifícios
abandonados
e deteriorados)
Zona da classe
trabalhadora
(moradias simples)
Zona residencial
(jardins e residências)
Zona comum
(subúrbios)

Ernest W. Burgess
(1911-2000)

Modelo de crescimento
urbano polinuclear


Os urbanistas humanistas
passaram a propor o
POLINUCLEÍSMO, na
perspectiva de uma
cidade regional, ou seja,
um sistema que unisse
cidade e campo em um
vasto conjunto, na escala
da região, através de um
organismo de múltiplos
centros, mas funcionando
como um todo.
Plano de Tel Aviv (1925, Israel)

Patrick Geddes (1834-1932)

Seu maior precursor foi o
escocês PATRICK GEDDES
(1854-1932), considerado o
pai do reginal planning, que
escreveu o livro Evolução das
cidades (1910), depois
republicado em 1949 como
Cities in evolution (Cidades
em evolução), o qual chamou
a atenção para o fato do
planejamento urbano e
regional necessitar de
pesquisas multidisciplinares.



Patrick Geddes
(1854-1932)

Tensão cidade – campo

Lewis Mumford
(1895-1990)

Seu maior discípulo, o
sociólogo norte-americano
LEWIS MUMFORD
(1895-1990), foi capaz
de dar uma forma coerente
aos seus pensamentos,
difundindo-os nos anos 50
e criando um importante
grupo de planejadores
sediados em Nova York,
por meio da Regional


Planning Association
of America – RPAA.

Vista aérea de
Nova York

Desenho Urbano


A atitude humanista permitiu uma avaliação mais precisa
da cidade pós-industrial, mas também fez com que
muitos arquitetos migrassem nos anos 50 e 60 para a
área de planejamento em nível social e econômico, sem
retorno ao seu campo da conformação espacial.



O conhecimento de outras áreas – Geografia, Sociologia,
Economia, Política, etc. – fez que muitos urbanistas
voltados ao PLANEJAMENTO URBANO-REGIONAL
repudiassem a cidade enquanto espaço de intervenção
projetual, tornando-se assim impotentes no trato das
proposições ao nível de desenho.



Logo, em meados da década
de 1960, era preciso uma nova
teoria que procurasse servir
de ponte entre as estratégias
de planejamento e os sistemas
urbanos, entidades físicas e
sociais ao mesmo tempo.

Nascia então o DESENHO
URBANO como instrumento
de interpretação, através da
linguagem arquitetônica, do
contexto urbano visando tanto
objetivos estético-formais como
sócio-funcionais.



Comparação entre praças

Leon Krier (1946-)



Entre os anos 60 e 70, a
reflexão urbana voltou-se
principalmente para as
relações estabelecidas
entre os usuários e o
espaço urbano de
vivência e consumo,
procurando-se avaliar as
ligações entre percepção
e comportamento; e
enfatizando-se aspectos
relacionados à psicologia,
antropologia e ecologia.

Kevin Lynch (1918-94)

Estudo da percepção
de eixos visuais



Nesse período, destacou-se o
enfoque do PSIQUISMO,
que abordava os aspectos
psicológicos das relações
entre o ambiente urbano e as
pessoas, ora se preocupando
com o “bom desenho”, ora
voltando-se mais para a
percepção do espaço da
cidade.

Gordon Cullen
(1914-94)

GORDON CULLEN
(1914-94), com seu livro
Townscape (Paisagem
urbana, 1961), foi o maior
representante do
psiquismo voltado ao
“bom desenho”,
apresentando o conceito
de visão serial e
apontando as qualidades
do desenho urbano
complexo diante do
clássico (clareza e
unidade-síntese)


Estudos de Rob Krier
(1938-)
Visão Serial
Gordon
Cullen
(1914-94)

Diagrama da estrutura essencial
do centro de Paris: os principais
eixos visuais e espaços abertos
Kevin Lynch (1918-94)

O maior nome do
psiquismo voltado à
percepção foi o do norteamericano KEVIN LYNCH
(1918-94), cujo livro The
image of the city (1960)
sintetizava as novas
preocupações com a
identidade, a legibilidade
e a orientabilidade no
desenho das cidades
contemporâneas.


Oportunidades visuais no Brooklyn NY:
campo de ação das políticas públicas

Firenze, Itália



Lynch trabalhou com a idéia de que o objetivo de um
plano não deveria ser a forma física em si, mas a
qualidade da IMAGEM MENTAL que suscita nos
habitantes. Seus textos defendem o conceito de “forma
sensível” ou coerência perceptiva das paisagens.

Problemas da imagem
de Boston, Mass. EUA



A partir de métodos experimentais,
os discípulos de Lynch colocaram a
PERCEPÇÃO VISUAL como meta
de desenho; e definiram a
qualidade e a vitalidade dos
Elementos visuais da
espaços urbanos a partir do sentido configuração urbana:
de lugar e da diversidade de
1. Caminhos
4. Bairros
2. Limites
5. Marcos
sensações que estes provocam.
3. Nós

Considerada uma das
forjadoras do desenho pósmoderno, JANE JACOBS
(1916-2006), em seu livro


Morte e vida das grandes
cidades americanas (1961),
desenvolveu uma série de
críticas ao urbanismo
moderno, especialmente
ao zonning, as quais
revolucionaram o pensar
sobre a cidade.

Criticando os trabalhos de renovação urbana
empreendidos nos EUA a partir dos anos 40,
especialmente por ROBERT MOSES (1888-1981),
Jacobs denunciava seu alto grau elitista, alienante e
segregador de grande parte da população.


Moses
State Park

Hell Gate & Triborough Bridges
NYC-Queens



Mesmo não sendo arquiteta,
ela identificou no cotidiano
das metrópoles as razões de
sua violência, sujeira e
abandono – fruto do
esquematismo dos
modos de vida moderna que
os planejadores previam em
seus modelos ideais –; e
observou uma vida rica e
densa de significados no
caos e microcosmos dos
bairros populares.

Jane Jacobs
(1916-2006)



Jacobs concluiu que o grau
de URBANIDADE de uma
cidade ou bairro dependia
intrinsecamente do grau de
VITALIDADE ali presente,
o que podia ser observado:
 na diversidade funcional,
 na alta concentração,
 na valorização de ruas e
esquinas,
 na multiplicidade de tipos
de edificações e usos
combinados.

Jane Jacobs
(1916-2006)



Jacobs defendia a COMPLEXIDADE URBANA, que
deveria ser buscada através de planos e projetos que
reconhecessem as ações e situações capazes de gerar
ou destruir a vitalidade de uma cidade, inaugurando
um enfoque button-up (“de baixo para cima”),
predominante no Movimento Pós-Moderno.
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