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Resumo 
 

Em junho de 1955, o periódico inglês The Architectural Review publicou uma edição 

especial chamada Outrage escrita pelo jovem crítico Ian Douglas Nairn (1930-1983) 

que teve um profundo impacto no debate sobre a reconstrução do pós-guerra. 

Essa dissertação analisa a trajetória intelectual e profissional de Ian Nairn e seu 

envolvimento com um modelo de intervenção ambiental e metodologia de projeto 

urbano articulada pela The Architectural Review a partir de 1947 e conhecida com o 

nome de Townscape. Ao explorar o contexto histórico e cultural na Grã-Bretanha do 

pós-guerra e o clima intelectual específico na Review essa pesquisa pretende 

avaliar a esquecida contribuição de Nairn em promover o ideário Townscape na Grã-

Bretanha e no exterior. Também pretende demonstrar como esse ideário determinou 

sua visão e esteve presentes não apenas em seu trabalho para a Review mas 

também em uma diversa gama de mídia. Não só sua visão era profundamente 

influenciada pelo ideário Townscape mas podemos afirmar que ele acrescentou ao 

Townscape algo muito pessoal e essa marca foi importante para a visibilidade dos 

princípios Townscape e portanto para uma ampla penetração dos mesmos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 
 

In June 1955, the English periodical The Architectural Review published a special 

edition called Outrage by young critic Ian Douglas Nairn (1930-1983), which had a 

profound impact on the post-war reconstruction debate. 

This dissertation analyzes Ian Nairn’s professional and intellectual trajectory, and his 

involvement with a model of environmental intervention and urban design 

methodology articulated by the Architectural Review beginning in 1947 and known 

under the rubric of Townscape. By exploring the historical and cultural context of 

post-war Great Britain, as well as the specific cultural climate within the Review, this 

study aims to assess Nairn’s largely forgotten contribution in promoting Townscape 

ideals both in Great Britain and abroad. It also aims to demonstrate how these ideals 

determined his vision and were present not only in his work at the Review but also 

across a wide range of media. In addition, we also assert that Nairn added his own 

unique signature, which was key to the increasing visibility of Townscape ideals and 

therefore to their dissemination. 
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1. INTRODUÇÃO 

Os problemas políticos, econômicos e sociais enfrentados pelos países 

capitalistas avançados após a Segunda Guerra Mundial exigiam políticas que 

lidassem com questões de emprego, de habitação e de previdência social e embora 

as estratégias para a construção de um futuro melhor variassem de acordo com o 

grau de destruição, de centralização do poder político e de compromisso com o 

Estado de bem-estar social, a tendência geral era de considerar a experiência de 

produção e planejamento de massa da época da guerra um meio de lançar um vasto 

programa de reconstrução e de reorganização dentro do qual a renovação do tecido 

urbano era um elemento decisivo. No caso da Grã-Bretanha, a solução envolveu uma 

rigorosa legislação de planejamento regional e nacional que levou a uma restrição da 

expansão suburbana, à renovação e expansão de altas densidades no modelo de Le 

Corbusier e à adoção de uma das maiores iniciativas do urbanismo mundial: o 

desenvolvimento de Novas Cidades inspiradas no modelo cidade jardim de Ebenezer 

Howard (HARVEY, 2000, p.71). A historiografia parece concordar que, na Grã-

Bretanha, o Movimento Moderno envolveu uma batalha política e moral que atuou 

contra uma forte relutância e cepticismo do público em geral bem como da imprensa 

popular. Alan Powers (2007, p.9) nos lembra que os britânicos sempre foram 

considerados cautelosos, nostálgicos e não dispostos a se desfazer dos métodos 

pré-modernistas de ordenar o ambiente construído mas o historiador também 

observa que, embora a qualidade da produção arquitetônica moderna britânica tenha 

sido mais baixa do que, por exemplo, nas democracias sociais do norte da Europa, a 

preservação de paisagens e de reservas naturais era motivo de orgulho para os 

britânicos. Sempre de acordo com Powers (2007, p.13), a arquitetura moderna na 

Grã-Bretanha, à diferença de outros países, tornou-se visível apenas a partir de 

1925, sendo o fluxo de emigrantes e refugiados europeus, entre os quais Walter 

Gropius e Berthold Lubetkin, decisivo para sua introdução. Entretanto, quando um 

grupo de arquitetos e designers modernos suficientemente seguro de si iniciou a 

emergir, muitos comentadores alegaram que a arquitetura moderna na verdade 

sempre estivera latente no país seja na eliminação dos detalhes ornamentais e na 

busca por eficiência e novas tecnologias construtivas do classicismo Georgiano, seja 

nos ideais sociais do movimento Arts and Crafts. O senso de ruptura que caracterizou 

a introdução da arquitetura moderna na Grã-Bretanha foi menos intenso no âmbito do 

planejamento urbano onde a cidade jardim, com suas áreas industriais separadas 

das áreas residenciais e sua intensa arborização, teve fácil aceitação e tornou-se 

uma importante contribuição britânica ao Modernismo europeu. No entanto, 
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especialmente nos anos entreguerras, como iremos ver em mais detalhes no capítulo 

2, o modelo cidade jardim atraiu as críticas dos que viam nele a causa da crescente 

expansão suburbana e individualismo; o subsequente entusiasmo pelos conjuntos 

habitacionais do tipo Corbusiano pode ser visto, ainda segundo Powers (2007, p.63-

64), como uma reação a esses sentimentos.   

Os anos após a Segunda Guerra Mundial viram também a fundação do 

Institute of Contemporary Arts (ICA), centro artístico e cultural de Londres que 

hospedou, de 1952 a 1955, as atividades do Independent Group um grupo de 

artistas, autores, arquitetos e críticos considerados os precursores da Arte Pop e que 

introduziram a cultura de massa nos debates sobre a alta cultura fazendo uma 

reavaliação do modernismo e criando a estética do “found object”. Uma parte do 

grupo dedicava-se a temas filosóficos e tecnologia e era presidido pelo historiador e 

crítico Reyner Banham o qual entrou para a equipe da revista londrina The 

Architectural Review em 1952. Os arquitetos Peter e Allison Smithson também 

integraram o Independent Group e junto a outros membros, participaram das 

influentes exposições Parallel of Life and Art (1953) e This is Tomorrow (1956) nas 

quais, usando uma vasta gama de fontes introduziram uma abordagem radical no 

âmbito da cultura visual da época e cujo interesse estendeu-se ao longo dos anos 

1960. Após a guerra o CIAM (Congrès international d'architecture moderne) tornou-se 

o centro de uma nova geração de arquitetos, entre os quais os Smithsons, a qual 

pretendia “rejuvenescer” a organização mas que provocou um intenso conflito que 

culminou, no décimo Congresso CIAM em 1956, com a formação do Team X e o 

gradual desmantelamento da organização em 1959. 

Na Grã-Bretanha, o debate sobre a reconstrução do pós-guerra teve lugar 

principalmente no âmbito do grupo MARS (Modern Architecture Research Group)1, 

nas escolas de arquitetura e em vários periódicos como o Architects’ Journal, o 

Builder, o Architectural Design e outros mas, como veremos em detalhes no capítulo 

2, a revista The Architectural Review desempenha um papel particularmente 

importante por ter mantido, durante esse período, um ponto de vista editorial 

claramente definido e por estimular um debate que ultrapassava os estritos 

1 O Modern Architectural Research Group (MARS) foi criado em 1933 quando Sigfried 
Giedion, secretário suíço do Congrès Internationaux d’Architecture Moderne (CIAM), convidou 
Philip Morton Shand a reunir um grupo para representar a Grã-Bretanha em futuros eventos 
do CIAM. O MARS produziu exposições e planos até sua dissolução em 1957 e foi uma 
tentativa de oferecer uma estrutura de apoio para arquitetos, engenheiros e teóricos que 
acreditavam nos ideais do Movimento Moderno Europeu.  
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interesses da profissão. O sólido apoio da AR2 ao Modernismo era contrabalançado 

por outros interesses e, durante a guerra, a revista publicava importantes artigos 

sobre história da arquitetura, gosto popular, a tradição da construção utilitária do 

século XIX cobrindo o desenvolvimento arquitetônico e urbanístico de países não 

afetados pela guerra, como o Brasil ou o Canadá, mas mantendo também um olhar 

atento para as tendências nos Estados Unidos e na Suécia (BULLOCK, 2002, p.29-

30). Em sua busca por novas soluções, a AR encorajava planejadores e arquitetos a 

conciliar o Modernismo com tradições locais. Para a AR, a possibilidade de aplicação 

dos princípios de composição Pitorescos na reconstrução levava naturalmente a um 

renascimento, em forma moderna, de uma tradição inglesa e portanto a uma 

identidade inglesa em arquitetura e planejamento urbano.  Por isso era importante 

para a revista tentar corrigir a percepção do Pitoresco como preso a uma teoria 

historicista e vinculá-lo ao funcionalismo modernista, o que os editores fazem com o 

artigo “The English Planning tradition in The City”3 em 1945, onde o Pitoresco é 

descrito não como um inimigo mas como um “parente próximo”4. Nesse mesmo artigo 

a AR afirma que uma estratégia de reconstrução segundo os princípios Beaux Arts 

como a de Paris seria inapropriada para Londres que deveria reconhecer em sua 

reconstrução métodos que enfatizassem diversidade, diferenças e contrastes: ao 

preservar sua pitoresquicidade, Londres preservaria seu caráter inglês.  

O papel da AR será abordado em detalhes no item 2.2 mas esclarecemos, a 

título de introdução, que um dos objetivos do Comitê Editorial era o de conscientizar 

arquitetos sobre a importância de questões mais amplas do que apenas a arquitetura 

de edifícios individuais e chamar a atenção assim para a diversidade, a variedade e a 

complexidade do ambiente construído cunhando termos como roofscape, wallscape, 

floorscape e outros que, agregados, resultaram no desenvolvimento de uma 

metodologia chamada Townscape5 à qual o jovem crítico Ian Nairn adere com 

entusiasmo. Existe uma importante relação entre Townscape e o ideal estético do 

Pitoresco que exploraremos no subcapítulo 2.3 e ao longo da dissertação, mas 

antecipamos aqui algumas importantes considerações sobre o termo townscape: sua

etimologia é a mesma de landscape, ou melhor, de urban landscape (paisagem 

2 Ao longo dessa dissertação iremos nos referir à revista The Architectural Review com a sigla 
AR ou Review. 
3 EDITORS, The English Planning Tradition in The City. The Architectural Review, junho de 
1945, vol.97, p.165-176. 
4 Ibid. p.169 
5 LASDUN, S. H. de C. reviewed - importance of architect Hubert de Cronin Hastings to the 
Architectural Review. The Architectural Review, Setembro 1996. Disponível em: 
<http://findarticles.com/p/articles/mi_m3575/is_n1195_v200/ai_19007181/>. Acesso em: 
17.05.2009 
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urbana), que é de fato a expressão equivalente usada nos anos precedentes à 

Segunda Guerra Mundial. O termo townscape aparece desde 1880 (WHISTLER; 

REED; apud PENDLEBURY, 2008, p.32) e o urbanista Thomas Wilfred Sharp (1901-

1978) é considerado o primeiro urbanista de sua geração a usar o termo em seu 

plano para a cidade de Oxford6. Notamos ainda como autores referem-se ao estudo 

da paisagem urbana desenvolvido no âmbito da AR com termos distintos: 

metodologia, pedagogia, campanha, movimento, sensibilidade ou filosofia. Preferimos 

nos referir a Townscape, com T maiúsculo, como a um ideário ou a um conjunto de 

teorias ou princípios mas obviamente nas citações será mantida a definição usada 

por cada autor. 

Townscape torna-se um neologismo em uso corrente principalmente durante 

o segundo pós-guerra, despontando nos textos da AR de maneira que seu significado 

deve ser vinculado à abordagem cultural dessa revista. Quanto à definição, uma 

tentativa pode ser feita partindo da palavra landscape: “a forma ou aparência daquela 

porção de Terra que o olho pode ver de uma vez só; o aspecto de uma região; uma 

pintura representando o aspecto de uma região”7. Se substituímos town (cidade) por 

land (terra, território) temos a definição de townscape:  a forma ou aparência daquela 

parte da cidade que o olho pode capturar de uma só vez8.  

O influente editor e proprietário da AR, Hubert de Cronin Hastings, aplicava 

uma abordagem pitoresca à noção de paisagem urbana, ou seja, desenvolvia noções 

de paisagem urbana baseadas na ideia de que a pintura capturava de alguma forma 

as qualidades intrínsecas de paisagens rurais, que apesar de sua diversidade 

possuíam qualidades locais. Ao desenvolver essa filosofia, ele considerava essencial 

a ideia de que paisagens urbanas (em inglês, townscapes) eram também espaços 

com molduras invisíveis que podiam ser colocadas em volta de uma área que 

passaria então a ser considerada como um “lugar”. Encorajando uma reeducação 

visual, o comitê editorial da AR visava, através de uma série de artigos, capturar 

elementos e explorar diferentes dimensões visuais de uma tradição vernacular 

inglesa que havia informado a forma da paisagem urbana e rural inglesa por mais de 

um século (BULLOCK, 2002 p.43).  

A filosofia de Hastings foi adotada por vários autores que buscavam novas 

maneiras de olhar para o desenvolvimento de cidades. Um levantamento da AR de 

6 O plano foi publicado em: SHARP, T. Oxford replanned. Londres: Architectural Press, 1948, 
223p. 
7 CHAMBERS, W. Chambers' Etymological Dictionary of the English Language. London: 
Elibron Classics, 2005. 
8 DE LUIGI, L. Townscape e la tradizione pittoresca nella cultura urbanistica inglese 
Urbanistica n.32, dezembro 1960 p. 7-11 
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1930 a 1980 resultou em aproximadamente 1.400 artigos relacionados ao ideário 

Townscape e escritos por aproximadamente 200 autores, muitos dos quais estão 

ausentes na historiografia sobre o período (MACARTHUR, 2007, p.198). Ao longo 

dessa pesquisa iremos mencionar alguns dos personagens mais importantes ligados 

ao Townscape e a forma com a qual eles contribuíram para a promoção desses 

princípios, mas nosso foco principal será a trajetória profissional do jovem crítico 

inglês Ian Nairn através da qual pretendemos revelar aspectos que consideramos 

pouco explorados na historiografia do período desde o fim da Segunda Guerra 

Mundial até a década de 1970. No capítulo conclusivo dessa dissertação iremos 

examinar as interpretações da atuação de Ian Nairn que surgiram ao longo dos anos 

e preencher algumas das lacunas identificadas durante esse processo. Antecipamos 

que iremos às vezes dialogar com a tese de doutorado de Erdem Erten Shaping ‘the 

second half century’: The Architectural Review 1947-1971 (2004) a qual investiga a 

história da AR e que possui um recorte temporal semelhante ao nosso. Como vimos,

os editores da AR apresentavam um modelo de intervenção no ambiente que ficou 

conhecido como Townscape e que se baseava em uma reinterpretação do 

romantismo britânico e a tese de Erten nos é útil por revelar a complexa posição do 

periódico em relação à continuidade cultural que determinava a sua política editorial.  

Algumas das questões levantadas ao longo da dissertação envolvem a 

influência exercida por Ian Nairn sobre a opinião pública. Como afirmam Gold e Gold 

(BOAL; LIVINGSTONE, KIRK eds., 1989, p.170) a fórmula adotada por Nairn na 

campanha contra a expansão subtopiana bem como a linguagem adotada não eram 

novas, portanto é oportuno nos perguntar por quais razões e de que maneira ela 

surtiu o efeito de despertar o interesse da opinião pública para assuntos relativos a 

planejamento urbano. Também iremos questionar se devemos partir do pressuposto 

de que Nairn, através de suas obras mais importantes, Outrage e Counter-Attack

against Subtopia9, efetivamente despertou o interesse da opinião pública ou se 

tratou-se de um stunt, uma proeza jornalística alimentada de maneira artificial pela 

AR e pelo Architects’s Journal e sua equipe como insinua S.L.G. Beaufoy com “a

rather pathetic weekly stir”, um “patético empurrão semanal”10. A contribuição de Ian 

Nairn ao discurso arquitetônico nunca foi pesquisada de maneira abrangente, 

portanto, além de fazer o necessário e inédito levantamento da obra de Ian Nairn 

também iremos buscar a origem das estratégias (simpósios, exposições fotográficas, 

9 A palavra “outrage” significa ultraje, afronta. “Counter-Attack against Subtopia” significa 
Contrataque à Subtopia. 
10 CASSON, H. Outrageous Postscript. Journal of the Towns Planning Institute. Julho-Agosto 
1956, p.187-192  
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etc.) usadas em uma das campanhas mais famosas da AR, bem como identificar a 

contribuição de Nairn na disseminação das ideias do Comitê Editorial da revista, as 

quais visavam à transformação do ambiente em termos de design e planejamento 

urbano.  

Acima de tudo procuraremos descrever o clima intelectual no qual as ideias 

defendidas por Nairn e pela equipe da AR foram geradas e esclarecer quem era o 

crítico e jornalista Ian Nairn indagando se era um simples membro da comunidade 

com um “par de olhos para ver” como ele, às vezes, nos leva a crer, ou um hábil e 

bem informado polemista que, apoiado pelas estratégias de marketing e pelas 

campanhas articuladas pela revista, sabia exatamente como provocar certos efeitos 

nos leitores. 
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2. OS ANOS DA THE ARCHITECTURAL REVIEW
2.1 Ian Nairn segundo Ian Nairn 

Acima: página 76 do Architects’ Journal anunciando os Homens do Ano 1955.  
EDITORS, Men of the Year Architects’ Journal, 19 de janeiro 1956 p.76 
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A coluna Astragal Notes & Topics11 do The Architects’ Journal publicava, no 

dia 19 de Janeiro de 1956, sua tradicional homenagem às personalidades cujo 

trabalho, segundo os editores, havia se destacado durante o ano anterior e, ao lado 

de personagens como o historiador alemão Nikolaus Pevsner, o arquiteto e 

paisagista Frederick Gibberd e o historiador americano Henry-Russel Hitchcock e 

outros estava o jovem crítico inglês Ian Douglas Nairn. 

Entrevistado, Nairn sintetiza, com característica excentricidade e irreverência, 

sua própria trajetória: nasceu em 1930 em Bedford, segundo ele “a mais 

insignificante cidade da Inglaterra” e migrou para o West Surrey. A “péssima 

educação secundária local”, afirmava, suscitou nele uma “profunda desconfiança por 

falsas instituições” e seu intenso interesse por aviação o levou a ser “expulso de mais 

aeroclubes no país do que ninguém no período entre 1945 e 1947”. Frequentou o 

curso de matemática da Universidade de Birmingham, “com crescente aversão” e 

nesse mesmo período treinou como piloto no University Air Squadron “aterrorizando a 

si mesmo em Tiger Moths”12. Desenvolveu interesse por topografia e mapas “desde 

que foi alfabetizado”, começou pela arquitetura Normanda e “continuou daí”. No fim 

do curso universitário (“graduação sem louvor e por um fio”) procurava igrejas 

eduardianas e “sensações espaciais de todo tipo”. Continuou seu treinamento como 

piloto na Real Força Aérea (RAF) de 1950 a 1952 e, no fim desse período, em suas 

próprias palavras, “conhecia muito sobre arquitetura provincial inglesa e pouco sobre 

como voar Meteors13”. De 1952 a 1953 fez parte de um esquadrão de caças a jato na 

região da East Anglia, onde ele lembra sobrevoar torres de igrejas e onde, em suas 

palavras, seu interesse em escrever sobre arquitetura intensificou-se. Durante esse 

período, Nairn conta, escreveu um guia sobre Norwich (nunca publicado) e enviou 

uma parte desse para a The Architectural Review. A revista aprovou e passou a lhe 

encomendar pequenos textos. Uma crescente frustração em relação à vida militar o 

levou a desistir e, após vários meses de desemprego, a AR o convidou a escrever 

uma edição especial, Outrage, iniciada em 1954 e concluída na primavera de 1955. A 

partir de julho de 1954, ele continua, tornou-se Assistente Editor de Produção da AR.  

A entrevista continua com a lista de suas obsessões: “observar e escrever sobre 

edifícios e mais edifícios” e seus hobbies: “ver obsessões”. Gostava de caminhar, 

11 Os autores da coluna, para manter liberdade crítica, eram anônimos mas, segundo a 
arquiteta e autora Elain Harwood (informação verbal, Londres, julho 2008), o autor da coluna, 
durante o pós-guerra, era o arquiteto britânico Hugh Casson (1910-1999), também Diretor de 
Arquitetura do Festival of Britain de 1951. A coluna Astragal ainda existe no Architects’ Journal 
e é chamada Astragal Gossip Column (Coluna de fofocas Astragal).  
12 Bimotor projetado nos anos 1930 e operado pela Real Força Aérea (RAF) para treinar 
pilotos. 
13 Caças a jato britânicos. 
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voar, viajar para qualquer lugar e “queria ter um cachorro São Bernardo”. Seus 

arquitetos prediletos: Hawksmoor, C.R. Mackintosh e o contemporâneo departamento 

de escolas do London County Council (LCC). Na categoria de arquitetos (falecidos) 

desprezados, Nairn cita: Sir Herbert Baker, Sir Robert Smirke (1781-1867), George 

Edmund Street (1824-1881) e o arquiteto da Burghley House, uma mansão do século 

XVI perto da cidade de Stamford. Ele termina admitindo perante o entrevistador seus 

principais defeitos: orgulho e intransigência14. 

 

2.2 A The Architectural Review e a chegada de Ian Nairn 
A Architectural Press, companhia que fundou a The Architectural Review, foi 

estabelecida em 1894 em Londres e o primeiro lançamento do grupo foi o The 

Builders’ Journal em 1895, um hebdomadário que, após várias mudanças de nome, 

passou a se chamar The Architects’ Journal e que incluía a já mencionada coluna 

Astragal Notes & Topics. O primeiro número da AR foi lançado em 1896 e durante os 

anos 1920 e 1930 a revista, sob o comando de Hubert de Cronin Hastings (1902-

1986), um dos personagens mais emblemáticos da história da revista, tentou 

introduzir a um cético público inglês as ideias modernistas vindas do continente 

europeu e deu suporte a arquitetos e designers que chegavam à Grã-Bretanha. Do 

final da Segunda Guerra Mundial até 1971, quando ocorreu uma reorganização por 

parte de novos editores, o comitê editorial da revista foi composto basicamente por 

Hastings, o historiador de arte alemão Nikolaus Pevsner (1902-1983) e o crítico e 

historiador J.M. Richards (1907-1992). Esse comitê editorial tinha como política 

estender seu conteúdo para além da arquitetura em seu sentido mais restrito e 

comentadores como Ian Nairn, Eric de Marè, Kenneth Browne e Gordon Cullen, 

durante os anos 1950, contribuíram consideravelmente nesse sentido, 

complementando o trabalho do comitê.  

Após a Segunda Guerra Mundial a AR passa a registrar fielmente os esforços 

de arquitetos e construtores em acelerar os métodos de construção em um período 

de escassez, mas considerava os resultados frequentemente pouco interessantes e 

utilitários, produtos de circunstâncias sociais mais do que agentes de transformação 

propriamente ditos. Com o artigo “The Second Half Century”15 (a segunda metade do 

século) publicado em 1947 a revista deu início a uma série de campanhas, entre as 

quais Townscape (1949), The Functional Tradition (1949), Outrage (1955), Counter-

Attack against Subtopia (1956), The Italian Townscape (1962), Manplan (1969) e 

Civilia (1971). Essas campanhas faziam parte de um programa concebido para 

14 MEN OF THE YEAR The Architect’s Journal 19 de janeiro 1956 pag. 87  
15 EDITORS, The Second Half Century The Architectural Review, v.101, janeiro 1947. 
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alimentar uma continuidade cultural, um discurso que na historiografia do pós-guerra 

foi principalmente associado a uma posição reacionária que estava em oposição à 

reivindicação de progresso por parte da nova geração (ERTEN, 2004, p.18-19). As 

campanhas Outrage e Counter-Attack against Subtopia, de autoria de Ian Nairn, e 

que foram publicadas sob forma de edições especiais, serão o objeto do capítulo 2 

dessa dissertação.  

Como o próprio Ian Nairn afirma (1955, p.366), a preocupação da AR era 

principalmente visual e a revista, de fato, se destacava pela experiência visual que 

suas páginas proporcionavam. A introdução da impressão em half-tone16 em 1890 

permitiu a reprodução de fotografias e textos simultaneamente e revolucionou a 

fotografia arquitetônica; junto à Country Life (fundada em 1897) a AR foi pioneira em 

empregar a nova tecnologia, abrindo espaço para os mais importantes fotógrafos e 

permitindo que suas imagens atingissem um público cuja experiência de uma cultura 

visual impressa era bastante limitada. A revista aumentou o número e o tamanho de 

suas páginas, melhorou a qualidade de suas reproduções fotográficas e passou a 

usar papéis de texturas diferentes cobrindo sempre temas diversos o que lhe permitia 

atingir um público não apenas de arquitetos e exercer assim o papel de agente 

cultural almejado por Hastings17.  

Além disso, lembramos que as circunstâncias da primeira guerra mundial 

introduziram uma grande variedade de material visual, como mapas, planos, 

diagramas, gráficos e fotografias a um público mais amplo e a introdução de novas e 

mais versáteis câmeras como a Leica em 1924, encorajou maior experimentação: a 

Nova Fotografia mostrou novas e mais dinâmicas possibilidades, iluminações 

dramáticas, diferentes ângulos, perspectivas e escalas, possibilitando outras 

maneiras de olhar para as formas arquitetônicas. Como já notado, o público inglês se 

mostrou céptico em relação ao modernismo vindo do continente e o foi também em 

relação a essas novas tendências. No entanto, dois fotógrafos oficiais da AR, Mark 

Oliver Dell e H.L. Wainwright, através de efeitos teatrais e exploração de sombras e 

novos materiais refletivos, foram importantes para a popularização da arquitetura 

moderna na Grã-Bretanha e em mostrar que o modernismo não era apenas uma 

importação estrangeira mas que possuía antecedentes na Grã-Bretanha18.  

16 Reprodução impressa de uma fotografia (ou outra ilustração) que utiliza pontos com 
espaçamento uniforme de diâmetro variado para criar a aparência de vários tons de cinza. 
17 Em entrevista a Priscilla Hastings, filha de Hastings, pelo pesquisador Erdem Erten 
(ERTEN, 2004, p.280).  
18 CHARLTON, S., HARWOOD, E., POWERS, A. eds. British Modern – Architecture and 
Design in the 1930s The Journal of the Twentieth Century Society, n.8, 2007, p.56. 
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A produção fotográfica de Dell e Wainwright apresentava todas as 

características da Nova Fotografia e enfatizava a estética industrial da nova 

arquitetura, contrapondo, por exemplo, edifícios modernistas e fuselagens de avião, 

fazendo uso de filtros coloridos e contrastando o branco imaculado dos edifícios a 

céus carregados para dar um tom “heroico” a edifícios muitas vezes modestos e 

conseguindo, assim, com uma espécie de correção cosmética final, construir uma 

imagem imediatamente inteligível de modernidade.  

 
Acima: Midland Hotel em Morecambe (1933) do arquiteto Oliver 
Hill. Autores: Dell & Wainwright. Arquivo da Architectural Press do 
RIBA. Fonte: CHARLTON, S., HARWOOD, E., POWERS, A. eds. 
British Modern – Architecture and Design in the 1930s. The 
Journal of the Twentieth Century Society, n.8, 2007, p. 67.
 

Essa atitude, que obviamente devia satisfazer muito os arquitetos, resultou 

porém num distanciamento cada vez maior entre ilusão e realidade e em um 

questionamento da natureza da fotografia arquitetônica. De fato, em uma coluna do 

The Architects’ Journal de 1946 lê-se: “a escola moderna de arquitetos [...] projeta 
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seus edifícios não para agradar seus clientes, ou até eles mesmos, mas para agradar 

Dell & Wainwright”19. Considerável durante esses anos foi também a intervenção de 

Philip Morton Shand (1888-1960), um dos fundadores do grupo MARS, tradutor e 

correspondente de Walter Gropius, quando este trabalhava na Bauhaus, e que o 

ajudou a emigrar para a Inglaterra em 1934. Em um artigo para a AR, Philip Morton 

Shand abordou a relação entre arquitetura moderna e fotografia moderna com essas 

palavras: 

 

The two fields in which the spirit of our age has achieved its most 
definite manifestations are photography and architecture. Did 
modern photography beget modern architecture or the converse? It 
is an interesting point. But since their logical development was 
simultaneous and their interaction considerable, it hardly matters 
which. What does matter is that it was the same sort of mind and 
power of vision, which has produced both; and that both are based 
on abstract form…the new sort of architects had their buildings 
taken by the new sort of photographers. A revolution in the 
technique of architectural photography resulted, which has 
revolutionized architectural criticism”20. 

 

Outro fotógrafo importante na história da AR foi o já mencionado arquiteto-fotógrafo 

Eric de Maré (1910-2002), responsável por documentar edifícios e estruturas 

industriais para a revista e cujas imagens foram cruciais para o desenvolvimento das 

teorias sobre a tradição funcional britânica e do livro The Functional Tradition in Early 

Industrial Buildings escrito por J.M. Richards em 1958. Ao contrário dos modernistas 

dessa geração De Maré oferecia outra visão, o premiado arquiteto britânico Michael 

Hopkins lembra:  

"We'd been brought up to hate flamboyant Victorian design but we 
hadn't been properly aware of this powerful industrial architecture 
that was as functional, honest and fit for purpose as any new 

19 Architect’s Journal vol.106, 13 de junho 1946, p.445 apud CHARLTON, S., HARWOOD, E., 
POWERS, A. ed. British Modern – Architecture and Design in the 1930s The Journal of the 
Twentieth Century Society, 2007, p.66. 
20 Tradução da autora: “Os dois campos nos quais o espírito de nosso tempo conseguiu suas 
manifestações mais definidas são fotografia e arquitetura. Foi a fotografia moderna que gerou 
a arquitetura moderna ou o oposto? É uma questão interessante. Mas visto que seu 
desenvolvimento lógico foi simultâneo e sua interação considerável, qual a opção certa não é 
relevante. O que é relevante é que foi o mesmo tipo de mente e poder de visão que produziu 
ambas; e que ambas são baseadas em forma abstrata [...] o novo tipo de arquitetos tem suas 
construções fotografadas por um novo tipo de fotógrafos. Disso resultou uma revolução na 
nova técnica de fotografia arquitetônica que revolucionou a crítica arquitetônica”. SHAND, 
P.M. New Eyes for Old. The Architectural Review, Londres, vol.75, n.446, janeiro 1934, p.11-
13.  
 



13

architecture we had been shown from 1920s France and Germany. 
It was gloriously, robustly physical – all bones and sinews."21 

 

 
Acima: Igreja de St Edward com a usina de Ferrybridge no fundo. Fotógrafo: Eric de Maré 
Fonte: http://www.guardian.co.uk/artanddesign/2010/nov/16/eric-de-mare-architectural-
photography. Acessado: 15.01.2011 

 

Na AR essas fotografias de autores conhecidos, cuidadosamente elaboradas, 

eram acompanhadas por numerosas fotografias informais capturadas por 

colaboradores e membros da equipe da revista, entre os quais Ian Nairn. Essas 

fotografias informais acabaram tornando-se instrumentos importantes do jornalismo 

arquitetônico, especialmente após a guerra, e eram igualmente polêmicas já que seu 

objetivo era muitas vezes o de colocar determinadas paisagens em uma luz 

desfavorável. 

John R. Gold e Margaret M. Gold (in BOAL; LIVINGSTONE; KIRK eds.,1989, 

p.169) examinam a “curiosa e estilizada” composição das fotografias de Ian Nairn. 

21 Tradução da autora: “Fomos ensinados a odiar o flamboiante design Vitoriano mas não nos 
conscientizaram o suficiente a respeito dessa impactante arquitetura industrial que era tão 
funcional, honesta e apropriada para o uso que qualquer uma das novas arquiteturas francesa 
ou alemã que nos mostravam desde os anos 1920. Era gloriosa, fisicamente robusta e toda 
cheia de ossos e tendões”.  GLANCEY, J. Eric de Maré' s secret country. The Guardian 
[online]. 16 de novembro 2010. Acesso: 
http://www.guardian.co.uk/artanddesign/2010/nov/16/eric-de-mare-architectural-photography>. 
Acessado: 24.01.2011  
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Segundo os autores o fotógrafo escolhia dias de condições meteorológicas 

desfavoráveis para suas fotos as quais eram capturadas, possivelmente, de uma 

posição agachada para que nessas predominassem céus homogêneos e superfícies 

asfaltadas monótonas (como na imagem abaixo) enquanto edifícios e detalhes 

humanos passavam em segundo plano. Lembramos ainda que John Burchard, 

arquiteto, engenheiro e na época reitor do Massachussets Institute of Technology 

(MIT), também expressava preocupação de que imagens como as de Nairn na AR na 

verdade fossem usadas de maneira manipulativa e desproporcional e que, portanto, 

“não contavam toda a verdade” (BURCHARD, 1966, preface vii). 

 
Acima um tipo de fotografia não raro em Outrage (1955, p. 383) e é provavelmente a esse  
tipo de foto que a crítica de Gold e Gold, John Burchard e outros se dirige.  
Fotógrafo: Ian Nairn. 

 

Notamos que, da mesma maneira, os defensores da cidade jardim 

empregaram diversas táticas fotográficas para promover esse ideário e que portanto 

o uso de imagens fotográficas para fins de propaganda não era uma prerrogativa do 

Movimento Moderno. 
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Acima página do panfleto Nothing Gained by Overcrowding (Nada a 
ganhar com o superpovoamento) do urbanista Raymond Unwin (1863-
1940) dedicado a demonstrar as vantagens de um planejamento cidade 
jardim em relação ao chamado planejamento by-law, baseado em 
regulamentos rígidos que tornavam a paisagem urbana homogênea e 
monótona. (UNWIN, 1918). 

 

Como podemos notar, na imagem acima Raymond Unwin compara os dois 

métodos de planejamento mas as fotos são tiradas de ângulos diferentes: a primeira 

enfatiza a vegetação exuberante e a diversidade embora apareçam apenas três ou 

quatro casas; a segunda é tirada de um ângulo que dá prioridade à rua e mostra uma 

fileira de pelo menos quatorze casas, a vegetação presente na foto ainda está em 

fase de crescimento o que contribui para criar uma atmosfera árida e monótona.  
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Um tema recorrente ao longo dessa dissertação será portanto a fotografia, 

não apenas aquela praticada por grandes fotógrafos e instrumentalizada pelo 

Movimento Moderno, mas também a fotografia amadora e a fotografia aérea. Sobre 

essa última lembramos que Ian Nairn provavelmente adquiriu grande parte do seu 

conhecimento topográfico sobrevoando a Inglaterra como piloto da Força Aérea e 

que esse tipo de representação desempenha um papel importante em sua obra. 

Iremos abordar o tema da fotografia aérea principalmente no item referente à 

publicação do livro de Ian Nairn Your England Revisited (1964). Concluindo, 

observamos que a “mensagem visual” era muito importante para Hastings o qual 

afirmava que, para convencer o público, um modelo de planejamento devia ser 

capaz, em termos visuais, de superar a popularidade do modelo cidade jardim22. 

O historiador Joseph Rykwert escreve um interessante artigo sobre a AR na 

revista Zodiac onde a define como “provavelmente a mais notável publicação do 

mundo”23. Ele descreve seu formato, a qualidade de sua produção, o cuidado com a 

organização e a diversidade dos temas abordados confirmando sua intenção de atrair 

a atenção do leigo interessado em arquitetura. No entanto ele lamenta sua 

preocupação com superfície e sua negligência por estrutura que se manifesta em 

todos os aspectos: em relação a planejamento urbano Rykwert cita a preocupação 

com sinais de trânsito, mobiliário urbano e outra “parafernália Townscape” que, em 

sua opinião, ocupam mais espaço do que qualquer outro material sociológico, 

especulativo ou simplesmente técnico. Olhe para os números da AR publicados logo 

após o fim da guerra, convida Rykwert: você irá encontrar muito material sobre a 

“agradável decadência”, sobre o uso de cores nos vilarejos pitorescos, sobre stucco e 

esse tipo de coisa, claro, é louvável tentar prevenir restauros barbáricos mas não 

precisa chegar ao ponto de compor uma rapsódia em homenagem à superfície 

descascada de muros de calcário corroídos. Ele também lamenta o deplorável revival 

de pubs vitorianos promovido pela AR em 1955. O historiador culpa aquilo que ele 

percebia como um distanciamento dos problemas do período ao fato do comitê 

editorial da AR, com exceção de Hugh Casson, não ser composto por arquitetos 

praticantes.  

A chegada de Ian Nairn, na época com apenas 25 anos de idade, à equipe 

editorial da revista em 1955 coincide com o ápice da reconstrução do pós-guerra e da 

crítica da AR ao estado do cenário urbano britânico em meados do século e o 

ambiente que Nairn encontrou favorecia uma abordagem arquitetônica informada 

22 EDITOR, Exterior Furnishing or Sharawaggi: The Art of Making Urban Landscape”, The
Architectural Review, janeiro de 1944. 
23 RYKWERT, J. Review of a Review. Zodiac, vol. 1, 1959, p.13-15. 
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pelo clima, materiais e qualidades específicas do genius loci, o espírito do lugar, e 

usando as palavras de J.M. Richards, preocupada em “restabelecer o apelo humano 

da arquitetura para que esta pudesse exercer seu papel cultural tradicional”24.  

No obituário de Ian Nairn (1983, p.49), Colin Boyne, na época Presidente dos 

editores da Architectural Press, lembra que Ian Nairn visitava a sede da AR em 

Queen Anne’s Gate praticamente todo dia, ainda usando um sobretudo tingido da 

Real Força Aérea. Segundo Boyne, Nairn submetia artigos constantemente e exigia 

um emprego com tanta convicção a não deixar praticamente escolha ao então Editor 

Hastings o qual possuía a reputação de ter um instinto único para reconhecer 

colaboradores particularmente inspirados25 e assim Nairn entrou finalmente a fazer 

parte da equipe da AR em 1954.  

Em sua autobiografia, Christopher Hurst, que havia trabalhado ao lado de 

Nairn na AR durante aqueles anos e que se tornou posteriormente um editor de 

sucesso, afirma que Hastings tinha plena consciência de que Nairn não era apenas 

um hábil escritor, mas que possuía “genius”26, algo que, apesar de seu temperamento 

ríspido, o tornava insubstituível (HURST, 1997, p.217). Erdem Erten (2004, p.116) em 

sua tese de doutorado Shaping “The Second Half Century”: The Architectural Review 

1847-1971 também observa que o fato de Ian Nairn ter sido um “outsider” e sua 

sensibilidade em relação ao ambiente provavelmente atraíram a atenção de Hastings, 

o qual acreditava ser um compromisso da revista desenvolver essa sensibilidade nos 

leitores. Erten também nos lembra que J.M. Richards, em suas memórias, refere-se a 

Ian Nairn como o “homem de Hastings mais do que meu”27.  

2.3 Townscape  
2.3.1 Do Pitoresco ao Townscape. 
De acordo com John Macarthur (2007, p.197), embora a AR se baseasse claramente 

nas pesquisas sobre o ideal estético do Pitoresco para desenvolver sua filosofia, 

poucos percebem hoje o quão próximos estão os conceitos de Pitoresco 

desenvolvidos no séc. XVIII e Townscape, o estudo da paisagem urbana 

24 RICHARDS, J.M. The next step? The Architectural Review, Londres, vol.107, março 1950 
25 LASDUN, S. H. de C. reviewed - importance of architect Hubert de Cronin Hastings to the 
Architectural Review. The Architectural Review, Setembro 1996. Acesso: 
<http://findarticles.com/p/articles/mi_m3575/is_n1195_v200/ai_19007181/>. Acessado: 
17.05.2009 
26 Em inglês pode-se dizer “to be a genius”, ou seja, ser uma pessoa excepcionalmente 
dotada ou “to have genius” que sugere que a pessoa tem caráter, tem uma personalidade 
distinta.  A expressão “to have genius” é uma referência direta à mitologia romana, segundo a 
qual genius (plural em latim, genii) seria uma divindade, um espírito guardião de uma pessoa 
ou de um lugar (genius loci) e que nenhuma outra pessoa ou lugar possui.  
27 As memórias às quais Erten se refere são: RICHARDS, J.M. Memoirs of an Unjust Fella. 
Londres: Weidenfeld and Nicholson,1980. 
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desenvolvido pelo comitê editorial da AR. De fato a genealogia do Pitoresco pode ser 

traçada em um passado muito remoto, mas muitas das descrições desse conceito 

usadas pelos pesquisadores da AR provêm do século XVIII e são resultado de uma 

reorganização desse conceito elaborada por William Gilpin, Uvedale Price, Richard 

Payne Knight e Humphry Repton (MACARTHUR, 2007, p. 2-3).  

O termo Pitoresco deriva do italiano pittoresco ou do francês pittoresque que 

significava “à maneira dos pintores” e foi introduzido para o inglês (Picturesque) pelo 

poeta inglês Alexander Pope em 1712. De acordo com os estudos de Sir Uvedale 

Price de 1794, este ideal estético diferia das qualidades delicadas e clássicas do Belo 

e do temor diante da natureza majestosa e hostil do Sublime. Como Chadwick28 

esclarece, aquilo que era feio era desprovido de caráter enquanto aquilo que possuía 

caráter visual não era necessariamente Belo como entendido na época; era possível 

discernir qualidades agradáveis em uma paisagem que poderiam ser um tema 

apropriado para uma pintura, mas que no entanto não se conformavam com os 

rígidos cânones do Belo, logo a paisagem era vista como Pitoresca, ou rica em 

caráter, uma qualidade que frequentemente dependia do irregular ou acidental. Em 

suma, o Pitoresco demonstrava as possibilidades que existiam entre as idéias 

opostas de Belo e de Sublime. Durante o século XVIII discussões e debates sobre a 

natureza e o desenvolvimento do neo-classicismo em arquitetura e paisagismo na 

Inglaterra levaram a um novo estilo de jardinagem que recusava explicitamente 

composições geométricas e perspectivas lineares em favor de um plano irregular que 

deixava plantas e árvores crescerem livremente. Isso significava não apenas que os 

jardins deviam reproduzir a aparência da natureza, mas também que eles deviam 

favorecer a liberdade de associação de idéias: através da variedade da paisagem e 

da multiplicidade de perspectivas sugeria-se, por exemplo, que a imaginação devia 

deambular livremente sem fixar o espírito em uma única impressão. Esse novo estilo 

de jardinagem passou a ser identificado com uma “englishness” (anglicidade) 

associada ao liberalismo político inglês em contraste com o absolutismo francês e os 

jardins ingleses tornaram-se populares principalmente pelas questões filosóficas que 

esses geravam. Ao pesquisar o Pitoresco após a Segunda Guerra Mundial Nikolaus 

Pevsner de fato observa:  

The free growth of the tree is obviously taken to symbolize the free 
growth of the individual, the serpentine path and rivulet the 
Englishman’s freedom of thought, creed and action, and the 
adherence to nature in the grounds, the adherence to nature in 

28 CHADWICK, G.F. Townscape: Theory and Practice. Journal of the Town Planning 
Institute, vol. XLVI, n.7, junho 1960, p.164 
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ethics and politics29. 
 

Marie-Madeleine Martinet (1980, p. 5-6) explica que, nos numerosos escritos 

sobre arte produzidos no fim do século XVII na Grã-Bretanha, a relação entre arte e 

natureza era um tema recorrente e, no século XVIII, o natural torna-se a marca da 

imaginação artística. No século XVIII este tema sofre uma evolução: a arte se abre 

cada vez mais para a natureza, o espírito cada vez mais para o mundo externo e os 

simbolismos passam do emblemático da visão à teoria das associações de idéias. A 

diferença, sempre segundo Martinet, consiste portanto em dois poderes evocativos 

do observador: o simbolismo e a sugestão natural e esses se refletem na poesia, na 

pintura e na arte da jardinagem.  

Durante o século XIX, John Ruskin (1819-1900) estendeu o alcance 

conceitual do Pitoresco publicando, a partir de 1835 na revista Architectural

Magazine, uma série de ensaios sobre cottages e villas onde ele defendia o 

argumento de que edifícios deveriam usar materiais locais e ser compassivos em 

relação ao ambiente onde estavam situados, um conceito que ele irá explorar em The 

Seven Lamps of Architecture (1849). A grande preocupação de Ruskin no âmbito da 

arte e da arquitetura era um conceito de verdade que governasse considerações 

tanto morais quanto estéticas. Em 1841 Ruskin iniciou sua defesa pública da arte do 

pintor J.M.W. Turner contra seus críticos diferenciando o Pitoresco Turneriano do 

Pitoresco dos velhos mestres. A discussão30 de Ruskin sobre o Pitoresco é centrada 

em duas imagens de moinhos a vento, uma do pintor Clarckson Stanfield que Ruskin 

define como “Pitoresco de superfície” e a outra de Turner na qual Ruskin identifica a 

expressividade do Pitoresco “nobre”. Segundo Ruskin, Turner ultrapassava o 

interesse superficial em efeitos formais para penetrar na essência e no caráter interno 

do objeto (HUNT, 1994, p.218).  

Uma das principais características do movimento Arts and Crafts que surgiu 

do pensamento de John Ruskin e William Morris sobre as condições de produção da 

arte, era a retomada dos ofícios a qual trouxe uma ênfase nas tradições locais e nas 

formas construtivas características e que tinha um precedente no Pitoresco de Gilpin 

e Price. Alguns aspectos do Pitoresco foram adotados pelo Deutsche Werkbund, 

29 tradução da autora: “O crescimento livre da árvore é obviamente tomado como símbolo do 
livre crescimento do indivíduo, a serpentina de caminhos e riachos a liberdade de 
pensamento, crença e ação dos ingleses e a aderência à natureza na terra, a aderência da 
natureza em ética e política”. PEVSNER, N. The Genesis of the Picturesque. The 
Architectural Review, novembro 1944, vol.96, p.146. 
30 A discussão se encontra em RUSKIN, J. Modern Painters. Vol. 4, Nova Iorque: J. Wiley 
(primeira edição americana) 1862, p.7-9. 
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associação de artistas e precursora da Bauhaus, formada em 1907 na Alemanha, a 

qual havia incorporado o Arts and Crafts britânico em suas políticas.  

Entre as obras modernas sobre o Pitoresco destacamos The Picturesque: 

Studies in a Point of View (1927) de Christoper Hussey (1899-1970) o qual trata o 

Pitoresco como um fenômeno cultural, e enfatiza alguns de seus aspectos sociais e 

sua absorção nas artes. O trabalho de Hussey sobre casas rurais e sua admiração 

pelo arquiteto historicista Edwin Lutyens representa uma associação do Pitoresco 

com uma cultura nacional inglesa e suas tradições (MACARTHUR, 2007, p.14-16).   

Desde então, o Pitoresco esteve presente, com maior ou menor grau de 

apreciação, em vários estudos sobre arte e arquitetura entre os quais “Sir William

Temple and Sharawadgi” (1949) e “The Englishness of English Art” (1956) do 

historiador alemão Nikolaus Pevsner, “The Revenge of the Picturesque” (1968) de 

Reyner Banham e “Frederick Law Olmsted and the Dialectical Landscape” (1972) do 

artista americano Robert Smithson.  

O artigo “Exterior Furnishing or Sharawaggi: The Art of Making Urban 

Landscape”, publicado em janeiro de 1944 na AR (e de provável autoria de Hastings), 

é considerado como um dos mais importantes artigos que anteciparam o lançamento 

das teorias Townscape da revista. Nele o autor define o Pitoresco como a capacidade 

de reconciliar visualmente, em qualquer plano de cidade, elementos aparentemente 

incompatíveis. O termo Sharawadgi31 foi usado pela primeira vez por Sir William 

Temple (1628–99) em seu livro Upon the Gardens of Epicurus (1685) para descrever 

uma maneira de plantar sem ordem aparente. O termo foi popularizado no século 

XVIII na Inglaterra para descrever irregularidade, assimetria e surpresa através de 

uma graciosa desordem. Temple atribui o termo erroneamente aos chineses já que 

na verdade deriva do japonês sorowaji ou shorowaji que sugere de fato assimetria. 

Em Upon the Gardens of Epicurus, o sharawadgi é descrito como uma condição 

segundo a qual “o Belo deve ser imponente e deve atingir o olhar mas sem nenhuma 

ordem ou disposição das partes que possa ser observada facilmente”32.  

 

31 Tanto a etimologia quanto a grafia do termo sharawadgi são muito disputadas. Nos títulos, 
naturalmente, será mantida a forma original. Ao longo dessa pesquisa iremos adotar 
sharawadgi.  
32 “...but their greatest reach of imagination, is employed in contriving figures, where the beauty 
shall be great, and strike the eye, but without any order or disposition of parts, that shall 
commonly or easily observed” (TEMPLE, 1908, p.53-54).  
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Acima: Ilustração do artigo Exterior Furnishing or Sharawaggi: The Art of Making Urban 
Landscape, The Architectural Review, janeiro 1944. 

 

Nesse artigo o autor também lamenta o fato da Inglaterra não ser mais 

considerada o berço de uma revolução estética como havia ocorrido no tempo de 

William Morris e ataca o modelo cidade jardim definindo-o a “cidade dos sonhos da 

pequena burguesia”. Em dezembro de 1949 Hastings (com o pseudônimo Ivor de 

Wolfe) publica o artigo “Townscape. A Plea for an English Visual Philosophy Founded 

on the True Rock of Sir Uvedale Price”, onde afirma: 

 
O movimento Pitoresco tem um significado que transcende sua 
posição local na história do paisagismo porque o reconhecimento 
atual da existência de uma perene filosofia visual inglesa pode 
revolucionar nossa contribuição nacional à arquitetura e ao 
urbanismo tornando possível um nosso próprio desenvolvimento do 
International Style como resultado de nosso próprio auto-
conhecimento33. 

 

Hastings buscava ressaltar os pontos fortes únicos implícitos nas tradições do 

país, e em 1949, recomendava aos urbanistas que lidassem com os elementos mais 

diversos da paisagem inglesa vernacular “tentando amá-los e não odiando-os ou 

tentando se livrar deles de qualquer maneira”34. Tratava-se, como ele afirma, de 

abandonar a tentativa de impor ordem à natureza mas de aprender da ordem da 

natureza35, o que era, para Hastings, a base da verdadeira teoria do Pitoresco. Ele 

33 DE WOLFE, I. Townscape. A Plea for an English Visual Philosophy Founded on the True 
Rock of Sir Uvedale Price. The Architectural Review, Londres, vol.106, n.636, dezembro 
1949 
34 ibid. 
35 Esta observação está contida em um documento de três páginas com o título “My 
explanation of the rise of the Romantic Movement” que faz parte de um manuscrito encontrado 
por Erdem Erten na coleção de Pevsner no Getty Institute. Este documento tinha o objetivo de 
ajudar Pevsner em seu livro Works on the Picturesque. Ver ERTEN, 2004, p.31. O manuscrito 
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buscava, ao mesmo tempo, criar uma “coleção sistemática de exemplos individuais 

de design cívico” para promover a apreciação da paisagem inglesa e afirmava que 

esta abordagem tinha um paralelo no Common Law, o sistema jurídico anglo-saxão 

que em vez de formar um sistema coerente e lógico de leis, desenvolve-se 

organicamente através dos precedentes das decisões jurídicas, uma noção que Ian 

Nairn também irá desenvolver como veremos no capítulo referente à sua experiência 

nos Estados Unidos. Em suma: tratava-se de criar uma estética inglesa que cresceria 

a partir de inúmeros julgamentos individuais onde a paisagem, criada 

conscientemente ou não, seria a realização da vontade das pessoas de formar a 

sociedade de uma certa maneira, a qual era denominada por ele de “radical”, 

emprestando o termo da filosofia política. O artigo Townscape. A Plea for an English 

Visual Philosophy Founded on the True Rock of Sir Uvedale Price portanto é crucial 

no estabelecimento das associações políticas, sociais e históricas de Townscape 

(ERTEN, 2004, p.103).   

Ao lado ou, mais provavelmente, a pedido de Hastings, Nikolaus Pevsner, 

como vimos, também investigava a doutrina do Pitoresco que ambos consideravam 

crucial para lançar a tradição inglesa em um modernismo mais compassivo ou mais 

humano e despertar uma sensibilidade nos leitores e nas autoridades em preparação 

ao processo de reconstrução. Pevsner, que iniciou o estudo da arte inglesa quando 

ainda lecionava na Universidade de Göttingen, na Alemanha no fim dos anos 1920, 

visitou a Inglaterra pela primeira vez em 1930 e estabeleceu-se definitivamente em 

Londres após a ascensão de Hitler ao poder. Ele envolveu-se com arte inglesa desde 

a publicação de Pioneiros do Movimento Moderno (1936) que entendia demonstrar, 

através de uma narrativa coerente ainda que seletiva, que os princípios do 

modernismo podiam ser traçados na Inglaterra do século XIX e, durante os anos 

1940, escreveu uma série de artigos sobre o Pitoresco do século XVIII 

desenvolvendo gradualmente uma visão sobre a arte inglesa e sobre seu caráter 

nacional.  

Pevsner sugeria que os ingleses eram uma nação mais visual do que eles 

mesmo acreditavam e que a inclinação prática os distinguia mais no campo da 

arquitetura do que em artes como pintura e escultura. Ele esperava que a Inglaterra 

conseguisse superar a sua timidez e seu conservadorismo e que pudesse assim ter 

um papel de liderança no contexto da arquitetura moderna. Como afirma o historiador 

britânico Alan Powers (2007, p.10-11), Pevsner acreditava que a contribuição dos 

Works on the Picturesque foi finalmente publicado em maio de 2010. Ver: PEVSNER, N 
(Autor), AITCHISON, M. (Editor) Pevsner's Townscape: Visual Planning and the 
Picturesque. Getty Research Institute. 2010. 
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ingleses ao planejamento urbano estava no Pitoresco, devido à exploração das 

sensações humanas e à sensibilidade para processos naturais, e não em um 

Modernismo formal.  

Em 1955, Pevsner dedica a sexta e última das Reith Lectures36, aulas 

radiofônicas sobre o tema “The Englishness of the English Art”, ao genius loci, termo 

tornado famoso pelo poeta Alexander Pope em 1731 que o usava para mostrar como 

evitar a aridez do estilo formal dos jardins franceses e holandeses e que na literatura 

dos paisagistas ingleses do século XVIII indicava o caráter típico e único de cada 

lugar (POWERS, 2007, p.83). Aqui consideramos importante esclarecer também o já 

mencionado conceito de englishness, ou anglicidade, já que os autores que 

pesquisaram esse conceito concordam que se trata de um mito que obscurece ou 

ignora qualquer fato que não corresponde a uma necessidade específica. O conceito 

de englishness possuía um forte poder de sedução ao evocar as virtudes do 

confortável e saudável estilo de vida no campo, baseado em uma sólida estrutura 

hierárquica e longe dos antagonismos de classe associados às cidades. É importante 

também ressaltar o papel que essa noção desempenhou na promoção do ideário 

cidade-jardim. De fato, os reformadores usaram a cidade jardim para definir, de 

maneira muitas vezes condescendente, o que era inglês e o que não era 

(MEACHAM, 1999, p.2-7).  

Como vimos, o conceito de genius loci e do ideal estético do Pitoresco foram 

debatidos ao longo dos anos por muitos estudiosos da forma urbana e foram 

particularmente significativos para a administração do ambiente histórico, 

especialmente quando esta passou a considerar, além de objetos arquitetônicos, 

conjuntos de edifícios. No entanto é importante lembrar a afirmação de John 

Pendlebury (2008, p.31-33) segundo o qual a noção de caráter, explorada por vários 

urbanistas em seus planos desde os anos 1940, era entendida principalmente em 

termos sensoriais e não apenas visuais e, portanto, permanecia bastante vaga, fato 

que convinha aos urbanistas, os quais podiam manipulá-la de acordo com seus 

interesses.  

Em 1955 Reyner Banham (1922-1988) publica na AR uma resenha do projeto 

da Escola de Hunstanton de Alison e Peter Smithson onde o termo Brutalismo foi 

introduzido pela primeira vez. Banham havia sido orientando de Pevsner e foi a 

convite de Pevsner que ele entrou na equipe editorial da AR mas havia muitas 

36 Nikolaus Pevsner examina o amor pela natureza e a expressão de liberdade na arte 
inglesa. Nessa última conferência, Pevsner olha para a técnica e a observação da paisagem 
do pintor John Constable (1776-1837) e associa suas representações do campo inglês à 
paixão dos ingleses pela paisagem e pelo Pitoresco. 
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diferenças entre os dois: Banham era o mentor de um grupo de artistas e arquitetos 

(entre os quais o casal Smithson) chamado The Independent Group o qual pretendia 

revitalizar a arquitetura moderna e era extremamente crítico em relação à postura da 

AR que eles percebiam como uma tentativa de enfraquecer, popularizar e embelezar 

a arquitetura moderna. A presença de Reyner Banham (1922-1988) na direção da AR 

(de 1959 a 1964, período durante o qual Ian Nairn também se encontrava na equipe) 

portanto representava um desafio para o comitê editorial da revista por contestar a 

natureza nacionalista das teses estéticas neopitorescas defendidas por outros 

colaboradores da revista37. No entanto, Macarthur (2007, p.106) chama a atenção 

para o fato de que o Townscape da beleza fortuita e o Brutalismo, com suas 

estruturas de concreto armado aparente e suas formas “desajeitadas” poderiam ser 

duas versões do Pitoresco: o Brutalismo podia ser esteticamente valioso embora 

desagradável da mesma maneira que as representações exatas dos objetos mais 

feios e repugnantes produzidos pelos pintores holandeses (ver, por exemplo, O Boi 

Abatido de Rembrandt) havia servido aos teóricos do século XVIII para demonstrar 

que a repulsa ou repugnância era parte integral do Pitoresco38.  

Além de Banham, lembramos também o arquiteto e historiador Alan 

Colquhoun que na época acusa Pevsner de infiltrar-se intencionalmente no 

Movimento Moderno com a componente historicista do Pitoresco, “traindo” assim os 

ideais modernistas e permitindo uma teoria visual inadequada que se baseava na 

validade das formas independentemente da estrutura e da função39. 

Chadwick40 levanta a hipótese de que o interesse em Townscape, que se 

desenvolveu nos anos 1960, não refletia apenas a aversão ao subúrbio e à expansão 

urbana típica do período entre as guerras e que veremos em mais detalhes no 

capítulo 2, mas que surgia de uma necessidade psicológica decorrente dos conflitos 

entre a escala necessária ao transporte e a escala dos pedestres. Além do fator 

escala, Chadwick menciona a importância dada pelo Townscape aos materiais e cita 

um trecho significativo de Gardens in the Modern Landscape (1948) do arquiteto 

paisagista canadense Christopher Tunnard (1910-1979): 

Em uma época que se divorciou da vida do solo precisamos dos 
materiais da natureza (não sua imagem) – seus paus, suas pedras 

37 POUSIN, F. Du townscape au ‘paysage urbain’, circulation d’un modèle rhétorique 
mobilisateur Strates, Matériaux pour la Recherche en Sciences Sociales. Nanterre, n.13-
2007 - Paysage urbain: genèse, représentations, enjeux contemporains. Acesso:  
<http://strates.revues.org/document5003.html>. Acessado: 17.07.2009 
38 Ver PRICE, U. A dialogue on the distinct characters of the picturesque and the 
beautiful in answer to the objections of Mr. Knight. Londres: J.Robson. 1801 
39 Essa acusação é lançada em uma carta à AR de Julho 1954.  
40 CHADWICK, G.F. Townscape: Theory and Practice Journal of the Town Planning 
Institute. Vol. XLVI, n.7, junho de 1960, p.164 
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e folhas, o estímulo de sua proximidade. Gostamos de abrir nossas 
janelas para o sol e vê-lo filtrar em nossas habitações através dos 
ramos de uma árvore vizinha ou de ouvir a chuva caindo docemente 
sobre as folhagens41.  

 

Em Town Planning (1940), Thomas Sharp comentava que edifícios deveriam 

ser julgados não apenas em sua relação um com o outro, mas em relação ao espaço 

entre eles, porque, da mesma maneira que existe uma interação pictórica entre os 

sólidos e os espaços vazios dos muros e das janelas nos próprios edifícios, existe 

uma interação entre os sólidos dos edifícios e os espaços vazios entre eles. E 

esclarecia que cada rua devia ser julgada como uma única composição, uma única 

pintura. Sharp chamava a atenção para a palavra pintura visto que, em sua opinião a 

rua tradicional continuava sendo condenada a partir da questão de sua 

pitoresquicidade. A própria palavra pitoresco, insistia Sharp, estava sendo 

vulgarizada além de seu próprio significado e era aplicada apenas ao singular, ao 

irregular. No entanto a pitoresquicidade, de acordo com o urbanista, era 

essencialmente a qualidade de ser adequado para ser o sujeito de uma pintura. Em 

Anatomy of the Village (1946) Sharp também explorava uma abordagem Townscape 

em questões relativas à composição de conjuntos de edifícios e caráter arquitetônico. 

Uma pintura, explicava Sharp, exige composição, unidade, equilíbrio e, em sua 

opinião, uma rua arquitetonicamente bem sucedida deveria possuir essas mesmas 

qualidades. No entanto uma das melhores definições de Townscape é geralmente 

considerada a de Hastings (escrevendo na ocasião com o pseudônimo de Ivor de 

Wolfe) segundo o qual relações, inicialmente reveladas de maneira acidental, tornam-

se temas de uma arte que almeja reconciliar acentuando variedades de formas e 

estabelecendo, ao resolver esse conflito, as condições para uma “democracia das 

coisas“42. Em relação à composição de grupos de edifícios, existe, ainda segundo 

Pendlebury (2008, p. 31), na Grã-Bretanha, uma tendência a apreciar qualidades 

estéticas informais, muitas vezes até fortuitas e esse valor é também, em sua 

opinião, evidente nas lutas pela preservação da área rural dos anos 1930, que 

incluem também a luta pela proteção das áreas onde estavam situados monumentos 

arqueológicos icônicos. Essa tendência está também presente no pensamento 

urbanístico do já mencionado urbanista Raymond Unwin, por exemplo, ao enfatizar a 

composição tridimensional e o amor pelo pitoresco e o vernacular. Lembramos que 

41 TUNNARD, C. Gardens in the Modern Landscape (1948) apud CHADWICK, G.F. 
Townscape: Theory and Practice Journal of the Town Planning Institute. Vol. XLVI, n.7, 
junho de 1960, p.164 
42 DE WOLFE, I. Townscape. A Plea for an English Visual Philosophy Founded on the True 
Rock of Sir Uvedale Price. The Architectural Review, Londres, vol.106, n.636, dezembro 
1949 
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Unwin era fortemente influenciado por A construção das Cidades segundo seus 

Princípios Artísticos (1889), obra do arquiteto austríaco Camillo Sitte (1843-1903) 

cujos estudos sobre as irregularidades e o acidental exerceram grande influência 

sobre o desenvolvimento do ideário Townscape mesmo que Sharp tenha levantado 

algumas críticas à obra de Sitte em seu Town and Countryside (1932)43. Embora 

sejam muitos os autores que apontam para as inconsistências presentes em A

Construção das Cidades segundo seus Princípios Artísticos, Sitte conseguiu 

denunciar de maneira eficaz o problema decorrente do domínio dos engenheiros 

“armados de réguas e compassos“ no planejamento de cidades e colocar “no centro 

do debate urbanístico a questão do lugar da história no projeto urbano, numa 

tentativa de achar um ‘sentido’ para as futuras intervenções urbanas”44. A posição de 

Sitte não era contra o mundo industrial e seu livro não consiste em uma fuga para um 

passado idílico: o arquiteto austríaco entendia demonstrar uma distribuição lógica de 

agregados autônomos, capazes de garantir uma simbiose entre ambiente construído 

e campo, de exaltar a vida social sem reprimir o indivíduo, equilibrando liberdade e 

orgulho cívico (ZEVI, 1950). No livro Sitte também elabora uma crítica à cidade 

moderna, condenando o modismo das ruas longas e largas, a desconsideração pelo 

genius loci, bem como a pobreza inventiva das obras modernas em geral: 

Mesmo as renúncias às numerosas belezas pitorescas e a 
crescente importância das reivindicações da higiene e do tráfego 
nas novas construções não deveriam desencorajar a busca por 
soluções artísticas e fundamentar a aceitação passiva das soluções 
técnicas como na construção de uma estrada ou uma máquina, pois 
não devemos furtar ao nosso atribulado cotidiano as impressões 
sublimes que jorram continuamente da perfeição artística (SITTE, 
1990, p.117-118).  

 
 Camillo Sitte demonstra claramente preocupação perante as transformações 

das cidades industriais, mas parece ser principalmente motivado pela estética da 

imagem urbana. Para Sitte a beleza da cidade é associada à serenidade, harmonia, 

segurança e felicidade, pode-se dizer portanto que a arte exerce um “papel moral”. 

Na introdução de “A Construção das Cidades segundo seus Princípios Artísticos” ele 

afirma que quem já foi sensibilizado pela beleza de uma cidade antiga dificilmente 

contestaria a forte influência do meio externo sobre o espírito humano” (SITTE, 1990, 

p.14). Se para muitos historiadores de arquitetura, Sitte é apresentado como um 

43 Sharp acusa Sitte de copiar a natural irregularidade das cidades medievais na cidade 
moderna e de planejar a falta de planejamento, ou seja, imitar conscientemente o inconsciente 
e “natural”, com resultados “deprimentes e lamentáveis” (SHARP, 1932, p.66).  
44 MAIA COSTA, L.A. De Immanuel Kant a Camillo Sitte, as noções de história, estética e 
projeto em A Construção das Cidades segundo seus Princípios Artísticos in I Congresso 
Internacional de História urbana – Agudos/SP Outubro 2004 - Camillo Sitte e a circulação das 
idéias de estética urbana. Europa e América latina: 1880-1930 
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interlúdio, uma anomalia ou, segundo Giedion (1984, p.18-19), um “fato transitório”45, 

este julgamento parece ser desmentido pela nova valorização dos princípios sittianos 

que ocorreu quase meio século depois. Nesse âmbito, a tradução de Der Städtebau 

nach seinen Künstlerische Grundsätzen para o inglês na década de 1960, assume 

um papel fundamental, transformando esse estudo urbanístico em um símbolo de 

“retorno à cidade” e, ao mesmo tempo, sustentando uma nova corrente da arquitetura 

e urbanismo contemporâneos46 (COLLINS, 2005). Uma das particularidades do 

Townscape é portanto a de se dirigir aos aspectos sensíveis dos elementos de uma 

cena e de construir uma análise baseada na soma, sucessão e listagem de 

sensações, luz, tom, cor, elementos gráficos e texturas, ou seja, valores tácteis47 que 

perdem sua individualidade encontrando finalmente sua essência, ou talvez, algo 

parecido com o que o sociólogo alemão Georg Simmel (1858-1918), em seu ensaio 

La Philosophie du Paysage de 1913, chama de Stimmung48. Para Simmel, a 

paisagem nasce a partir do momento em que fenômenos naturais justapostos sobre a 

terra são reagrupados por um modo particular de unidade e o suporte principal desta 

unidade, a Stimmung, “penetra todos os elementos da paisagem sem que se possa 

tornar um só deles responsável por ela: cada elemento participa de uma maneira não 

definida claramente - mas ela não existe mais exteriormente a esses aportes e 

tampouco se compõe de sua soma” (SIMMEL,1913, p.241). A obra de Simmel revela 

que não se trata de compreender o singular como parte do universal, mas de 

perceber que o universal é que se encontra arraigado nesse particular.  

O ideário Townscape é considerado hoje como uma das brechas no alto modernismo 

e foi frequentemente acusado de propor formas arquitetônicas historicistas. Para 

Macarthur (2007, p. 202) isso corresponde apenas em parte à verdade: enquanto 

dentro da AR existia efetivamente uma facção que representava essa tendência, 

Robert Venturi, um dos principais personagens do post-modernismo  havia publicado, 

45 Siegfried Giedion separa “fatos constituentes” de “fatos transitórios”: Giedion define os 
primeiros como “tendência esporádica que aparece com todo o brilho e éclat de um fogo de 
artifício mas que não tem grande durabilidade” como por exemplo o advento da produção em 
massa da indústria do século XIX, entre os “fatos constituintes” estão a arte oficial da mesma 
época. Giedion escrevia em 1941 quando Sitte estava, de fato, bastante “fora de moda”. 
46 COLLINS, C.C. Christiane Crasemann Collins e trajetórias transatlânticas. Entrevista de 
Adalberto da Silva Retto Junior. abr/mai/jun 2005, ano 6, vol. 22, p. 037 Portal Vitruvius. 
Acesso: <http://www.vitruvius.com.br/entrevista/collins/collins.asp.> Acessado em: 21.07.2009 
47 DE LUIGI, L. Townscape e la tradizione pittoresca nella cultura urbanistica inglese 
Urbanistica n.32, dezembro 1960 p. 7-11 
48 O termo alemão stimmung, traduzido ao pé da letra, significa humor, estado de espírito, 
atmosfera. 
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em 1953, um estudo baseado no Townscape do Campidoglio romano na AR49 e tanto 

Complexidade e Contradição em Arquitetura (1966) quanto Aprendendo com Las 

Vegas (1972) têm numerosas dívidas com o Townscape.  

2.3.2 O Festival of Britain (1951) 
Os princípios da filosofia visual Townscape têm sua mais importante 

demonstração por ocasião do Festival of Britain, uma exposição nacional inaugurada 

em maio de 1951 para comemorar os cem anos da Great Exhibition50 e que almejava 

não apenas ser um “tônico para a nação51”, mas também promover projetos de 

qualidade para a reconstrução de cidades que, após a guerra, estavam ainda muito 

danificadas. De fato, alguns exemplos do Festival of Britain comparecem no livro 

Paisagem Urbana (1961) no qual, como veremos, Gordon Cullen irá reunir as 

categorias interpretativas do Townscape.  

Para a direção de arquitetura do Festival foi nomeado, em 1948, o jovem 

arquiteto e decorador de interiores Hugh Casson52 (1910-1999), que passou a colocar 

em prática algumas das idéias de Hastings.  

 

 
Acima imagem do South Bank (a margem sul do rio Tâmisa) com o sítio do Festival of 

49  VENTURI, R. The Campidoglio: A Case Study, The Architectural Review, maio de 1953, 
pp. 333-334. 
50 Great Exhibition of the Works of Industry of all Nations também conhecida como Crystal 
Palace Exhibition, a primeira das grandes exposições internacionais da cultura e da indústria 
que se tornaram popular no século XIX.  
51 Assim o chamava Gerald Barry, o organizador do Festival of Britain. 
52 Hugh Casson foi membro do Comitê Editorial da AR de 1954 a 1973. 
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Britain. Fonte: http://www.corbisimages.com/Enlargement/HU035213.html 
© Hulton-Deutsch Collection/CORBIS
 

O Festival de fato pode ser considerado a epítome das formas de uma 

paisagem urbana sentida e realizada com sensibilidade Pitoresca53. Hugh Casson, 

leal defensor da Townscape, descrevia sua visão para o South Bank, o local 

escolhido para o Festival explicando que os edifícios haviam sido agrupados ao redor 

de uma série de pátios, cada um com cores, formas e silhuetas diferentes, assim que 

o visitante, ao passar de um para outro era apresentado a uma série de vistas 

constantemente em mudança e o tamanho total do sítio seria camuflado pela 

variedade de suas partes separadas54. Hugh Casson, que foi condecorado por suas 

realizações em 1952, via o Festival não como uma feira internacional mas como uma 

celebração nacional, “um show para apresentar nós mesmos para nós mesmos”55 e, em 

um artigo para a revista Country Life de 1976 lembrava que os ingleses estavam 

sentiam a necessidade de “uma palavra de consolo e de um evento de 

encorajamento”. No mesmo artigo Casson lembrava também a falta de aceitação por 

parte da imprensa em geral em relação ao evento, a desconfiança do establishment 

que o considerava um encobrimento para um “socialismo avançante”, a Esquerda 

que decidira que o evento era “muito classe média”, os acadêmicos que o 

consideravam populista e os críticos que afirmavam que se tratava de um 

instrumento político para distrair a nação de seu desconforto. Rykwert, em seu já 

mencionado artigo na revista Zodiac56, observava que a AR havia fracassado ao 

tentar reconstruir um bairro  inspirado em sua filosofia embora reconhecendo sua 

importância histórica ao marcar o fim do período de austeridade na Grã-Bretanha. A 

publicidade que envolvia o Festival representava, segundo o historiador, o tipo de 

modernidade para arquitetos provincianos, construtores e clientes. Seu ethos, 

continuava, embora algumas passagens brilhantes, “era cidade jardim ou até mesmo 

suburbano”. A AR no entanto achava os resultados dos princípios do Pitoresco 

aplicados ao planejamento urbano um triunfo e, em seu prefácio à edição especial 

sobre a Exposição do South Bank, declarava que a exposição desempenhava o 

papel tradicional de incubadora de ideias em um momento particularmente oportuno 

já que os problemas apresentados aos designers, especialmente o pequeno tamanho 

53 DE LUIGI, L. Townscape e la tradizione pittoresca nella cultura urbanistica inglese 
Urbanistica n.32, dezembro 1960 p. 7-11. 
54 CASSON, H. Adventure of the South Bank. Acesso: 
<http://www.sirhughcasson.com/pages/festivalguide.html>. Acessado: 21.11.2009 
55 CASSON, H. Looking Back at a National Tonic. Country Life, 11 de novembro 1976. 
Acesso: < http://www.sirhughcasson.com/pages/festivalcountry.html>. Acessado: 21.11.2009 
56 RYKWERT, J. Review of a Review. Zodiac, vol. 1, 1959, p.13-15. 
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do sítio, refletiam muitos dos problemas que arquitetos e urbanistas enfrentavam na 

época na Grã-Bretanha: como proporcionar uma sensação de espaço economizando 

ao mesmo tempo no uso do espaço; como conseguir um caráter urbano compacto e 

evitar congestionamento - visual e real - ao mesmo tempo; como soldar ideias de 

vários arquitetos juntos sem sufocar a originalidade ou impor uniformidade; como 

casar o novo com o velho de maneira que um não prejudique o outro mas, ao 

contrário, que suas qualidades realcem uns aos outros”57. Os editores também 

indicavam que o South Bank havia sido planejado como uma nova unidade de 

vizinhança dentro de uma cidade existente, criando assim, segundo eles, um 

exemplo para um futuro desenho urbano através de uma abordagem não ortodoxa 

que o distanciava da tradição Beaux-Arts de design para exposições e um exemplo 

para cidades que poderiam crescer de forma lenta e orgânica (ERTEN, 2004, p.89).  

Como nos lembra ainda o historiador Erten em sua tese (2004, p.91), o 

projeto do South Bank refletia uma das decisões mais importantes decorrentes do 

encontro do 6o CIAM em Bridgewater na Inglaterra (1947), ou seja, a reintegração de 

desenho urbano, arquitetura e arte para a realização de uma moderna 

“Gesamtkunstwerk” (obra de arte total). De fato, o projeto do South Bank era o 

resultado da colaboração de vários arquitetos, paisagistas, artistas e designers de 

exposições sob a coordenação de Hugh Casson e do arquiteto e designer Misha 

Black (1910-1977). A esse propósito parece ainda oportuno notar que o anfitrião do 

6o CIAM foi o grupo MARS liderado por J.M. Richards, como vimos, um dos editores 

da AR, cujo interesse era a relação entre o arquiteto e o “homem comum” que 

aceitaria mais facilmente a arquitetura moderna se sua imagem fosse modificada 

para incorporar referências culturais vernaculares e torná-la assim menos abstrata. O 

MARS encontrava-se na época em uma posição avantajada visto que muitos de seus 

membros trabalhavam em departamentos do governo como o London County Council 

(LCC) e outras organizações influentes que desempenhavam um papel importante na 

propagação das ideias do CIAM (MUMFORD, 2000, p.169). O 8o CIAM (Hoddesdon, 

Inglaterra) ocorreu paralelamente ao Festival of Britain e o tema escolhido foi “the

heart of the city” (o coração da cidade), o qual refletia uma conscientização sobre os 

efeitos da suburbanização. O arquiteto catalão Josep Lluís Sert i López (1902-1983), 

um dos fundadores do CIAM, afirmava nessa ocasião que para lidar com os 

problemas da cidade (e da suburbanização) era preciso falar em termos cívicos e 

urbanos e portanto o CIAM deveria se ocupar do centro ou do “coração” da cidade, 

57 Edição Especial sobre a South Bank Exhibition (prefácio) The Architectural Review,
Londres, agosto de 1951, vol. 110, p.74. 
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que seria o ambiente físico consagrado a expressar o senso de comunidade 

(MUMFORD, 2000, p. 203-206).

2.3.3. Gordon Cullen e o livro Paisagem Urbana (1961) 
A filosofia de Hastings portanto foi adotada por vários autores que buscavam 

novas maneiras de olhar para o desenvolvimento de cidades. Uma personagem 

crucial nesse contexto é Gordon Cullen (1914-1994), arquiteto e hábil desenhista que 

havia trabalhado com arquitetos como Raymond McGrath, Godfrey Samuel e 

Berthold Lubetkin. Nas palavras de Cullen “um edifício é arquitetura, mas dois 

edifícios seriam já paisagem urbana porque a relação entre dois edifícios próximos é 

suficiente para libertar a arte da paisagem urbana” (1971, p. 135). Ele ensinava que 

para apreciar ou desenvolver a paisagem urbana era necessário aceitar as 

prerrogativas da urbanidade a qual dependia de uma relação estreita e compacta 

entre os elementos urbanos.  

  
 

Acima a capa do livro de Cullen (reeditado em 1971 com o título The Concise Townscape). A 
imagem ilustra o desperdício de espaço comum nas novas cidades inglesas e as três 
principais tendências urbanísticas: casas espalhadas representando a cidade jardim de baixa 
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densidade, o bloco habitacional representando o urbanismo Corbusiano e, desenhado na 
calçada, a diversidade e compacidade da paisagem urbana almejada pelos promotores de 
Townscape. 

 

Cullen começou a escrever para o Architects’ Journal em 1938, dois anos 

após constituir sua própria firma de consultoria. Após a guerra ele contribuiu 

regularmente, de 1951 a 1959, para a AR com artigos mais tarde reunidos no livro 

Paisagem Urbana, publicado em 1961, no qual buscava enfatizar a importância de 

reconhecer individualidade na estética arquitetônica evitando a uniformidade e a falta 

de idiossincrasias tão comuns nas Novas Cidades, as novas cidades que estavam 

sendo construídas naqueles anos na Inglaterra para acolher a população excedente 

das grandes conurbações. Elena Marchigiani (in DI BIAGI, ed., 2002, p.173) define o 

livro como “complexo e estimulante” e chama a atenção para sua capacidade de 

“abrir novos campos de reflexão tanto em relação ao planejamento e seus 

instrumentos analíticos e de projeto, como em relação às transformações espaciais 

das cidades e do território” atribuindo a essa capacidade o interesse demonstrado 

pelos italianos na segunda metade dos anos 1950 pelas categorias interpretativas do 

Townscape. Em Paisagem Urbana, Cullen identifica três chaves interpretativas do 

espaço urbano: a serialidade ou sequência da visão do ponto de vista do pedestre ou 

do automóvel em movimento, a relação corporal com as características físicas do 

lugar e a análise dos materiais e dos elementos dos quais o lugar se compõe.  

Esses são portanto os instrumentos apresentados por Cullen, contudo ele 

deixa claro que, como em um jogo, existem jogadas e lances regulares e outras 

sugeridas pela experiência e por precedentes e apresenta, assim, casos inspirados 

em vilarejos ingleses e italianos acompanhados por fotos e desenhos bem como 

comentários sobre diferentes tipos de espaços e as reações emocionais que esses 

geram.  

Da mesma maneira que Simmel, em La Philosophie du Paysage recorre a 

analogias para explicar a Stimmung, Gordon Cullen, em sua crítica à forma das 

Novas Cidades inglesas, também tenta definir Townscape: 

 
Ao tentar uma definição de Townscape, eu diria que um edifício é 
arquitetura mas dois edifícios é Townscape porque assim que dois 
edifícios são justapostos a arte de Townscape é liberada...Nós 
estamos ainda no estágio em que cada edifício é o centro e o fim do 
planejamento. Se edifícios são letras do alfabeto então eles não são 
usados para formar palavras coerentes mas para formar o infeliz 
lamento de AAAAA! ou OOOOOO! (CULLEN,1953, p.33). 

 



33

Apesar da contribuição de Cullen ser para muitos autores central para a 

disciplina do desenho urbano, seu trabalho, bem como a tradição que este 

representa, foram também objeto de comparação com a abordagem mais acadêmica 

de Kevin Lynch em A Imagem da Cidade, obra publicada no mesmo ano de 

Paisagem Urbana.  

De acordo com David Gosling58 e Barry Maitland (1984, p. 48-49), o método 

de Cullen introduziu uma abordagem sistemática para qualidades da paisagem 

muitas vezes elusivas, no entanto, é oportuno lembrar que sua visão pessoal e sua 

habilidade artística eram vistas muitas vezes com reservas pelos que buscavam uma 

interpretação mais objetiva dessas qualidades.  

O livro e a concepção metodológica de Paisagem Urbana refletem uma 

abordagem muito semelhante à do arquiteto inglês Frederick Gibberd (1908-1984), 

projetista da cidade nova de Harlow que, com o livro Town Design (publicado pela 

primeira vez em 1953), se insere na tradição de Camillo Sitte, Raymond Unwin e 

Werner Hegemann e com esses estabelece uma continuidade, problematizando a 

tradição do civic design com as posições do Movimento Moderno59. Gibberd, de 

forma semelhante a Cullen, afirmava que “town design compreende arquitetura, 

paisagismo e desenho de estradas, que perdem a sua individualidade para 

transformar-se em uma coisa nova: a cena urbana” (GIBBERD, 1970, p.5).  

Essa aproximação a Sitte, no entanto, era vista como uma falha por alguns. 

Joseph Rykwert atribui a popularidade  internacional da AR à arte de Gordon Cullen e 

a força dos desenhos de Cullen ao seu olhar fotográfico e a sua habilidade de “cortar” 

o campo de visão nas suas passagens mais espetaculares. Ele conclui que o estilo 

de Cullen é portanto artificial mas também “envolvente e atraente de uma maneira 

58 David Gosling foi colega de Gordon Cullen quando este era Assistente Diretor da AR entre 
1946 e 1956 antes que Ian Nairn e Kenneth Browne se tornassem os editores da sessão 
Townscape da revista. O orientador da dissertação de mestrado de Gosling (defendida em 
1954) e que consistia de uma adaptação dos princípios Townscape para o centro de Boston, 
foi Kevin Lynch. Gosling foi autor de Concepts of urban design (com Barry Maitland; Academy 
Editions, 1984) e Gordon Cullen: visions of urban design (Academy Editions, 1996), sobre a 
vida, a obra e os escritos de Gordon Cullen que, junto com Kevin Lynch, foi a sua principal 
referência. Formado em arquitetura pela Universidade de Manchester, Inglaterra, pós-
graduou-se em planejamento urbano no MIT (Instituto Tecnológico de Massachussets) e em 
Yale, nos EUA, quando obteve uma bolsa Fullbright para uma viagem de estudos ao Brasil. 
Passou o ano de 1976 como professor visitante da Universidade de Brasília, onde lançou os 
fundamentos do ensino de desenho urbano e do Townscape, em tempos de rígidas posturas 
tecnocráticas no planejamento urbano. Gosling ainda viria ao Brasil em diversas outras 
oportunidades para lecionar e participar de conferências e congressos. DEL RIO, V., Desenho 
Urbano perde David Gosling, Portal Vitruvius. Acesso: 
http://www.vitruvius.com.br/arquitextos/arq024/arq024_00.asp.Acessado: 18.12.2009 
59 COLLINS, C.C. Christiane Crasemann Collins e trajetórias transatlânticas. Entrevista de 
Adalberto da Silva Retto Junior. abr/mai/jun 2005, ano 6, vol. 22, p. 037 Portal Vitruvius. 
Acesso: <http://www.vitruvius.com.br/entrevista/collins/collins.asp.> Acessado em: 21.07.2009 
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perversa” e repete que essa fraqueza é coerente com a política da AR que, segundo 

o historiador, privilegia superfície a estrutura60.  

Após a saída de Gordon Cullen da AR em fevereiro de 1959 o arquiteto e 

artista Kenneth Browne (1917-2009) tomou seu lugar como “Editor Townscape”. A 

secção Townscape continuou sendo escrita por diversos autores, incluindo Ian Nairn 

e Reyner Banham e também recebeu contribuições de leitores fora da profissão fato 

que, como afirma Erten (2004, p.107), pode ter contribuído para criar “um discurso 

anônimo sobre desenho urbano”. 

2.3.4. O Townscape de Ian Nairn 

Ao longo dos anos 1950 e 1960 Nairn denuncia a falta de caráter e atmosfera 

comuns nas Novas Cidades e busca, através de vários textos e fotos, essência, 

caráter ou personalidade: um conceito unificador ao qual ele se refere ao analisar, 

por exemplo, a vista aérea de Cumbernault New Town em Your England Revisted 

(1964) que, apesar de ainda estar no primeiro estágio, já mostra, segundo o crítico, 

como parte da natureza que a cercava estava sendo usada como um gesto 

unificador, envolvendo a cidade (Nairn de fato usa a expressão “enfolding gesture” 

implicando um ato de abraçar, envolver, delimitar) e conferindo-lhe forma. Nairn 

continua explicando o processo de combinar e unificar enfatizando as diferenças de 

cada lugar e esclarecendo que este processo não se aplica apenas a projetos em 

grande escala como cidades, mas também a edifícios, numa posição semelhante à 

de Simmel quando afirma que “um monte de livros não constitui uma "biblioteca", mas 

se torna uma, sem que se retire nem se acrescente um volume, a partir do instante 

em que um certo conceito unificador a envolve e lhe confere uma forma” 

(SIMMEL,1913, p.235). Descrevendo o interior da Courtauld Gallery de Londres 

Nairn, insistia que galerias podiam ser simples coleções de obras de arte ou uma 

experiência completa da mesma maneira que uma cidade podia ser uma coleção de 

edifícios, como Filadélfia ou uma unidade completa, como Veneza  (NAIRN, 1966, 

p.114-115). Outro exemplo representativo é sua descrição do notório conjunto 

residencial de Alton West em seu guia de Londres, Nairn’s London:  

 
In the country of the blind the one-eyed man is king [...]. The 
eye of technique and elegance in individual buildings is wide 
open; the eye of understanding and feeling for a total place is 
firmly shut. (NAIRN,1966, p.201)61 

60 RYKWERT, J. Review of a Review. Zodiac, vol. 1, 1959, p.13-15. 
61 Tradução da autora: “No país dos cegos, quem tem um olho é rei [...]. O olho da técnica e 
da elegância em relação a edifícios individuais está bem aberto, no entanto, o olho da 
compreensão e do sentimento por um lugar como um todo está firmemente fechado”. 
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Como vimos, no contexto inglês, ao lado da tradição do genius loci, há aquela 

de capturar e apreciar valores emotivos que derivam de combinações contrastantes 

bem como a de perceber o sentido muito peculiar de uma linguagem resultante da 

combinação de objetos, ambientes ou situações estranhas entre si e opostas. Esta 

sensibilidade, segundo Lionello de Luigi62, determinou a tendência de Ian Nairn em 

capturar o valor emotivo da tensão que se estabelece em combinações contrastantes 

e que contribui assim ao discurso da individualidade e da idiossincrasia.  

Ao longo de sua carreira de crítico e jornalista, ele fornece, como veremos, 

inúmeros exemplos da abordagem Townscape e alguns termos cunhados por Gordon 

Cullen em Paisagem Urbana irão comparecer também nos artigos de Nairn para 

importantes jornais ingleses durante os anos 1960, um trabalho que exploraremos no 

item 3.6. 

 

 
Acima: fotografia de Ian Nairn. Fonte: “From London to Milton Keynes”, o primeiro episódio 

62 DE LUIGI, L. Townscape e la tradizione pittoresca nella cultura urbanistica inglese. 
Urbanistica n.32, dezembro 1960 p. 7-11 



36

da série “Outrage Revisited” de Jonathan Glancey, Shehani Fernando and Michael Tait. 
Acesso: http://www.guardian.co.uk/artanddesign/video/2010/jun/07/outrage-revisited-milton-
keynes-architecture?INTCMP=ILCNETTXT3486. Acessado: 8.06.2010 

 

No entanto, consideramos relevante observar que o estilo de Nairn é, sem 

dúvida, bastante vigoroso, enérgico e apelativo e consegue, em nossa opinião, 

transmitir urgência de maneira mais eficaz do que outros promotores do Townscape, 

algo importante considerando que um de seus objetivos principais era expor 

situações problemáticas e propor mudanças de atitudes. Nairn desenvolve o tema de 

que "cada pedaço do mundo visível pode ser estimulante, expressivo e individual" 

(1964, p.9) e fornece sua própria definição de Townscape: "a arte ausente a meio 

caminho entre o planejamento urbano e a arquitetura" (1964, p.63). 

Ian Nairn desponta, em nossa opinião, como um interlocutor chave na Itália e 

alguns de seus textos tiveram uma forte repercussão para os italianos que estavam 

em busca de propostas para os problemas urbanísticos decorrentes da falta de 

conciliação entre o novo e o antigo e da reconstrução dos centros históricos 

danificados pela Segunda Guerra Mundial. Esse tema será abordado no item 3.3.  

Ele representa também um elo importante entre os países onde o debate ao redor 

dos danos (estéticos, econômicos e ambientais) da expansão suburbana era mais 

vivo: a Inglaterra e os Estados Unidos. De fato o interesse por Townscape estende-se 

também em direção aos Estados Unidos onde é principalmente o discurso anti 

subúrbio a causar a aliança, uma aliança que exploraremos em mais detalhes no item 

3.2, dos editores da AR com a influente autora americana Jane Jacobs a qual se 

declarava uma “ávida seguidora do ideário Townscape”63. 

2.4  A Publicação de Outrage - Junho 1955 
2.4.1 De Southampton a Carlisle: a Inglaterra contra o Polvo 
 Outrage nasce das observações feitas durante a viagem de Gordon Cullen e 

Ian Nairn da cidade de Southampton no sul da Inglaterra até a fronteira com a 

Escócia, atravessando a região dos lagos, uma viagem definida por Nairn como “uma 

excursão de agência turística ao revés” já que buscava apontar as falhas e não as 

qualidades na paisagem (NAIRN, 1955 p.393). No fim dessa viagem, eles concluem: 

“o fim de Southampton é parecido com o começo de Carlisle e as partes no meio 

parecem ou com o fim de Carlisle ou com o começo de Southampton (NAIRN,1955, 

p.365). 

 

63 Jacobs faz essa declaração em uma carta enviada a Hastings em março de 1964 e que se 
encontra no arquivo de Priscilla Hastings. Ver ERTEN, 2004, p.102 
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Acima: Gráfico de Subtopia e rota da viagem. NAIRN, I. Outrage Londres: Architectural Press, 
1955, p.392

 

 

Nairn também propõe um jogo: mostrando fotos de várias cidades ele convida 

o autor a reconhecê-las, algo praticamente impossível devido à semelhança dessas 

cidades entre si. 
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Ao lado: As 400 
milhas entre 
Southampton e 
Carlisle. NAIRN, I. 
Outrage Londres: 
Architectural 
Press, 1955, p.391 

 

Lembramos que cinco anos antes, em uma edição especial da AR, o artigo 

Man-made America - Chaos or Control?64 editado pelo já mencionado Christopher 

Tunnard, na época professor de Planejamento Urbano da Universidade de Yale, 

relatava uma viagem parecida nos Estados Unidos onde o desenvolvimento 

incontrolado havia danificado uma grande parte do cenário rural ao longo de 

caminhos que iriam se tornar, mais tarde, rodovias interestaduais.  

Em Outrage Nairn escreve: 

In 1950 the REVIEW traced this rake’s progress, both planned 
and unplanned, in some of its manifestations in the U.S., a 
piece of research which drew from some of its American 
readers subdued applause but raised the blood pressure 
alarmingly in others. Unnecessarily, since the fact that we are 
all in this thing together, first as the victims and then, in varying 

64 Em 1963 Tunnard lançou um livro com o mesmo título do artigo que gerou muita polêmica 
entre arquitetos, engenheiros e urbanistas americanos.  
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degrees, as the offenders, is the first thing we have to know 
about it. Here the REVIEW (as it promised then) turns the 
searchlight upon this country (NAIRN, 1955, p.368)65. 
 

 
A edição especial Outrage, bem como os artigos e a coluna especial Outrage 

publicados na AR, constituem uma séria e importante pesquisa sobre os problemas 

que o planejamento não conseguia enfrentar, ou mesmo incentivava, e sobre os 

danos causados à paisagem urbana e rural britânica no período pós-guerra, e 

serviram, portanto, para enfatizar que a Europa não estava imune aos ataques à 

paisagem aos quais Tunnard se referia.  

O uso de desenhos, o formato, os papéis de cores diferentes e a tipografia: 

tudo em Outrage é visualmente ousado e dinâmico. Gordon Cullen (na época, 

assistente diretor artístico da revista) apresenta sequências de fotos e desenhos de 

mobiliário urbano, fiação elétrica, árvores mal podadas e publicidade; a capa da 

edição ilustra de maneira muito evocativa a confusão urbana criada, de acordo com 

Nairn, em grande parte por engenheiros de tráfego e agentes públicos.  Antes de nos 

adentrarmos em uma análise do conteúdo de Outrage consideramos também 

importante mencionar que o “travelogue”, o diário de viagem, foi um tipo de produção 

literária muito popular na Inglaterra, análogo talvez aos “gazetteers” (dicionários 

geográficos) que apareceram no começo da era da ferrovia e aos guias que 

proliferaram, com o advento do carro, no fim do século XIX, como por exemplo o 

Baedeker ou o Michelin (BURDEN, KOHL eds., 2006, p.166). Os anos 1930 pareciam 

estar obcecados com a topografia da Inglaterra sendo geralmente considerado o 

pioneiro desse tipo de literatura, o livro In Search of England do jovem jornalista H.V. 

Morton (1892-1979) publicado em 192966. Outrage se insere nesse contexto, sendo 

comparado frequentemente a obras como English Journey, do conhecido autor J.B. 

Priestley (1894-1984), publicado pela primeira vez em 1934, onde o autor relatava 

65 Tradução da autora: “Em 1950 a REVIEW traçou essa trajetória de corrupção moral, 
descrevendo tanto o planejado como o não planejado, em algumas de suas manifestações 
nos Estados Unidos, um trabalho de pesquisa que arrancou aplausos de alguns de seus 
leitores americanos, mas aumentou de maneira alarmante a pressão sanguínea em outros. 
Sem necessidade, dado o fato de estarmos todos juntos nisso, primeiro como vítimas e 
depois, em vários graus, como transgressores, é a primeira coisa que temos de reconhecer. 
Aqui a REVIEW (como prometido na época) direciona sua lanterna sobre esse país”. 
Observação: Nairn utiliza a expressão “rake’s progress” – “trajetória de um libertino” -, como 
metáfora para o processo de dissolução, ou deterioração progressiva, das práticas de 
planejamento. Para o público britânico esta expressão se vincula a uma série de gravuras e 
pinturas do artista inglês do século XVIII William Hogarth, que representavam vívidas 
narrativas visuais de forte conteúdo moral.  
66 Poderíamos citar outras obras como Journey to the Western Island of Scotlands (1775) de 
Samuel Johnson (conhecido por Dr. Johnson), Hard Times (1854) onde Charles Dickens 
(1812–1870) viaja, de trem, pelas Midlands e Lancashire relatando a situação econômica e 
social de seus habitantes. 
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sua viagem, no outono do ano anterior, de Southampton até as regiões carboníferas 

do norte da Inglaterra e testemunhava o notável contraste econômico entre o sul e o 

norte da Inglaterra. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
capa do livro de J.B. Priestley: English Journey. 

 

Sem dúvida existem semelhanças entre Outrage e English Journey, 

especialmente no tom pessimista de suas descrições, um tom quase catastrófico, 

muito diferente do caráter pastoral de outros travelogues: 

 
The places I saw had names, but these names were merely so 
much alliteration: Wolverhampton, Wednesbury, Wednesfields, 
Willenhall and Walsall. You could call them all wilderness, and have 
done with it. I never knew where one ended and another began 
(PRIESTLEY, 1977, p.110)67.  

  
Ao descrever a região do estuário do rio Tyne, no nordeste da Inglaterra, Priestley 

descreve as mudanças na paisagem causadas pela produção de carvão: 

 
“Here was the pleasant green estuary, blackened and ruined, it 
seemed, for ever. Here was a warren of people living in wretched 
conditions, in a parody of either rural or urban life, many of them 
now without work or wages or hope, not half the men their peasant 
ancestor were”  (PRIESTLEY, 1977, p.299-300)68 

67 Tradução da autora: “Os lugares que vi tinham nomes mas esses nomes eram apenas 
aliterações: Worlverhampton, Wednesbury, Wednesfields, Willenhall e Walsall. Você poderia 
chamá-los todos selva e acabar logo com isso. Eu nunca soube onde um acabava e o outro 
começava”.   
68 Tradução da autora: “Aqui estava o verde e agradável estuário, enegrecido e arruinado, 
aparentemente, para sempre. Aqui estava um labirinto de pessoas vivendo em condições 
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E após ouvir as descrições de um habitante da cidade de Hull sobre a criação de 

bairros operários, em sua opinião, situados inconvenientemente longe da cidade, 

Priestley adverte:  

 
“We ought to make up our minds to use all the space inside our 
towns, without overcrowding, of course, and then to keep as much 
as possible of the surrounding countryside unspoilt. For my part, I 
would much rather live in the centre of a town and have quick 
access to unspoilt country, than live in a wide wilderness of little 
bungalows, in neither honest town nor country” (PRIESTLEY, 1977, 
p.335)69 

 

Ele continua descrevendo a iniciativa da cidade de Norwich de criar um cinturão 

verde de duas milhas de largura em volta da área urbana como um “admirável 

exemplo de espírito público”, iniciativa que, em sua opinião, deveria ser imitada por 

todas as cidades e que Londres mesma deveria ter feito já há anos: 

 
Not only is the open space valuable in itself but it sets a boundary to 
the city. It is time to discourage this sprawling practice of our cities, 
which instead of spoiling more and more of the surrounding 
countryside, should be compelled to rebuild their worst districts and 
to make the best of an area they already occupy. They have played 
the octopus long enough (PRIESTLEY, 1977, p.361).70 

 
A alusão ao polvo (octopus em inglês) nos interessa já que esse era também 

o período de outras duas importantes obras que denunciavam a desfiguração da 

paisagem rural: England and the Octopus (publicado pela primeira vez em 1928) e 

Britain and the Beast (publicado pela primeira vez em 1938), as duas do arquiteto 

Clough William-Ellis (1883-1978). A respeito da metáfora do polvo, ou pólipo, 

achamos útil acenar à analogia biológica segundo a qual da cidade estaria vinculada 

à idéia de “organismo vivente” aportada pelo autor escocês Patrick Geddes (1854 - 

1932), zoólogo e botânico por formação e que, em seu livro Cidades em Evolução 

(publicado pela primeira vez em 1915) se refere a Londres de fato como a um polvo 

miseráveis, em uma paródia nem de vida rural, nem urbana, muitos deles agora sem emprego 
ou salário ou esperança, nem a metade do que seus ancestrais camponeses foram”. 
69 Tradução da autora: “Temos que tomar a decisão de utilizar todo o espaço dentro das 
cidades, sem as povoar demasiadamente, naturalmente, e manter a maior parte possível do 
campo em volta, intocado. De minha parte, eu preferiria viver no centro de uma cidade e ter 
acesso rápido ao campo intocado, do que viver em uma grande selva de pequenos bangalôs, 
em algo que não é nem genuína cidade, nem campo”. 
70 Tradução da autora: “Não apenas o espaço aberto tem valor por si mesmo mas ele também 
delimita a cidade. Já é tempo de desencorajar essa tendência a se espalhar de nossas 
cidades, as quais, em vez de estragar cada vez mais campo ao redor, deveriam ser forçadas 
a reconstruir seus piores distritos e fazer o máximo das áreas que elas já ocupam. Elas já 
brincaram de polvo o suficiente”.  



42

ou pólipo ou a um “ enorme crescimento irregular sem precedentes no mundo – a 

semelhança, talvez, dos prolongamentos de um grande recife de coral [...] 

(GEDDES,1994, p. 43)71. Em England and the Octopus, William-Ellis descrevia os 

ribbon developments, assentamentos em faixa ao longo das rodovias, como 

“pequenas construções deformantes [que] crescem e multiplicam-se como urtigas ao 

longo de canais de escoamento” (WILLIAM-ELLIS, 1975, p.141). 

 Já Ebenezer Howard (1850-1928), fundador da Garden Cities Association72 e 

autor de To-Morrow: A Peaceful Path to Real Reform (1898)73, enfatizava a 

necessidade de um cordão permanente de área rural em volta das cidades e o 

conceito de “greenbelts”, ou cinturões verdes, para limitar o crescimento das cidades 

foi introduzida na Grã-Bretanha nos anos 1930, após anos de luta de ambientalistas 

inspirados no movimento cidade jardim e sob a pressão de organizações como a 

Campaign to Protect Rural England (CPRE)74. Esse conceito tornou-se parte da 

doutrina do planejamento britânico até tornar-se praticamente um dogma. Essa linha 

de política urbana “contencionista” foi estruturada com o Green Belt Act votado pelo 

Parlamento em 1938 o qual bloqueou a expansão de Londres, prescrevendo a 

criação de um cinturão verde em volta da capital. 

Em 1937, Neville Chamberlain (1869-1940), importante defensor das cidades 

jardins, tornou-se Primeiro Ministro do Reino Unido e, entre suas primeiras iniciativas, 

ele estabelece a Comissão Real para a Distribuição da População Industrial, 

presidida por Sir Montague Barlow, o qual posteriormente também se tornou membro 

da Town and Country Planning Association (TCPA), com o objetivo de fazer um 

levantamento das causas da distribuição geográfica da população industrial, 

considerando as desvantagens sociais, econômicas e estratégicas resultantes da 

71 Asa Briggs (1963, p.12) lembra que o termo “polvo” em conexão com Londres ja havia sido 
usado em 1776 por Horace Walpole, citado por H.J.Dyos em “The growth of a pre-Victorian 
Suburb; South London, 1580-1836” in Town Planning Review, vol. XXV (1954). Para a 
imagem do recife de coral, Briggs indica a Quarterly Review, vol. 167 (outubro 1888), p.542 
onde a vida em Londres seria como: (tradução da autora) “um recife de coral desintegrado  
onde cada pólipo individual tem uma existência separada”. 
72 Lembramos que, originalmente fundada com o nome de Garden City Association, a 
associação mudou de nome para Garden City and Town and Country Association e, a partir 
de 1941, para Town and Country Planning Association. 
73 Republicado em 1902 com o título Garden Cities of To-morrow. Lembramos que 
Letchworth, a primeira cidade jardim, foi fundada em 1903. 
74 A organização CPRE (Campanha para a Proteção da Inglaterra Rural) foi formada após a 
publicação, em 1926, do livro The Preservation of Rural England por Patrick Abercrombie, o 
qual se tornou seu Secretário Honorário. Como iremos ver, em Counter-Attack against 
Subtopia, Nairn elogia as conquistas da organização. 
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concentração da indústria e da população industrial nas cidades e prescrever 

medidas para lidar com estas75.  

Em 1942 o Relatório Barlow, a primeira pesquisa nacional sobre os efeitos da 

Revolução Industrial, recomendava a descentralização das áreas urbanas 

congestionadas, especialmente a de Londres que apresentava, segundo o relatório, 

um excesso de aproximadamente 1 milhão e meio de habitantes. A este seguiram os 

relatórios Scott e Uthwatt, relativos à defesa das áreas agrícolas e à compensação 

para as expropriações das áreas edificáveis respectivamente; esses também, com 

menor ou maior convicção, visavam uma descentralização através de cidades-jardins 

e uma contenção da expansão industrial de Londres. Enquanto 800.000 habitantes 

seriam abrigados em cidades já existentes, devidamente replanejadas, para o 

restante (700.000) seria necessário construir novos centros urbanos e transferir a 

indústria em número suficiente para garantir trabalho aos novos habitantes. O 

governo trabalhista de Clement Atlee (eleito em 1945) tentava implementar um 

estado de bem estar social, seguindo o modelo sueco e a versão sueca da 

arquitetura moderna tornou-se uma forte influência na arquitetura da Grã-Bretanha 

nos anos após a guerra. A essa tendência J.M. Richards deu o nome de “New 

Empiricism”76, essencialmente uma “humanização” do funcionalismo.   

Em 1944 Patrick Abercrombie, como vimos também membro da TCPA, com a 

colaboração de Forshaw, arquiteto do London County Council (LCC) apresentaram o 

Plano da Grande Londres que se contrapõe ao radical modelo linear proposto pelo 

Modern Architecture Research Group (MARS) em 194277. Entre outras questões, o 

Plano da Grande Londres assumia a necessidade de conter o crescimento da cidade, 

criando anéis de densidade variada na malha urbana e incorporava o conceito de 

cinturão verde.  

 

75 Uma das características da Inglaterra era de fato sua alta densidade e o fato de que sua 
população era distribuída de maneira desigual.  
76 RICHARDS, J.M. The New Empiricism: Sweden’s latest Style. The Architectural Review. 
Junho de 1947, n.101, p.199-204. A tendência a humanizar a arquitetura moderna adquiriu o 
nome de New Empiricism com esse artigo de J.M. Richards. 
77 O plano para Londres do grupo MARS (1942) proposto por uma equipe de arquitetos que 
incluía William Tatton-Brown, Berthold Lubetkin, Arthur Korn, Ernö Goldfinger, Maxwell Fry, 
Denys Lasdun e, por breve período, Walter Gropius, resultava de uma mistura de “cidade 
radial” e “cidade linear”, construída ao longo de novas vias de trânsito que de uma “coluna” 
urbana central se estendiam ao longo do rio Tâmisa. O plano advogava a demolição de 
grande parte da cidade existente. No lugar foi implementado o plano de Abercrombie e 
Forshaw, inspirado nas cidades jardins. Para detalhes sobre o plano de Londres proposto pelo 
grupo MARS ver Gold, J.R. The Experience of Modernism: modern architects and the future city 
1928-53, London, E. & F.N. Spon/Routledge, 1997. 
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Acima: o plano da Grande Londres. Fonte: 
http://www.cittasostenibili.it/urbana/img/londra1944.jpg. Acessado: 12.10.2010. 
 

Estes decretos e programas culminaram no desenvolvimento do sistema de 

controle de uso do solo estabelecido com o Town and Country Planning Act de 1947 

e com o New Towns Act, que, apoiado pelo governo trabalhista e aprovado pelo 

Parlamento já em 1946, inaugurou o programa de desenvolvimento das New Towns, 

cidades autônomas (não satélites) cujo objetivo era subtrair o peso demográfico da 

capital em aproximadamente meio milhão de unidades residenciais ao longo dos 

anos 1940 e 195078. Assim, apesar da lentidão do processo de reconstrução, nos 

anos 1950 uma grande parte dessas novas cidades já havia sido desenvolvida o 

suficiente para que pudesse ser feita uma avaliação. Uma das críticas mais 

importantes que aflorou principalmente nas páginas da AR, além da falta de 

78 Ao mesmo tempo são constituídas as Development Corporations, órgãos técnico-
administrativos encarregados da escolha do terreno, do estudo urbanístico, da construção dos 
imóveis e da administração dos mesmos. As Development Corporations eram órgãos 
controlados pelo estado e que deviam garantir a boa renda do capital colocado à disposição 
pelo Ministro da Fazenda e usado na construção das novas cidades. Elas prestavam contas 
de seus atos ao governo, o qual, por sua vez, devia prestar conta ao Parlamento. As 
Development Corporations eram compostas geralmente por um arquiteto, um engenheiro, um 
advogado, um administrador de imóveis, um contador e um encarregado pelo 
desenvolvimento social. 
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urbanidade e do torpor provinciano, pode ser considerada aquela relativa ao baixo 

aproveitamento de espaço e aos baixos índices de densidade.  

Hoje, mais de 2 milhões de pessoas vivem em cidades novas. Existem 21 

delas na Inglaterra, seis na Escócia, duas no país de Gales e quatro na Irlanda do 

Norte. Um novo decreto foi promulgado em 1965 pelo governo trabalhista, segundo 

alguns, confirmando que as novas cidades eram iniciativas de governos socialistas 

mais do que de governos conservadores.  

2.4.2 Suburbia e o “crescimento bangalóide” 
De acordo com o sociólogo britânico Roger Silverstone (1997, prefácio), na 

análise da modernidade e da pós modernidade, a cidade foi o principal foco das 

atenções enquanto que certos espaços sociais e culturais à margem permaneceram 

“curiosamente invisíveis”. A partir dessa premissa abordaremos Suburbia79 não 

apenas como espaço geográfico e arquitetônico, mas também como o espaço social 

onde a experiência da modernidade teve lugar para milhões de pessoas.

Inicialmente, esclarecemos que o termo “subúrbio” começou a ser usado por 

volta de 1380 e combinava o latim urbanus (derivado de urbs, cidade) e o prefixo sub 

(abaixo ou perto de). Na época subúrbio referia-se à parte da cidade localizada além 

de seus muros e, portanto fora de seu controle. Áreas povoadas por pobres e 

indigentes, os subúrbios eram geralmente considerados lugares de comportamentos 

licenciosos e essa percepção persistiu por muitos anos. Lewis Mumford (1961), 

afirma que a suburbanização é quase tão antiga quanto a própria cidade, no entanto, 

uma das razões pelas quais o subúrbio se desenvolveu cedo na Inglaterra, é que, a 

partir do século XVI, não havia mais necessidade de concentrar a cidade dentro de 

seus muros visto que estes, à diferença de outros paises não insulares, haviam 

perdido sua importância. Consequentemente o contraste entre cidade e campo era 

menor na Inglaterra que em outras cidades do continente europeu (SHARP,1940, 

p.12). A expansão do subúrbio aumentou durante o século XIX devido à pressão de 

reformistas sociais80 dedicados a combater o congestionamento dos cortiços 

vitorianos e devido às forças do mercado. A expansão das redes ferroviárias, de fato, 

tornou o subúrbio uma alternativa aos males da cidade industrial para uma classe 

79 Suburbia é o termo que ingleses e americanos usam para denominar não apenas o 
subúrbio (suburb), mas as pessoas que o habitam, vistos de maneira coletiva. A terminação 
“ia” refere-se a nomes coletivos como, em inglês, academia, militaria, memorabilia. O 
gentílico, nesse caso, é suburbanite. O adjetivo “suburbano” começou a ser usado no começo 
do século XVII e o termo suburbia começou a ser usado no fim do século XIX.  
80 Representativo dessa tendência é o trabalho publicado por Charles Booth em 1901 que 
enfatizava as virtudes de um “sistema de transporte melhor como primeiro passo para a cura 
das dificuldades no âmbito da habitação em Londres” (HALL, 2002, p. 50). 
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média emergente em busca de ascensão social e de uma vida saudável. Existia uma 

crença de que ferrovias, como também cidades, eram  símbolos de democracia que 

iriam destruir o feudalismo para sempre (BRIGGS, 1963, p.13). Muthesius (1982) 

explica como o início do processo de suburbanização na Inglaterra corresponde a um 

crescente desejo das classes mais abastadas de separar o local de residência do 

local de trabalho e, consequentemente, morar próximo ao local de trabalho tornou-se, 

com o tempo, um sinal de não pertencer à “alta sociedade”.  

No fim do século XIX, a solução do governo para os problemas de habitação 

para as classes de baixa renda na Inglaterra era geralmente considerada a 

introdução, por decreto, de passagens de trem baratas fato que contribuiu para a 

expansão suburbana nesse país. O decreto Workmen’s Fares - Cheap Trains de 

1883 introduziu portanto uma oportunidade para a classe média, deixando, no caso 

de Londres, os mais pobres na área do East End. O decreto permaneceu até os anos 

1960, sendo que as reduções eram de quase um quarto do preço normal e os 

operários eram encorajados a viajar entre 5:00 e 6:00 da manhã para manter a 

separação de classes (MUTHESIUS, 1982).  

Desde os anos 1920 o sistema de transporte de Londres desenvolveu uma 

identidade visual bem definida e usou várias estratégias para enfatizar o subúrbio como 

alternativa à cidade.  

É interessante notar, ainda, a linguagem usada nessas campanhas: o subúrbio 

era promovido como um híbrido, uma perfeita combinação de campo e conveniências 

modernas ou de tradição rural com progresso civilizado.  Esse tipo de linguagem fazia 

parte de uma estratégia de marketing que se demonstrou extremamente eficiente e que 

refletia os anseios de uma sociedade que venerava um passado rural idealizado, mais 

próximo de uma Arcádia imaginária do que a uma realidade histórica81.  

Nos pôsteres a seguir, por exemplo, é evidente o contraste entre cidade e 

campo, enfatizado pelos departamentos de publicidade e comercial das companhias 

ferroviárias.  

 

81 Museum of London – Metro Land. Acesso: 
<http://www.museumoflondon.org.uk/English/Collections/OnlineResources/X20L/Themes/1/11
84/>. Acessado: 14.05.2009  
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Acima: Poster da Underground Electric 
Railway Company Ltd (1908)82  
 

Acima: Poster da Underground Electric 
Railway Company Ltd. (1912)  

  
Acima: poster da Underground Electric 
Railway Company Ltd. (1926) 

Acima: poster da Underground Electric 
Railway Company Ltd. (1928)  

82 Todos os posters fazem parte da Coleção London Transport Museum. Acesso: 
http://www.ltmcollection.org/posters/index.html. Acessado: 20.02.2010 
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Um dos casos mais representativos de como as companhias ferroviárias e os 

novos meios de transporte foram cruciais para a expansão do subúrbio, é o da 

Metropolitan Railway. Companhia independente formada no fim do século XVIII e 

absorvida pela London Passenger Transport Board (LPTB) em 1933, a “Met ” cobria as 

áreas ao noroeste de Londres (condados de Buckinghamshire, Hertfordshire e 

Middlesex) que passaram a ser conhecidas como Metro-Land.  Ao mesmo tempo em 

que essa empresa expandia sua rede, ela desenvolvia conjuntos residenciais formando, 

em 1919 a Metropolitan Railway Country Estates Ltd (M.R.C.E) a qual, mediante 

campanhas publicitárias com imagens de paisagens idílicas, exaltava o estilo de vida 

nessas áreas.  

Ao longo dos anos, música e literatura ajudaram a afirmar a cultura Metro-Land 

e, nos anos 1920, o termo já fazia parte do imaginário coletivo evocando paisagens 

rústicas, arquitetura vernacular e o mundo utópico de paz e abundância da Inglaterra 

pré-Revolução Industrial. A Metropolitan Railway publicou, entre 1915 e 1932, um guia 

anual que continha imagens evocativas de vilarejos, sugestões para passeios nas áreas 

rurais na região coberta pelas linhas ferroviárias. Esses guias também ofereciam outras 

informações de utilidade geral para potenciais moradores, como, por exemplo, preços e 

distâncias do centro.  

Quanto ao tipo de assentamento, o protótipo do subúrbio do século XX era o 

loteamento de baixa densidade que consistia em casas isoladas sobre áreas verdes e 

que era oferecido por especuladores às classes mais abastadas desde 1800.  

 

 

 

Acima: Plano do bloco. Típico loteamento suburbano (aprox.1880).  
Fonte: http://www.arch.mcgill.ca/prof/schoenauer/arch528/lect08/d03.jpg. 
Acessado: 15.09.2010. 
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Esse protótipo, por sua vez, inspirava-se nas propriedades da aristocracia, 

situadas em paisagens cuidadosamente planejadas, muito admiradas pelos pintores 

da época.  Deste imaginário evoluiu um subúrbio mais modesto, formado por ruas 

arborizadas e casas separadas, dispostas sobre pequenos lotes e projetadas em 

variadas linguagens arquitetônicos.  

       
Acima: Poster da Metropolitan Railway 
(aprox.1930).  

       Acima: Poster da Underground                        
       Electric Railway Company Ltd. (1914).  
 
 
 

Entre essas linguagens estavam o estilo Georgiano, menos popular já que 

representava as casas geminadas das quais se queria distanciar, e o Gótico Vitoriano 

que representava uma reação à industrialização em favor de uma cultura medieval 

idealizada. Muito importante no fim do século XIX era o Queen Anne, uma mistura 

decorativa de diversos materiais que alcançou sua maior expressão em Bedford 

Park, Londres. Bedford Park foi projetado por Norman Shaw e realizado após a 

inauguração de uma nova estação ferroviária em Turnham Green (RYKWERT, 2004, 

p.161) por volta de 1875 e seu sucesso foi crucial para a consolidação desse modelo 

no subúrbio da classe média (RAVETZ; TURKINGTON,1995, p.19-20). 
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Acima: rua de Bedford Park. Fonte: 
http://www.arch.mcgill.ca/prof/schoenauer/arch528/lect08/d05.jpg. 
Acessado: 10.05.2005 

Os detratores de suburbia, no entanto, desprezavam aquilo que consideravam 

como mediocridade suburbana e observavam preocupados o crescimento de ribbon 

developments83, assentamentos em faixa, nem cidade nem campo, ao longo das 

estradas de ferro.  É evidente, ainda, a conotação negativa que alguns autores 

atribuem ao bungalow, ou bangalô, o tipo de habitação geralmente associada ao 

subúrbio. Em 1927, um proeminente membro do establishment Anglicano, o Deão de 

St. Paul, William Inge, cunhou a frase “bungaloid growth”84 e esse tipo de habitação 

tornou-se, para a classe média e alta, um termo carregado de significado social 

(KING, 1984, p.183). Ian Nairn dá continuidade a essa crítica atribuindo uma 

conotação negativa a esse tipo de habitação e afirmando que Subtopia representava 

uma força destruidora85 que iria reduzir a Grã-Bretanha a “oásis isoladas de 

monumentos preservados em meio a um deserto de fios elétricos, estradas de 

concreto, canteirinhos e bangalôs” (NAIRN, 1955, p.365). 

Os primeiros projetos de bungalow foram executados por arquitetos do 

movimento Arts & Crafts e Robert Alexander “Bungalow” Briggs foi um dos mais 

83 Os protestos contra esse tipo de assentamentos em faixa levaram, em 1935,  ao decreto 
‘Restriction of Ribbon Development Act’ (25 & 26 Geo V, HMSO) o qual deu poder às 
autoridades locais para limitar assentamentos ao longo de estradas principais. 
84 Literalmente: crescimento bangalóide. O termo evoca “fungoid growth”, ou seja, crescimento 
rápido característico de fungos.  
85 Nairn usa a palavra “juggernaut” que significa “força inexorável, campanha, movimento ou 
objeto que destrói tudo que se encontra em seu caminho”. Dicionário Merriam-Webster online. 
Acesso: http://www.merriam-webster.com/dictionary/juggernaut. Acessado: 12 de janeiro 
2011. Também segundo o Merriam-Webster, a palavra deriva do hindi Jagannath que significa 
Senhor do Mundo. O termo na Inglaterra é também usado para grandes e pesados 
caminhões.    
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importantes proponentes desse tipo de habitação que refletia os ideais do 

movimento. A diferente conformação espacial do bangalô (principalmente sua 

disposição, inicialmente, em um único andar mas também a possibilidade de ter 

entradas nos quatro lados) introduziu códigos sociais diferentes dos que regulavam a 

classe média vitoriana. Nos últimos 25 anos do século XIX uma grande quantidade 

de bye-laws houses, casas construídas segundo um regulamento, também foram 

construídas em cidades inglesas, com longas fileiras de casas geminadas dispostas 

em um traçado ortogonal que podia ser facilmente mantido limpo e inspecionado.  

 

 
Acima: Exemplo de uma byelaw street, antítese da cidade jardim. 

 

 As chamadas semi-detached (casas geminadas), pares de casas construídas 

lado a lado como unidades, também eram características da suburbanização na Grã-

Bretanha. Sua difusão era vista como responsável por produzir paisagens monótonas 

e sem vida e eram descritas como “provavelmente a construção menos satisfatória 

do mundo” (ABERCROMBIE ed., 1939, p.19). Quanto a Ian Nairn, ele não apenas 

chamava o design das casas geminadas de neo-nothing, mas ainda afirmava que 

elas eram somente adquiridas “pelo prestígio social que estas deveriam 

presumidamente trazer” 86. 

 O comentarista social Robert Sinclair argumentava que os novos modos de 

produção e as novas habitações padronizadas criavam um “homem robotizado” e 

produzia um “mass produced man” explicando que no momento em que ele entrava 

86 NAIRN, I. Spec.-built The Architectural Review, vol. 129, 1961 
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na sala, ele fazia exatamente as mesmas coisas que o homem da casa ao lado fazia 

(apud BEAVEN, 2005, p.140). 

 Nem sempre o subúrbio gozou de uma má reputação contudo, pode-se dizer 

que os relatos que despontavam com a difusão desse espaço social eram em geral 

desdenhosos. Em Margins of Desire: The Suburbs in Fiction and Culture 1880-1925  

(2005) Lynne Hapgood reconhece as conotações negativas que o termo “subúrbio” 

carrega, mas demonstra também a variedade de atitudes, percepções e modos de 

vida atribuídos ao subúrbio. A autora examina o “subúrbio utópico” em obras 

diferentes entre si como News from Nowhere (1890) de William Morris (1834 -1896) e 

a comédia Three Men in a Boat (1889) de Jerome K. Jerome (1859 -1927) bem como 

representações do “subúrbio idílico” em obras de Arthur Conan Doyle87 (1859-1930) e 

John Glasworthy88 (1867-1933). Também discute as reações contra a mentalidade 

suburbana em obras de Richard Jeffries89 (1848-1887), do poeta e jornalista Edward 

Thomas (1878-1917) e de Edward Morgan Forster (1879-1970), autor de obras que 

exploram questões de diferenças de classe, preconceito e hipocrisia90 e que afirmava 

que nos subúrbios nada precisa ser conquistado já que o sucesso é indistinguível do 

fracasso91. Em relação às conotações negativas do subúrbio, pode-se afirmar que a 

tentativa de conectar sua mediocridade com a mediocridade de seus habitantes 

parece fazer parte de uma longa tradição: ironicamente, os moradores do subúrbio 

eram frequentemente acusados de destruir a paisagem idílica, justamente aquilo que 

estavam buscando (SHARP, 1940, p.41-42). No poema Beppo, a Venetian Story92

(1817), por exemplo, Lord Byron (1788-1824) descreve algumas mulheres de Veneza 

como “vulgares, sem graça e suburbanas” (RUTHERFORD, 1961 p.120). O escritor e 

crítico inglês Cyrill Connolly (1903-1974) afirmava: "Slums may well be breeding 

grounds of crime, but the middle-class suburbs are incubators of apathy and 

delirium"93.  

Durante os anos entre guerras, é interessante a postura do poeta e escritor 

John Betjeman (1906-1984)94 cujos poemas ridicularizam o típico morador de 

87 Escritor escocês conhecido pelas suas histórias sobre o detetive Sherlock Holmes. 
88 Escritor e dramaturgo inglês prêmio Nobel em Literatura em 1932. Conhecido por The
Forsyte Saga. 
89 Autor conhecido pelas suas descrições da Inglaterra rural e livros sobre história natural.  
90 As obras mais conhecidas são Howard’s End (1910) e Quarto com Vista (1908). 
91 MORAN, J, Darkness on the edge of town. New Statesman [online]. 13 de junho 2005. 
Acesso: http://www.newstatesman.com/200506130021. Acessado: 11.01.2011 
92 Beppo, a Venetian Story, extraído de The Complete Poetical Works of Lord Byron, org. 
Jerome M. McGann, vol. 4 (Oxford, 1986) 
93 Tradução da autora: “os cortiços podem ser terreno fértil para o crime mas os subúrbios da 
classe média são incubadores de apatia e delírio”. 
94 Poeta, escritor e crítico inglês conhecido por vários programas na BBC. Publicou vários 
guias e livros sobre arquitetura e, em 1958, foi um dos fundadores da Victorian Society, 
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subúrbio e denunciam o especulador, refletindo os sentimentos da época em relação 

às conseqüências da suburbanização. Em um poema chamado Slough (1937), ele 

escrevia:  

 
Come friendly bombs and fall on Slough! 
It isn't fit for humans now,  
There isn't grass to graze a cow.  
Swarm over, Death! 
Come, bombs and blow to smithereens 
Those air conditioned, bright canteens, � 
Tinned fruit, tinned meat, tinned milk, tinned beans, Tinned 
minds, tinned breath. 
Mess up the mess they call a town [...] 

 

Betjeman dedica o poema acima ao distrito de Slough, situado a oeste de 

Londres, que a partir de 1925 teve um rápido desenvolvimento tornando-se um dos 

primeiros pólos industriais produtores de muitos dos mais populares produtos de 

consumo. Slough atraiu um grande número de imigrantes e após a segunda Guerra 

Mundial abrigou muitos dos habitantes de Londres. Nesse poema ele lamenta a 

transformação do vilarejo em área industrial, pede para que bombas destruam Slough 

e que a Morte se apodere de tudo, afirmando que assim Slough não serve mais nem 

para humanos e nem para o gado. Betjeman associa enlatados à mediocridade 

suburbana (carne enlatada, leite enlatado, feijão enlatado, mentes enlatadas, vida 

enlatada) e em Inexpensive Progress95 ele escreve:  

Encase your legs with nylons 
Bestride your hills with pylons [...]96 

 
Silverstone (1997, p.8) explica, de fato, como a cultura suburbana era 

associada ao consumo de produtos produzidos em massa. Desde o período entre-

guerras, os subúrbios foram geralmente representados como lugares opressivos, 

especialmente para mulheres que, de acordo com alguns relatos97, estavam cada vez 

mais limitadas à esfera doméstica. De acordo com Lewis Mumford, de fato, os 

subúrbios “ofereciam poucas conveniências para encontros, debate coletivo e ação 

comunitária favorecendo uma conformação silenciosa” (BOAL, LIVINGSTONE, KIRK 

eds.,1989, p.163). 

associação dedicada ao estudo e à proteção do patrimônio arquitetônico Eduardiano e 
Vitoriano. Trabalhou de 1930 a 1935 como Assistente Editor na AR onde desenvolveu um 
interesse por Modernismo tornando-se membro do grupo MARS. 
95 Em "High and Low" (1966) & "Collected Poems". Disponível em: 
<http://www.johnbetjeman.com/inexpensive.html>. Acesso em: 21.07.2009 
96  Tradução da autora: “Envolva suas pernas em nylon, cavalgue suas colinas com postes”. 
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Uma das mais representativas pesquisas sobre essa questão é 

provavelmente The Suburban Neurosis98 do Dr. Stephen Taylor a qual contribuiu a 

representar a domesticidade suburbana como degradante e a mulher suburbana (que 

Dr. Taylor chama Mrs Everyman) não apenas como socialmente frustrada, mas 

também como pouco propensa a atividades intelectuais. O romance Coming up for air 

(1939) de George Orwell (1903 -1950) também é representativo dessa tendência, 

especialmente nas descrições da personagem George Bowling, para o qual o 

subúrbio representa uma prisão e cuja esposa, a conformista Hilda, sufoca suas 

aspirações de liberdade representando, ao mesmo tempo, tudo o que ele despreza 

da modernidade suburbana (GILES, 2004 p. 47). 

 O urbanista Thomas Sharp (1940, p.17) afirma que, apesar da crítica comum de 

que os ingleses não sabiam como ser verdadeiramente urbanos. Durante o século 

XVIII e começo do século XIX os ingleses construíam cidades confortáveis e 

agradáveis de viver, “não como um mero espetáculo, não como uma oportunidade 

para virtuosismo arquitetônico, não como um monumento, não como a glorificação de 

alguém ou de alguma coisa” mas simplesmente como um lar, um lugar concebido 

para se viver. Essa tradição, na opinião de Sharp (1940, p.17), fora destruída (para 

nunca mais se recuperar) pelo Romantic Revival e pela Revolução Industrial e 

substituída por ruas padronizadas e cortiços sórdidos e poluídos dos quais os 

habitantes evadiram, em direção ao subúrbio assim que, com o advento dos 

transportes públicos, se apresentou a oportunidade.  

 Sharp associava a tradição de domesticidade anterior à Revolução Industrial, 

ao subúrbio, no entanto ele o descreve como uma distorção dessa tradição, uma 

mera coleção de unidades de habitação individuais mas não um “lar coletivo”. Ele 

afirmava que a nova ênfase em domesticidade individual havia destruído a 

domesticidade coletiva (1940, p.18) e dizia que agora sim, o escritor D.H. Lawrence 

(1885-1930) para o qual a situação da Inglaterra era o paradigma de tudo o que havia 

de errado com a modernidade, estava certo. D.H. Lawrence, de fato, em seu ensaio 

autobiográfico Nottingham and the Mining Countryside99 de 1926, criticava a ideia de 

cada pessoa ter sua casinha separada uma da outra; em sua opinião os ingleses não 

sabiam como morar em uma cidade, como pensar uma cidade e como construir uma 

cidade: eles eram todos suburbanos e nenhum deles sabia ser verdadeiramente 

urbano (LAWRENCE, 1970, p.21).  

98 TAYLOR, S. The suburban neurosis, The Lancet, p.759-61, 26 de março 1938. Ver também 
um resumo desses estudos em TAYLOR, S. Suburban neurosis up to date The Lancet.
p.146-7, 18 de janeiro 1958.  
99 Esse ensaio apareceu, em agosto de 1930, na AR com o título: “Disaster looms ahead, 
Mining camp Civilization, the English Contribution to Progress”. 
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 Lembramos ainda que na Carta de Atenas elaborada no IV Congresso 

Internacional de Arquitetura Moderna (CIAM) de 1933 e cujo tema era a cidade 

funcional, o subúrbio foi definido como um erro urbanístico, ou ainda:  

[...] símbolo ao mesmo tempo do fracasso e da tentativa. É uma 
espécie de onda batendo nos muros da cidade. No decorrer dos 
séculos XIX e XX, essa onda tornou-se maré, e depois inundação. 
Ela comprometeu seriamente o destino da cidade e suas 
possibilidades de crescer conforme uma regra. Sede de uma 
população incerta  destinada a suportar inúmeras misérias, caldo de 
cultura de revoltas, o subúrbio e com frequência dez vezes, cem 
vezes mais extenso do que a cidade (LE CORBUSIER, 1993, 
páginas não numeradas) 

 

 Observamos contudo que na percepção de Le Corbusier o subúrbio era um 

“caldo de cultura de revolta” e não a “incubadora de apatias” de Cyrill Connolly ou os 

lugares de “conformação silenciosa” de Lewis Mumford.  

 Durante esse encontro Le Corbusier argumentava que um ponto de equilibrio 

devia ser encontrado entre o coletivo e o individual e que deveria ser decidido se 

estender ou compactar a cidade. O ambiente natural, segundo o arquiteto suíço, 

devia ser salvo do “leproso subúrbio” das cidades existentes e continuava: enquanto 

o padrão das cidades jardins satisfazia o indivíduo, ele perdia as vantagens de uma 

organização coletiva (MUMFORD, 2002, p.79). 

Silverstone (1994, p.6) nota porém que as críticas ao subúrbio, principalmente 

as referentes a uma suposta padronização, eram muitas vezes superficiais e que 

espaços internos e externos foram sendo reconfigurados com o tempo até adquirir 

identidades e gostos individuais.

Segundo Ian Nairn (1956, p.366) subúrbios e novas cidades tornaram-se com 

o tempo o “principal ponto de apoio das políticas de planejamento”, um dogma que 

deu origem à imagem da cidade jardim com áreas residenciais seguras apropriadas 

para famílias e crianças apesar de Ebenezer Howard, ter sido sempre hostil à idéia de 

subúrbio. A Garden City, de fato, havia sido concebida em oposição à idéia de 

subúrbio e sua importância estava justamente em combinar áreas de trabalho 

(comerciais ou industriais) com áreas de residência a curta distância entre si, bem 

como providenciar centros independentes e auto-suficientes. O historiador americano 

Lewis Mumford em seu ensaio introdutório The Garden City idea and Modern Planning 

(edição de 1965 de Garden Cities of to-morrow) lembra que Howard definia a garden 

city como uma “antítese do subúrbio: não um mero refúgio rural mas uma mais 

integrada fundamenta para uma efetiva vida urbana (HOWARD, 1965, p.35).  

O êxodo para o subúrbio começou durante a era Vitoriana, mas continuou 

durante o século XX causando a decadência dos centros urbanos, acentuado ainda 
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mais pela política descentralizadora do já mencionado Decreto das Novas Cidades 

de 1946. As principais críticas a essas cidades eram, sem dúvida, relativas ao baixo 

aproveitamento de espaço e aos baixos índices de densidade mas também à sua 

falta de urbanidade. A imagem de suburbia se constitui como cenário de pessoas 

frívolas, preocupadas com aparências externas que tentavam, ironicamente, fazer 

aparecer rusticidade de minúsculos jardins (THOMPSON in WEBSTER, 2000, p.52) 

ou como afirma Lewis Mumford (1961, p.563): [...] o subúrbio serviu como um asilo 

para a preservação da ilusão”.  

Apesar do termo suburbia ser geralmente associado, como vimos, a mau 

gosto e monotonia, esse movimento em direção às áreas suburbanas cresceu mais 

ainda com o advento do carro e, até o fim da Segunda Guerra Mundial, suburbia 

havia se tornado o estilo de vida predominante da classe média, um estilo de vida 

que, sem dúvida, desafiava as relações de classe existentes bem como questões de 

raça, cultura e moralidade (WEBSTER, 2000 p.33). Nos anos após a Segunda 

Guerra Mundial psicólogos, sociólogos, escritores e críticos continuaram pesquisando 

os sintomas de isolação social dos subúrbios acentuados, entre outras causas, pelo 

advento da televisão. Muito representativa é a pesquisa Family and Kinship in East 

London, dos sociólogos Michael Young e Peter Wilmott, a qual, apresentada em 

1957, descrevia como os cockneys100, ao mudar para os subúrbios estavam 

perdendo sua capacidade de viver em comunidade. Essa pesquisa investigava como 

a classe trabalhadora urbana do bairro de Bethnal Green vivia em comunidade e os 

efeitos das políticas habitacionais do governo trabalhista de Clement Attlee, que 

deslocou grande parte dos habitantes do East End, a área a leste da City of London, 

para os novos conjuntos habitacionais do condado de Essex. A esse respeito 

veremos os comentários de Nairn no item 3.7 referente à publicação do guia Nairn’s 

London.

Apesar das críticas dos intelectuais, os subúrbios pareciam ser sempre mais 

populares do que centros urbanos e os tower blocks, blocos habitacionais que 

estavam iniciando a aparecer com o supressão das restrições à altura das 

construções dos anos 1950. Alan Powers descreve os anos 1960 como uma história 

de “ascensão e queda” e afirma que a verticalização é, no âmbito da habitação, um 

dos aspectos mais característicos dos anos 1960. Entre a Cila das habitações baixas 

de alta densidade (que políticos ainda estavam prometendo eliminar) e a Caríbdis da 

100 Geograficamente e culturalmente o termo cockney refere-se à classe trabalhadora de 
Londres, mais especificamente do East End, cujas vizinhanças incluem: Bethnal Green, 
Whitechapel, Spitalfields, Stepney, Wapping, Limehouse, Poplar, Milwall, Hackney, Hoxton, 
Shoreditch, Bow e Mile End. O termo também se refere à linguagem usada por esse grupo. 
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subtopia e da expansão suburbana (que ameaçavam os valores caros aos políticos e 

ao establishment artístico), esses edifícios altos localizados no meio do verde eram 

propostos como uma possível saída (POWERS, 2007, p. 128).   

Hoje, eles são considerados, sob vários aspectos, como insucessos sociais e 

estéticos por maioria dos historiadores do período de reconstrução, especialmente 

devido à sua rápida deterioração. A queda parcial do Ronan Point, no leste de 

Londres, em 1968 (apenas três meses após o fim de sua construção) é um dos 

exemplos da baixa qualidade em construção usada em vários blocos habitacionais e 

a tragédia aumentou ainda mais as dúvidas da população em relação a esse tipo de 

edifício. 

Como vimos anteriormente, no ensaio Outrage and righteous indignation: 

ideology and imagery of suburbia, John R. Gold e Margaret M. Gold pretendem 

demonstrar como arquitetos e críticos de arquitetura contribuíram, conscientemente 

ou não, à construção de uma imagem negativa do subúrbio, e descrevem Outrage 

como uma obra “estridentemente anti-suburbana” e manipuladora (BOAL et al eds.; 

1989, p.164) que contribuiu, através de curtos textos reforçados por um amplo 

repertório de ilustrações e fotografias, à já extensa literatura anti-subúrbio daqueles 

anos:   

 
It in no way detracts from Nairn’s importance as an architectural 
commentator and protagonist for higher environmental standards to 
say that Outrage did not contain anything new in its imagery of 
suburbia. The formula already existed. Much of the same type of 
photography and style of writing about suburbia and suburban 
society could be found in the Architectural Review, and in kindred 
publications, at any time over the previous 20-25 years” (BOAL et al 
eds.,1989, p.170)101 

 

E de fato, o tom de Nairn ao se referir ao “ethos suburbano” nos parece bastante 

condescendente em algumas ocasiões, mesmo quando ele parece querer defendê-lo: 

 
[…] This is not to say suburbia has no place in the scheme of things. 
The REVIEW has from time to time regaled its readers, to the 
dismay indeed of some, with the charms of the suburban ethos. 
What is not to be borne is that that ethos should drift like a gaseous 
pink marshmallow over the whole social scene, over the mind of 
man, over the land surface, over the philosophy, ideals and 

101 Tradução da autora: “Não seria de forma alguma detrair a importância de Nairn como 
comentador de arquitetura e protagonista para padrões ambientais mais altos, dizer que 
Outrage não continha nada de novo em sua iconografia suburbana. A fórmula já existia. Uma 
grande quantidade desse tipo de fotografia e modo de escrever sobre suburbia e sociedade 
suburbana podia ser encontrada na Architectural Review e em publicações similares em 
diversas ocasiões ao longo dos 20-25 anos que antecedem”. 
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objectives of the human race; for this is what it is doing. (NAIRN, 
1955, p.366)102. 

 
 Essa frase provoca a incredulidade de Rykwert o qual declara: “sim, eu fui um 

daqueles consternados pela atitude teimosa e trivial da Review em relação a 

suburbia”103. O ataque  ao “common-man” também não foge a Andrew Law segundo 

o qual, o uso desse termo revelaria, ao leitor desprevenido, Ian Nairn e Betjeman 

como personagens capazes de entender não apenas o ambiente físico mas todo o 

espírito social. O foco no “common man” estende-se além da mera crítica à paisagem 

física, serviria para elevar o status do autor. A construção do subtopiano também 

revelaria certos aspectos de classe, apelando para um “outro” pertencente à classe 

trabalhadora para rejeitar uma nova classe média populista (BALLANTYNE ed., 2004, 

p.223). Lembramos que o editor Christopher Hurst descreveu Nairn como um  sujeito 

excêntrico, inquieto e “truculentamente anglófilo” que investia a classe operária de 

uma aura romântica, quase heróica, que respeitava a classe aristocrática pelas suas 

belas mansões mas que desprezava profundamente a classe média, à qual ele se 

referia como “little life”, por suas concessões e pretensões (HURST,1997, p.218). 

Segundo alguns, os seguidores da metodologia Townscape pareciam ser propensos 

a um “romantismo industrial” que tendia a uma certa indulgência sentimental perante 

a Inglaterra industrial104 mas lembramos a esse respeito uma afirmação de Hastings 

segundo o qual o Pitoresco, no qual Townscape se baseava, teria ultrapassado as 

barreiras de classe ao garantir uma “estética da inconsistência” ou seja, uma estética 

onde nenhum código estético dominaria outro e onde o Georgiano podia conviver 

lado a lado com o neo gótico, o moderno ou o neo clássico (2004, p.37). 

Após estabelecer que, sem dúvida, para Nairn Subtopia equivalia a suburbia e 

que os subtopianos nada mais eram do que os habitantes dos subúrbios, Gold e Gold 

passam a confirmar sua teoria analisando as imagens contidas em Outrage. Como já 

vimos, as fotos mostram paisagens urbanas compostas por habitações monótonas e 

grandes superfícies asfaltadas, logo o autor estaria denunciando a monotonia e a 

baixa densidade típicas do subúrbio. E mais: o fotógrafo capturou tal paisagem 

durante condições meteorológicas desfavoráveis e posicionando-se com uma 

102 Tradução da autora: “[...] Isso não quer dizer que o subúrbio não tenha seu lugar no 
esquema das coisas. A REVIEW, de tempos em tempos, presenteou seus leitores, para 
consternação de alguns, com os charmes do ethos suburbano. O que não deve ser tolerado é 
que este ethos se espalhe como um marshmallow cor-de-rosa gasoso sobre todo o ambiente 
social, sobre o espírito humano, sobre a superfície da terra, sobre a filosofia, os ideais e 
objetivos da raça humana; porque é isso que ele está fazendo”. 
103 RYKWERT, J. Review of a Review. Zodiac, vol. 1, 1959, p.13-15. 
104 THOMAS, H. Back to Subtopia (resenha de British Townscapes) The Guardian, 10 
Setembro 1965, p.9. 
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grande-angular no centro da área asfaltada com a intenção de enfatizar suas 

proporções (BOAL et al eds., 1989, p.169). Andrew Law (in BALLANTYNE ed., 2004, 

p.202-203) afirma que o movimento para a preservação arquitetônica esteve 

envolvido na construção de um discurso regional sobre a “Englishness” e que teve 

um papel importante na construção de uma linguagem da paisagem urbana. Law 

chama a atenção para o trabalho da geógrafa inglesa Catherine Brace que descreve 

a maneira com a qual o movimento de preservação arquitetônica perpetuou noções 

de “individualidade de paisagem” e “cidadania”. O autor também aponta para a 

construção, não só de um discurso sobre identidade nacional, mas também para um 

discurso de classe. Nesse sentido, de aacordo com Law, Townscape é transformado 

em um capital simbólico e cultural com o objetivo de construir a identidade de uma 

nova elite.   

2.4.3 Uma palavra mágica: Subtopia
Em Outrage Nairn defende a proteção de “lugares característicos” como 

importante para a sobrevivência de uma “característica consciência inglesa” e 

denomina a paisagem sem caráter, nem campo, nem cidade, de “subtopia”, outro 

neologismo amplamente divulgado por publicações da Architectural Press, 

principalmente a AR e o The Architects’ Journal e utilizado para descrever a 

preocupante diluição entre "os tipos de paisagem - cidade e campo, campo e 

subúrbio, subúrbio e área selvagem", gerando aquilo que essas publicações 

percebiam como um território híbrido ordenado por um planejamento que desprezava 

a individualidade de cada lugar. A coluna Astragal do The Architects’ Journal de fato 

justifica assim a nomeação de Ian Nairn para “Homem do Ano”: “For outraging 

sensibilities with ‘Outrage’ and for making Subtopia rewardingly and surprisingly an 

household name105” enfatizando portanto o sucesso do termo cunhado por Nairn. Um 

dos aspectos morfológicos mais característicos da linguagem de Nairn parece ser, de 

fato, a criação de neologismos mas essa, a nosso ver, não é uma característica 

apenas do discurso de Nairn. Essa prática parece ter sido comum nos anos 1950 na 

área de planejamento urbano baste pensar nos neologismos originados naquele 

período tais como: urban renewal, the core, the cluster, motropolis, motopia, motel, 

floorscape, wirescape e streetscape e que encontraram utilidade na terminologia 

técnica106. 

105 Tradução da autora: “Por ultrajar sensibilidades e por tornar Subtopia de maneira 
gratificante e surpreendente um nome da casa”. 
106 CHADWICK, G.F. Townscape: Theory and Practice Journal of the Town Planning 
Institute. Vol. XLVI, n.7, Junho de 1960, p.163 
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Nairn cunha a palavra Subtopia, definida por Bruno Zevi de “palavra 

mágica107”, durante a viagem com Cullen, a partir de uma fusão das palavras 

subúrbio e utopia e o termo passa a referir-se à anulação da individualidade e do 

caráter próprio de cada lugar, através do cancelamento das diferenças entre cidade, 

subúrbio, área rural e área selvagem. Subtopia, segundo Nairn, representava  

[…] a prophecy of doom; the prophecy that if what is called 
development is allowed to multiply at the present rate, then by the 
end of the century Great Britain will consist of isolated oases of 
preserved monuments in a desert of wire, concrete roads, cosy plots 
and bungalows. There will be no real distinction between town and 
country (NAIRN, 1955, p.365)108. 

 
Ou ainda:  

 
[…] it is a morbid condition that spreads both ways from suburbia, 
out into the country, and back into the devitalized hearts of 
towns...subtopia is the world of universal low-density mess (NAIRN, 
1955, página não numerada)109  

 
 

Subtopia portanto representava mais do que uma realidade física mas “uma 

psicose em massa enraizada na fantástica aceitação da mediocridade”. “Nós 

estamos destruindo o ambiente para que o homem possa ver sua projeção e o 

reflexo de sua vida suburbana: desejos mornos, medos mornos, tudo morno” 

(NAIRN,1955). 

Notamos que 1955 é também o ano de publicação de História e Verdade 

(1955) do filósofo Paul Ricoeur cujo texto foi interpretado mais tarde pelo arquiteto e 

historiador inglês Kenneth Frampton para o desenvolvimento do conceito de 

Regionalismo Crítico com o qual pretende-se encontrar uma alternativa para o 

alastramento de uma “civilização medíocre”110. Ricoeur perguntava: 

 
No mundo todo é possível encontrar o mesmo filme ruim, as 
mesmas máquinas caça-níquel, as mesmas atrocidades de plástico 
e alumínio, as mesmas distorções de linguagem pela propaganda, 

107 ZEVI, B.  Una parola magica: Subtopia - gli inglesi contro la degradazione suburbana 
Cronache di Architettura Vol.2, n.143, p.143  
108 Tradução da autora: “Uma profecia catastrófica: profecia segundo a qual, se for permitida a 
multiplicação, no ritmo atual, do que se convencionou chamar de desenvolvimento, então até 
o fim do século, a Grã-Bretanha estará reduzida a oásis isolados de monumentos preservados 
em meio a um deserto de fios elétricos, estradas de concreto, lotes estreitos e bangalôs. Não 
haverá distinção efetiva entre cidade e campo”. 
109 Tradução da autora: […] é uma condição mórbida que se espalha em ambas as direções, 
de suburbia ao campo e de volta aos desvitalizados corações das cidades…subtopia é o 
mundo da confusão universal de baixa densidade.  
110 Trata-se de: FRAMPTON, K. Towards a Critical Regionalism: Six Points for an Architecture 
of Resistance. In: FOSTER, H. ed. The Anti-Aesthetic: Essays on Postmodern 
Culture,1983.  
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etc. Parece que a humanidade, ao abordar em massa a cultura de 
consumo básica, foi estacionada em massa em um nível 
subcultural. Assim chegamos a um problema crucial ao qual as 
nações que estão emergindo do subdesenvolvimento são 
confrontadas. Para poder entrar na via para a modernização, é 
necessário abandonar o velho passado cultural que foi a raison 
d’être de uma nação? (RICOEUR,1992, p.277)

Em Outrage é dada muita ênfase aos elementos “impostos pelo homem 

moderno” (NAIRN, 1955, p.366) que, segundo Nairn, deturpam mesmo as paisagens 

mais sublimes, criando não só a infame Subtopia mas também Subtopianos: 

 

[...] but buildings affect people, and Subtopia produces Subtopians - 
the REVIEW also believes that, unless we are shocked into 
awareness, the consequences of our visual laissez-faire may make 
us incapable of distinguishing good from bad, and we may be 
mutated into sub-humans without our ever knowing it has happened. 
It’s not just aesthetics and art-work: our whole existence as 
individuals is at stake, just as much as it ever has been from political 
dictatorship, Left or Right; and in this case the attack is not clearly 
defined and coming from the other side of the globe, but a miasma 
rising from the heart of our collective self. (NAIRN, 1955, p.372)111. 

 

Como apontado por Law (BALLANTYNE ed., 2004, p.221) podemos 

reconhecer no texto acima, a construção de um indivíduo sem identidade definida, o 

Subtopiano, um “sub-humano” produto da civilização contemporânea e da produção 

de massa, símbolo de uma era onde a existência se torna puro cálculo e onde a 

atividade intelectual e a técnica predominam sobre as atividades espirituais. Subtopia 

é portanto, para Nairn, não apenas uma realidade física mas também um estado de 

espírito: “Subtopia é a anulação da individualidade ao tentar criar um medíocre 

cenário padrão para área central, subúrbio, área rural e área selvagem”. E ainda:

 
The environment is an extension of the ego, and twentieth-century 
man is likewise busy metamorphosing himself into a mean- a 
meany- neither human nor divine. And the thing he is doing to 
himself and to his background is the measure of his own mediocrity 
(NAIRN, 1955, p.367)112. 

111 Tradução da autora: “[...] mas os edifícios afetam as pessoas, e Subtopia gera Subtopianos 
– a Review também acredita que, ao menos que nos forcemos a um choque perceptivo, esse 
nosso laissez-faire visual pode nos tornar incapazes de distinguir o bom do mau, levando-nos 
a uma condição de sub-humanos sem sequer nos darmos conta. Não se trata só de estética e 
de obras de arte: toda a nossa existência como indivíduos está em jogo, tanto quanto se ela 
estivesse sob uma ditadura política, de esquerda ou de direita; a diferença é que, nesse caso, 
o ataque não é claramente definido e não vem do outro lado do planeta, mas é um miasma 
que surge do coração do nosso ser coletivo”. 
112 Tradução da autora: “O ambiente é uma extensão do ego e o homem do século XX está 
igualmente empenhado em se metamorfosear em um ser médio – um ser medíocre – nem 
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No trecho acima, em inglês: “twenty-century man is likewise busy metamorphosing 

himself into a mean – a meany – neither human or divine”, o autor joga com a 

ambivalente palavra mean, que pode significar médio (no sentido quantitativo, 

matemático), medíocre (comum, mas também pobre de espírito, em aparência ou em 

valor) ou ainda egoísta ou interesseiro. “Meany”, por sua vez é bem direto: sem 

caráter, baixo, mesquinho. Mas essa não é a única vez que Nairn refere-se à 

influência que o ambiente exerce sobre o comportamento das pessoas: em Outrage 

ele ainda afirma: “Half alive towns produce half alive people”113 (NAIRN, 1955, p.381) 

e “this is murder we are committing: first of our surroundings, then, as they react on 

us, of ourselves”114 (NAIRN,1955, p.390). A respeito do zoneamento ele afirmava 

ainda:  

Men are more efficient machines when their activities are parcelled 
up like these, as productivity experts and dictators, Left or Right, 
have found out - they just stop being complete men, that’s all 
(NAIRN, 1955, p.415)115. 

2.4.4 Análise de Outrage
As preocupações dos teoristas do Townscape britânico e do desenho urbano em 

geral ultrapassa as aparências externas e as experiências estéticas oferecidas pela 

paisagem urbana mas incluem também as relações entre edifícios e os espaços entre 

eles e muitos outros aspectos do ambiente externo construído abrangendo portanto 

as necessidades por espaços recreativos, o senso de pertencimento a um lugar, o 

acesso seguro e fácil a ruas e espaços, questões de privacidade e um ambiente 

salutar e confortável. Embora, como já mencionado, a preocupação da AR fosse 

principalmente visual todos esses aspectos afloram mais ou menos sutilmente ao 

longo de Outrage desde a capa da publicação a qual apresenta uma citação de Sir 

George Stapleton (1882-1960), pioneiro ecologista e engenheiro agrônomo britânico 

cujo ceticismo em relação à “ciência indutiva” [sic] e à economia reducionista, bem 

como sua visão holística e valores espirituais estavam em forte contraste com a visão 

dos cientistas da época116. Stapledon afirma no trecho selecionado por Nairn que era 

necessário decidir qual, entre as inúmeras exigências que um país faz na superfície 

humano, nem divino. E o que ele faz a si mesmo e a seu ambiente é a medida de sua própria 
mediocridade”.  
113 Tradução da autora: “Cidades semi vivas produzem pessoas semi vivas” 
114 Tradução da autora: “É um homicídio que estamos cometendo: primeiro de nossos 
entornos e depois, quando esses reagem sobre nós, de nós mesmos” 
115 Tradução da autora: “Homens são máquinas mais eficientes quando suas atividades são 
divididas assim, como especialistas em produtividade e ditadores de Esquerda ou de Direita 
descobriram – eles apenas param de ser homens completos, é simples”. 
116 Sua pesquisa é considerada responsável pela preservação da infra-estrutura social, 
cultural e econômica na região montanhosa da atual Grã-Bretanha. 
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de sua terra, era a prioridade. Ele lembrava as pequenas dimensões da Grã-Bretanha 

e chamava a atenção para a urgência dessa decisão e considerava um ultraje à 

posteridade usar indevidamente até mesmo um único metro de terra. O ultraje, 

escrevia Stapledon, já havia sido perpetrado mais do que o suficiente.  

Desde o começo de Outrage é clara portanto a crítica que Ian Nairn faz às 

New Towns e ao legado da cidade jardim, crítica que ele irá explorar com mais 

profundidade em 1957 quando ele publica a sequência de Outrage, Counter-Attack

against Subtopia, e que veremos em detalhes no item 2.5. 

The planning offensive was started in a mood of idealism which 
assumed two things: that rules would be used flexibly and 
intelligently, and that England was of unlimited size. This last, single, 
radical miscalculation gave rise to the whole philosophy of dispersal 
– expanded towns, New Towns and every house with a garden, 
which is now the mainstay of official planning policy: an admirable 
idea in vacuo, and implemented in perfect good faith, but 
condemned before it started by our coast-to-coast dimensions. 
(NAIRN, 1955, p. 367)117  

 

Pare entender melhor essa critica vamos primeiro percorrer o histórico dessa 

oposição à cidade jardim na Inglaterra. Os oponentes da Garden City Association, de 

fato, não eram raros: ainda antes da primeira guerra mundial, o crítico e urbanista 

Trystan Edwards (1884-1973) afirmava, no artigo A Criticism of the Garden City 

Movement118 que as cidades jardim eram o “capricho de poucos excêntricos” e que a 

afirmação de seus defensores de que o movimento era fundado sobre princípios de 

aplicação universal, devia ser submetida a severo escrutínio. Edwards criticava a falta 

de “enclosure”, ou delimitação, na composição de ruas das cidades jardim e alegava 

que as distâncias causadas pela baixa densidade e o desperdício de área rural não 

estavam no interesse dos habitantes. Ele também condenava o design de habitações 

que, segundo ele, resultava em um híbrido desprovido tanto da interessante 

efervescência da cidade, quanto do tranquilo charme do campo.  

Esse primeiro ataque foi relançado em 1933 mediante uma campanha mais 

articulada através da qual ele defendia a construção de cem novas cidades, cada 

uma com uma população de 50.000 habitantes, em 10 anos, e que levou, no mesmo 

117 Tradução da autora: “A ofensiva do planejamento foi iniciada em uma atmosfera de 
idealismo que pressupunha duas coisas: que as normas seriam usadas de maneira flexível e 
inteligente, e que a Inglaterra possuía um tamanho ilimitado. Este único, mas decisivo erro de 
cálculo deu início a toda uma filosofia de dispersão – cidades dispersas, New Towns e toda 
casa com um jardim, que é agora o principal ponto de apoio da política de planejamento 
oficial: uma idéia admirável in vacuo, e implementada em perfeita boa fé, mas condenada 
antes de seu começo por nossas dimensões de costa a costa”. 
118 EDWARDS, T. A Criticism of the Garden City Movement. Town Planning Review, vol.4, 
n.2, julho 1913, p.150-157. A esse artigo seguiu uma longa polêmica e outras respostas por 
parte de Edwards. 
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ano, à formação da The Hundred New Towns Association a qual permaneceu ativa 

até o fim dos anos 1930 (HARDY, 1991, p.83). 

Charles Reilly (1874-1948) cujas iniciativas incluem, entre outras, o 

estabelecimento do Departamento de Civic Design da Universidade de Liverpool em 

1909, a primeira instituição na Grã-Bretanha onde arquitetura e urbanismo eram 

ensinadas como disciplinas inter-relacionadas, também possuía uma visão de cidade 

onde a urbanidade era celebrada e que estava em claro contraste com a visão dos 

entusiastas da cidade jardim que, em sua opinião, buscavam criar um ambiente no 

qual cidade, subúrbio e campo estavam confusos, sem uma definição consistente, 

uma política que informou e definiu a fundação do departamento de Civic Design119 

(RICHMOND, 2001, p.91) e que foi divulgada em parte através de seu periódico 

Town Planning Review. 

O já mencionado Thomas Sharp, talvez deva ser considerado um dos 

principais oponentes: através de influentes obras como Town and Countryside: some 

aspects of urban and rural development (1932), Town Planning (1940) e English 

Panorama (1950), ele foi um dos primeiros a articular idéias alternativas, mesmo não 

sendo totalmente adverso à idéia de cidades satélites, desde que essas fossem de 

alta densidade. Em Town and Countryside (1932) Sharp acusou Ebenezer Howard e 

seus seguidores de produzir uma nova civilização “[...] hermaphrodite; sterile, 

imbecile, a monster abhorrent and loathsome to the Nature which he worships” 

(SHARP,1932, p.123)120 e considerava ruas e cidades a verdadeira expressão de 

uma sociedade civilizada. Em Town Planning (1940) ele criticou o movimento cidade 

jardim, insistindo para que cidade e campo mantivessem distintas suas 

individualidades e denunciou os habitantes do subúrbio que, ao procurar a paisagem 

bucólica enquanto se agarravam a um modo de vida urbano, estavam destruindo a 

paisagem rural: “Mais eles lutam para conquistar o objeto de seu desejo, mais esse 

lhes escapa; mais eles querem o melhor dos dois mundos, mais eles geram o pior” 

(SHARP, 1940, p. 42). O jornal The Guardian, em 1933, aconselhava a leitura de 

Sharp a todos que estavam envolvidos com urbanismo, elogiando a clareza e os 

julgamentos “concisos e provocativos” do autor e reconhecendo a eficácia do 

raciocínio com o qual ele expõe os pioneiros da cidade jardim e as “bobagens” que, 

segundo ele, cercavam as teorias de planejamento urbano121.  

119 Segundo Peter Richmond (2001) o próprio nome Department of Civic Design foi preferido a 
Department of Town Planning and Landscape Architecture por evitar qualquer associação 
com “paisagismo” ou “subúrbio jardim”.  
120 Tradução da autora: “hermafrodita, estéril, imbecil, um monstro que abomina e despreza a 
Natureza que idolatra”. 
121 P.J.M (iniciais do autor, nome não identificado) Books of the Day - The Planned Scene 
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Durante os anos 1930 Sharp continuou seus ataques através da AR, os quais, 

segundo o RIBA Journal, publicação do prestigioso Royal Institute of British Architects 

(RIBA), marcaram o fim da prevalência do movimento cidade jardim no planejamento 

inglês122. Mas as campanhas para introduzir uma alternativa entre a cidade jardim e a 

cidade Corbusiana associada aos ideais do CIAM continuaram ainda por muito tempo 

na AR basta lembrar que Hastings, no já mencionado artigo “Exterior Furnishing or 

Sharawaggi: The Art of Making Urban Landscape” de 1944 afirmava que a cidade 

jardim era a “cidade de sonho da pequena burguesia”. Mesmo a mudança de nome 

de Garden Cities Association para Town and Country Planning Association 

representa provavelmente um indício de que a ideia de cidade jardim já não era mais 

adequada (ERTEN, 2004, p.36-37).  

A alarmante disseminação da paisagem denominada Subtopia é o tema 

central de Outrage e o primeiro capítulo é dedicado portanto à definição desse 

fenômeno. No capítulo seguinte, “Agents” (Agentes), Nairn procede identificando os 

principais elementos responsáveis pela produção dessa paisagem. Entre estes, Nairn 

destaca o infame Municipal Rustic (bucólico municipal) ou seja, a prática de inserção 

de elementos decorativos bucólicos nos centros urbanos.  

Para Nairn, esse rus in urbe123 (do latim campo na cidade) seria o fruto de um 

reflexo automático de administradores municipais que buscam no campo (ou melhor, 

no subúrbio, com o qual, de acordo com Nairn, o administrador estaria mais 

familiarizado) soluções para melhorar o ambiente das cidades o que Nairn considera 

um “legado da sórdida vida urbana do século XIX”. Lembramos também que 

G.F.Chadwick em seu já mencionado artigo Townscape: Theory and Practice enfatiza 

a necessidade de usar materiais naturais em vez de imitar cenas naturais para atingir 

uma relação com o ambiente construído pelo homem e aponta justamente para um 

dos objetos que assumem para Nairn, já em 1955, um aspecto simbólico: “[...] the 

incongruity of, for instance, naturalistic rockwork in the setting of a traffic island shows 

this basic dichotomy”124.  

 

(resenha do livro Town and Countryside, some aspects of urban and rural development de 
Thomas Sharp) The Guardian, 6 de março 1933, p.5 
122 RIBA Journal 1932 apud Hardy (1991) 
123 ELIZABETH KNOWLES. "rus in urbe." The Oxford Dictionary of Phrase and Fable. 2006. 
Acesso:  http://www.encyclopedia.com/doc/1O214-rusinurbe.html Acessado: janeiro de 2011. 
124 Tradução da autora: “[...] a incongruência, por exemplo, das composições rochosas 
naturalísticas no cenário de uma ilha de trafego demonstra essa dicotomia básica”. 
CHADWICK, G.F. Townscape: Theory and Practice Journal of the Town Planning Institute. 
Vol. XLVI, n.7, junho 1960, p.163  



66

 
Fotografias de Ian Nairn mostrando exemplos de Municipal Rustic, a inserção de 
elementos decorativos bucólicos na paisagem urbana em NAIRN, I. Outrage Londres: 
Architectural Press 1955, p.387 

 

Uma das preocupações era também a disseminação dessa prática para 

estradas e rodovias. Embora Nairn não faça referência direta à Associação para o 

Embelezamento de Estradas, a Roads Beautifying Association (RBA) fundada em 

1928 pelo empresário, médico e horticultor amador Dr. Wilfrid Fox (1875-1962), 

consideramos relevante acenar para a origem dos conflitos que emergiram entre 

preservacionistas, horticultores e arquitetos paisagistas em relação ao estilo mais 

apropriado para o plantio ao longo de estradas e rodovias da Grã-Bretanha. O 

Decreto para o Melhoramento de Estradas (Roads Improvement Act) de 1925 dava 

poder às autoridades locais para a compra de terrenos destinados a serviços e infra-

estrutura ao longo de estradas, no entanto poucas exerciam esse poder e a RBA 

iniciou a dar consultoria a essas autoridades. Os horticultores da RBA eram sem 
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dúvida considerados modernizadores progressistas da paisagem inglesa e através de 

suas iniciativas abriram espaço para um vigoroso debate sobre o caráter urbano e 

rural de estradas individuais. As propostas da RBA provocaram o comentário da 

horticultora Edwin Campbell, que definiu a situação como “arte versus utilidade” e 

acusações de privilegiar espécies exóticas em detrimento de árvores 

“caracteristicamente britânicas” às quais Fox responde:  

 
The truth is that the scenery of England has changed throughout the 
ages and is always in a state of transition, never static...and what we 
have got to do is to hand on to posterity something which is worthy 
of our present knowledge...It is impossible to stand still in either 
science or art, and landscape horticulture is surely a combination of 
both...Why should the architects be the only revolutionaries? For 
good or ill they have in this era definitely left their stamp on our 
cities, but they deny the horticulturists the right to do the same thing 
in our roads (apud MAUCH; ZELLER eds, 2008, p.170)125. 

 

Aeroportos e instalações militares em geral são também alvos da cólera de 

Ian Nairn: “não adianta estar preparado contra ataques se, no processo, destruímos 

justamente aquilo que queremos defender” (NAIRN, 1955, p.378). A Segunda Guerra 

Mundial, de fato, havia introduzido uma nova geração de aeroportos militares cujas 

pistas eram, diferentemente das usadas durante a primeira guerra e nos anos 1930, 

de concreto, fato que dificultava a posterior remoção destas da paisagem. 

As tentativas “planejadas” e “legisladas” de embelezamento ao redor de 

anúncios publicitários são também condenadas por Nairn o qual observa como essa 

tentativa tornava-se ainda mais nociva do que a publicidade comercial que esta 

pretendia tornar mais palatável.  

A AR não quer necessariamente uma diminuição do número de anúncios 

publicitários, afirmava Nairn, mas anúncios publicitários mais claros, ordenados e 

menos padronizados. Lembramos que ao longo dos anos 1950 artigos sobre 

anúncios publicitários eram muito comuns já que esse fenômeno era relativamente 

recente e associado à ascendência da sociedade de consumo e aos cada vez mais 

acessíveis produtos de consumo de massa. A questão da inserção dos anúncios 

publicitários externos na paisagem urbana estava sendo abordada nas páginas da 

125 Tradução da autora: “A verdade é que o cenário da Inglaterra mudou com o passar dos 
anos e está sempre em estado de transição, nunca estático... e o que devemos fazer é deixar 
à posteridade algo digno do nosso conhecimento atual... É impossível permanecer parado 
tanto na ciência como na arte e o paisagismo é certamente uma combinação de ambos... 
porque os arquitetos deveriam ser os únicos revolucionários? Por bem ou por mal eles 
definitivamente deixaram um marco nas nossas cidades, mas eles negam aos horticultores o 
direito de fazer o mesmo nas nossas estradas”. 
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AR antes da publicação de Outrage e foi explorada por Gordon Cullen o qual incluiu 

em Paisagem Urbana (1961) muitos dos artigos publicados na revista ao longo dos 

anos 1950. 

 

 
Advertising Stations (Anúncios publicitários externos) e “afetadas” tentativas de 
embelezamento. NAIRN, I. Outrage Londres: Architectural Press 1955, p.388

 

Outros termos, expressões e definições tipicamente Nairnianas aparecem 

tanto no capítulo “Agentes” como ao longo de toda a publicação. Invectivas em geral 

são lançadas ao “bogus historicism (falso historicismo)”, “retrospective Subtopia” 

(subtopia retrospectiva), “Gothick Horror” (horror gótico), “concrete perversions” 
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(perversões de concreto), canteiros floridos, cestas de flores suspensas, vasos 

decorativos de concreto e outra “injúrias visuais”. Olhando em qualquer direção, 

escrevia Nairn, qualquer paisagem, não importa o quão sublime, agora é vista por 

detrás de um primeiro plano, imposto pelo homem moderno, de cartazes, fiação 

elétrica, postos de gasolina abandonados, estacionamentos, institutos para os 

doentes mentais, usinas de saneamento, estações de energia e os escombros das 

guerras e dos Departamentos Bélicos. Esses elementos Nairn chamava de “Things in 

Fields” (coisas no campo). Para Nairn tudo isso contribuía para a criação de um estilo 

de vida, no qual as pessoas têm que conviver com objetos que não são nem 

agrícolas nem urbanos, mas Subtopianos. Nairn mostrava como essa “boba e fútil” 

prática de embelezamento era aplicada a outros elementos da paisagem urbana 

incluindo os postes de eletricidade adornados por arbustos e bucólicas cestas de 

flores segundo o autor em acordo com a tradição vitoriana de “colocar calças nas 

pernas do piano” (NAIRN, 1955, p. 400). Essa prática, segundo Nairn, contribuía para 

a crescente e alarmante homogeneização da paisagem. 

Após o capítulo “Agentes”, inicia a terceira e maior parte: o “Route Book”, uma 

espécie de mapa de viagem que consiste em um conjunto de estudos de caso e 

exemplos detalhados de “ultrajes”. Como mencionado, um dos objetivos da AR era o 

de diversificar o seu conteúdo e envolver, além da paisagem urbana a paisagem 

rural. Outrage (bem como sua continuação Counter-Attack against Subtopia e outras 

campanhas posteriores) alcançava de fato o ambiente como um todo e no “Route 

Book” são exploradas diversas questões entre as quais a inserção de monumentos 

históricos e ruínas na paisagem. Nairn apontava para o tratamento desastroso de 

monumentos pré-romanos como as Rollright Stones isoladas (até hoje) através de 

cercas de metal, ou mesmo o famoso Stonehenge. Para Nairn, atrações históricas 

passavam a ser olhadas de maneira “pedante e individual” (NAIRN, 1955, p.407) e 

não mais como parte da paisagem. 
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NAIRN, I. Outrage. Londres: Architectural Press 1955, p.406. 

 

Na quarta parte de Outrage Nairn lança um apelo para salvar a paisagem das 

Highlands, as Terras Altas escocesas, segundo ele, uma das últimas reservas de 

área natural ainda não “infestada” por subtopia e que poderia, segundo o autor, 

ganhar em importância ao oferecer um equilíbrio psicológico ao sul subtopiano. Nairn 

explica que omitiu as Terras Baixas e passou diretamente para as Terras Altas para 
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assim maximizar o choque do leitor ao encontrar uma paisagem relativamente 

intocada. O autor dedica treze páginas e inúmeras fotos e mapas a essa região 

identificando os problemas relacionados à habitação (p.443), estradas (p.445), 

localização e design das instalações turísticas (p.445), plantio florestal (p.446) e 

instalações hidroelétricas (p.447). Nairn declara que a posição da AR é a favor de 

melhoramento e não de desenvolvimento, uma posição que segundo o autor estaria 

em sintonia com a vontade dos habitantes da região (embora não seja mencionada 

nenhuma pesquisa que o comprove). A sugestão da AR seria o velho pons asinorum 

dos arquitetos, o de tentar conciliar a arquitetura moderna com a tradição bem como 

o “trim”, aparamento ou desbastamento dos elementos conflitantes na paisagem. Em 

relação à questão da habitação, Nairn identifica (também através de fotografias) 

quatro caminhos: a) a cidade ou vila pode voltar as costas completamente para os 

problemas visuais e tornar-se simplesmente um “despejo” na paisagem; b) pode 

adotar uma postura afetada e tornar-se inevitavelmente um subúrbio; c) pode lembrar 

que precisa de atenção visual mas esquecer do desbastamento de detalhes e tornar-

se assim um grande conjunto habitacional ou d) pode ignorar completamente o 

genius loci, o caráter regional e os padrões da paisagem e se espalhar na paisagem 

como lixo. Nairn pergunta o que aconteceria se fosse escolhido o caminho moderno 

mas não modernista e mostra uma possível solução em forma de chalés que, 

segundo ele, reproduzem as características das habitações vernaculares. A respeito 

das estradas, Nairn mostra exemplos de estradas que valorizam a paisagem 

adaptando-se às curvas naturais da região (as Terras Altas são uma região 

montanhosa) e limitando os elementos e objetos desnecessários e rodovias 

padronizadas que percorrem a região em linha reta.  

Quanto ao turismo, se antes as Terras Altas escocesas eram consideradas 

obstáculos repulsivos para os ingleses, em meados do século XVIII visitantes 

iniciaram a vê-las através do olhar do Sublime e do Pitoresco associando a 

contemplação do espaço “infinito” à exultação da alma humana liberta dos limites. Os 

românticos iniciaram a identificar a Escócia como o lugar ideal para evocar o poder 

emocional do mundo natural e pintores como J.M.W. Turner ajudaram a formar uma 

imagem positiva desse cenário confirmando assim como as percepções dos viajantes 

foram cruciais para a construção cultural da paisagem. Os Vitorianos localizavam o 

autentico coração da nação na área rural e iniciaram a ver a Escócia como o lugar 

onde podia-se encontrar descanso, paz, espiritualidade e como o remédio perfeito 

para o mundo industrial. A essa visão contribuíram muito as viagens dos monarcas 

Victoria e Albert, viagens que eram relatadas em detalhes pela imprensa inglesa a 

qual divulgava, ao mesmo tempo, trechos do Black’s Picturesque Tourist, um guia 
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turístico escocês fundado em 1840. Na verdade, essa conexão com a natureza era 

tênue e a necessidade de descrever, desenhar, pintar e categorizar a paisagem 

representava uma forma de domesticar e civilizar o mundo selvagem (GRENIER, 

2005, p.94), em outras palavras, essa interpretação da paisagem era ideológica.  

Em O Campo e a Cidade (1990, p.179) Raymond Williams também cita uma 

evidente mudança de gosto ocorrida na segunda metade do século XVIII e lembra a 

mudança radical na maneira como as Terras Altas escocesas, sob a influência direta 

de William Gilpin, tornaram-se verdadeiros centros de romaria. No entanto, segundo 

Williams, mais do que uma mudança de sensibilidade tratava-se de uma acquisição 

de gosto onde regiões incultas de montanhas e florestas eram, na maioria dos casos, 

objetos de consumo estético conspícuo: conhecer os lugares famosos, trocar e 

comparar experiências de viagem e de contemplação de paisagem era comum na 

sociedade elegante.   

 A romantização da Escócia prosperou no século XIX quando passou a 

simbolizar a preservação dos valores tradicionais mas essa caracterização como 

reino da transcendência e da imaginação teve o efeito de subestimar a vitalidade 

intelectual e econômica do país. A idealização refletiu-se no Highlander, o habitante 

das Terras Altas, representado como elemento exótico e primitivo (GRENIER, 2005, 

p.50-51). Essa visão romântica dos viajantes do século XIX parece persistir em 

Outrage: 

The Highlands are the only area left in Britain where one can return 
to wild nature […]. This is a far more important service than 
providing one more scenic drive, breathtaking though the scenery is 
(NAIRN, 1955, p.445)126.  
 

 
Nairn também explora o inadequado reflorestamento de coníferas de algumas 

partes das Terras Altas. Esse tipo de prática, muito criticada pelo autor, é abordado 

em mais detalhes na seqüência de Outrage, a edição especial Counter-Attack against 

Subtopia (1956) que será analisada no item 2.5 dessa dissertação. Enquanto às 

hidroelétricas Nairn reconhece a impossibilidade de eliminá-las totalmente a favor da 

preservação da paisagem selvagem e sugere o melhoramento do design das 

instalações ou a camuflagem das mesmas, localizando-as de maneira menos 

conspícua e usando a vegetação para escondê-las. Para Nairn, os tão detestados 

126 Tradução da autora: “As Terras Altas escocesas são a única área que resta na Grã-
Bretanha onde uma pessoa pode voltar à natureza selvagem [...]. Esse é um serviço muito 
mais importante do que o de providenciar mais uma excursão cênica, por mais empolgante 
que seja o cenário”. 
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postes de alta tensão, entre os principais agentes de Subtopia, deveriam ser 

enterrados.  

Erdem Erten (2004, p.147) nos lembra que entre 1954 e 1955 a AR publicou 

também uma série de artigos e propostas de Sylvia Crowne127 e Kenneth Browne 

destinados a mostrar maneiras de integrar instalações industriais na paisagem 

através da exploração de técnicas paisagísticas e potenciais topográficos e 

questionando ao mesmo tempo as decisões do governo sobre a localização das 

mesmas. Dando apoio à iniciativa da AR, Lionel Brett (mais tarde Visconte Esher, 

protagonista, como veremos no item 3.6, de uma contenda pública com Ian Nairn nos 

anos 1970) publica o artigo “The Environmentalists” (os ambientalistas) anunciando a 

fundação da Society for the Promotion of Urban Renewal (SPUR) que declarava lutar 

contra a “desintegração social e visual da era da televisão e a disseminação de 

Subtopia”128.  

Outrage fecha com um resumo e um manifesto destinado ao leigo. No qual 

Nairn organiza uma lista que envolve questões como: se a cidade havia se rendido 

ao transporte veicular com um trânsito mais pesado e mais rápido; se o centro da 

cidade havia se tornado um estacionamento; se o habitante poderia ou não ir ao 

trabalho a pé em caso de greve dos transportes públicos; se edifícios históricos 

haviam sido preservados adequadamente; se as árvores estavam sendo respeitadas 

e cuidadas e se o sistema de fiação estava tomando um lugar importante ou não na 

paisagem. Além da noção de individualidade, sua retórica enfatiza a noção de 

cidadania e incita o cidadão inglês a tomar iniciativas para a proteção da paisagem 

inglesa, e a agir contra a expansão da subtopia, encorajando a resistência às 

imposições do “tirânico urbanista” e a valorização da relação dos indivíduos a 

“lugares” através de um estratégico plano político para o cidadão comum. 

2.4.5 O dilúvio: a repercussão de Outrage e a difusão do termo Subtopia  
Christopher Hurst descreve os efeitos de Outrage como um verdadeiro dilúvio 

(HURST, 1997, p.217). A edição especial teve, de fato, uma audiência também fora 

da profissão e, devido ao grande interesse, chega a ser implantado, em junho de 

1957, um Counter-Attack Bureau, uma espécie de força-tarefa ou, usando as 

palavras da AR, um “serviço de vigilância e orientação do bom caráter visual da 

127 Sylvia Crowne (1901-1997): arquiteta paisagista britânica, Presidente do Institute of 
Landscape Architects (mais tarde Landscape Institute) de 1957 a 1959. Sylvia Crowe 
escreveu regularmente na AR nos anos 1950. Três de seus livros foram publicados pela 
editora Architectural Press: Tomorrow’s Landscape (1956); The Landscape of Power (1958) e 
The Landscape of Roads; 
128 BRETT, L. “The Environmentalists”. The Architectural Review, maio 1959, vol. 125, 
p.303-305 



74

Inglaterra” o qual lidava com as dúvidas de arquitetos, urbanistas e cidadãos comuns.  

 

 
The Architectural Review, vol. 124, n° 725, junho 1957 (capa). No 
arquivo representado na capa podemos ver as divisões de acordo 
com algumas das principais colunas da revista como a S.O.S 
Outrage (coluna dedicada às situações de emergência) e 
Townscape (coluna dedicada à paisagem urbana). Essa força-
tarefa também consistia em palestras (lectures) e projetos de 
pesquisa (research projects). 
 

A AR passa a publicar, mensalmente, uma coluna chamada “Counter-Attack” 

baseada no trabalho do bureau durante quase quatro anos. Essa coluna publica o 

acompanhamento de casos específicos, dessa vez apresentados por leitores que 

tornam-se uma parte ativa do processo, e oferece a consultoria de Ian Nairn e 

Gordon Cullen em assuntos de planejamento. Através dessa consultoria, sugere 

Pousin129, a AR promovia portanto uma atitude que favorecia tanto o velho – 

preservando, por exemplo, a forma de uma cidade – quanto o novo – gerenciando 

129 POUSIN, F. Du townscape au ‘paysage urbain’, circulation d’un modèle rhétorique 
mobilisateur Strates, Matériaux pour la Recherche en Sciences Sociales. Nanterre, n.13-
2007 - Paysage urbain: genèse, représentations, enjeux contemporains. Acesso:  
<http://strates.revues.org/document5003.html>. Acessado: 17.07.2009 
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espaços públicos e cinturões verdes e buscando assim soluções criativas e, de 

acordo com a revista, independentes das doutrinas em vigor. O The Architects’ 

Journal, que por ser uma publicação irmã da AR, possuía um interesse especial em 

divulgar o sucesso de Outrage, relatava a impressionante repercussão da edição 

especial, segundo eles uma obra prima em polêmica editorial e especialmente bem-

vinda porque sua mensagem em relação à suburbia e ao desleixo que acompanha 

maior parte de suburbia estaria logo se espalhando sobre toda a Inglaterra. Para o 

The Architects’ Journal a mensagem precisava alcançar uma audiência mais ampla 

do que aquela normalmente alcançada pela AR130. O jornal ainda lembrava que o fato 

de vários jornais (incluindo o The Times, o Manchester Guardian, o News 

Chronicle131, o Daily Herald, Daily Mirror132 e o Daily Mail) terem comentado a edição 

especial Outrage (e todos a distância de dois dias) significava que era portanto 

possível atingir a imaginação do público em questões de arquitetura e planejamento.  

Chamamos atenção aqui para o comentário do cotidiano Daily Mirror, o qual 

nunca havia demonstrado muita preocupação com questões ambientais e que 

descreve Outrage como uma "devastadora e terrível denúncia da doença industrial 

que está destruindo o que foi uma vez a linda paisagem da Inglaterra"133. O The 

Architects’ Journal ainda comemora a cobertura do Daily Mail que na ocasião dedicou 

uma página inteira ao assunto ilustrando-a com vários desenhos de Gordon Cullen e 

anuncia o debate no novo programa semi-investigativo do apresentador Gilbert 

Harding (1907-1960), Harding Finds Out134. Harding foi, durante o período de 1952 a 

1960, uma das personalidades da TV mais populares e provocativas na Grã-Bretanha 

e nesse programa hebdomadário da BBC, ele investigava brevemente questões 

públicas e incluía um item regular chamado “Flash from Subtopia”, conduzido pelo já 

mencionado Hugh Casson munido de fotografias e um quadro negro. O The

Architects’ Journal ainda pede para que os leitores recomendem a Hugh Casson 

assuntos a serem abordados.  

O The Architect & Building News comenta:  

130 OUTRAGE. The Architects’ Journal 1955, p.1 
131 O jornal News Chronicle, cuja posição editorial apoiava o Partido Liberal inglês (British
Liberal Party), foi criado a partir da fusão do Daily News (fundado em 1846 por Charles 
Dickens (1816-1870) e era rival da publicação de direita Morning Chronicle) e do Daily
Chronicle em 1930. A publicação do News Chronicle cessou em 1960 quando foi anexado 
pelo Daily Mail.  
132 O comentário no Daily Mirror era de Cassandra, pseudônimo de William Neil Connor, 
jornalista de esquerda que escrevia uma coluna com ataques ao governo, pessoas e eventos 
no Daily Mirror de 1935 a 1967. O nome era inspirado na personagem da mitologia grega que 
recebe o dom da profecia mas é condenada a não ser acreditada.  
133 Citação a ser localizada. 
134 HARDINGS FINDS OUTRAGE, The Architect’s Journal 3 de julho 1955 vol.122 n. 3149, 
Coluna Astragal Notes & Topics, p.5 
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Whereas an Orwell would have written this polemic on a sustained 
note of hatred, and possibly made a stronger impact, the Review 
regards the march of progress with a “mannerist compound of 
admiration and disgusts”, opening with the voice of doom, 
concluding with a plea for everyone to act, “if only to write a letter”135    

 

O termo subtopia passa a ser incorporado no vocabulário de maneira 

espontânea, chegando até a ser pronunciado em um discurso do Duque de 

Edimburgo durante a cerimônia anual do Royal College of Art onde o marido da 

rainha Elizabeth II receberia um título honorário. O The Architects’ Journal escreve 

que o ponto culminante da cerimônia havia sido o discurso do Duque o qual, 

referindo-se à necessidade de uma abordagem mais crítica em relação à aparência 

dos objetos de todo dia, havia pronunciado o termo subtopia, prova, segundo o 

periódico, de sua atualização136. 

Em dezembro de 1955, o The Guardian relata a tentativa da Câmara dos 

Lords de “chamar a atenção para o desfiguramento de cidade e campo causado por 

desenvolvimento mal planejado” e cita o discurso de um Membro do Parlamento137: 

 
Wherever you go in town, suburb, or countryside you see the 
grapping arms of concrete stretching out to embrace the fields 
without drawing any of their freshness in. You see ugly lamp 
standards, badly designed housing estates, and the Service 
departments, particularly the Air Ministry and the Army allowing their 
sprawling camps and their abandoned airfields to desecrate what 
remains of the country138.  

 

135 Tradução da autora: “Enquanto Orwell teria escrito essa polêmica em um sustenido tom de 
ódio e provavelmente teria obtido maior impacto, a Review considera essa questão com um 
mixto ‘maneirista de admiração e desprezo’ abrindo com uma voz apocalíptica e concluindo 
com um pedido de ação, mesmo que ‘apenas escrevendo uma carta’”. FURTHER 
INVESTIGATION, The Architect & Building News, 14 de julho 1955, n.2. 
136 ROYAL FILLIP, The Architects’s Journal Coluna Astragal Notes & Topics 14 de julho 
1955, vol. 122 
137 O Parlamento britânico consiste na Monarquia, na House of Lords e na House of 
Commons. Segundo S.E. Rasmussen (1934, p.44)  essa divisão em três partes evitava o 
despotismo e, ao mesmo tempo, era um ajuste elástico que podia ser alterado gradualmente 
para atender as transformações ao longo do tempo. Atualmente os poderes legislativos do 
Commons são superiores aos dos Lords. Praticamente todos os ministros e primeiros 
ministros da Grã-Bretanha provêm da House of Commons que é um órgão eleito 
democraticamente. Os membros (MPs ou Members of Parliament) são eleitos por Distritos 
Eleitorais ou constituencies. Existem 646 constituencies, 529 na Inglaterra, 40 no País de 
Gales, 59 na Escócia e 18 na Irlanda do Norte.   
138 Tradução da autora: “Por onde você vai na cidade, no subúrbio ou no campo você vê os 
braços de concreto se alongando para abraçar os campos sem puxar seu frescor para dentro. 
Você vê padrões feios para a iluminação pública, conjuntos residenciais mal projetados e os 
departamentos, especialmente o Air Ministry e o exército permitindo seus campos extensos e 
suas pistas de pouso abandonadas de profanar o que resta da área rural”.  
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Se permitirmos isso, continua o MP, o país será invadido pelo que foi 

chamado de “subtopia” e sugere o estabelecimento de um Council of Civic Design 

para orientar aqueles órgãos públicos e privados que não são “demasiadamente 

orgulhosos para deixar de confiar em seu próprio gosto”. O Secretário Parlamentar do 

Ministério de Habitação e Governo Local, responde que na década do pós-guerra, as 

conquistas urbanísticas, tais como a diminuição dos assentamentos em faixa e da 

expansão urbana eram superiores às do período entre as guerras e que devia haver 

um limite para a intervenção das autoridades139. Parte do mérito, sem dúvida, pode 

ser considerado da palavra subtopia que o jornal Birmingham Post descreve como 

“repulsiva”, fato que, segundo a AR, ajuda ainda mais a ilustrar o fenômeno. No jornal 

The Guardian é discutida essa nova “engenhosidade verbal” e seus efeitos:  

 
In their indignation over present trends in building and town planning 
our brighter architects have coined some strong phrases and new 
words (“Subtopia” is probably the best), but there is a danger that 
verbal ingenuity might make their propaganda ridiculous if carried 
too far. Mr Henry Collen, a young architect uses a new and rather 
horrid word in an article in the Labour party magazine “Fact”. It is 
“Submergia” which he defines as “the result of allowing Subtopia to 
exist, spread, and consume”.140 

 
Joseph Rykwert também critica a criação de neologismos por parte da AR 

afirmando: 

Words ending in ‘-scape’ and others are coined in the “Review” 
occasionally; one can only hope that they will not pass into the 
language permanently; but they do filter through every now and 
then, with horrible results141. 
 

Mesmo o sucesso da campanha era questionado por alguns: S.L.G. Beaufoy 

afirmava que a “lúgubre” palavra subtopia teria caído rapidamente em desuso se não 

fosse por um “um patético empurrão semanal” e, segundo ele o termo já havia 

139 House of Commons Fear of “Subtopia” Ill - Planned Development The Guardian 22 de 
dezembro 1955 p.2  
140 Tradução da autora: “Indignados com as tendências atuais em construção e planejamento 
urbano, nossos mais brilhantes arquitetos cunharam algumas frases fortes e palavras novas 
(“Subtopia” é provavelmente a melhor), mas existe o perigo que essa engenhosidade verbal 
torne sua propaganda ridícula se levada muito longe. O Sr Henry Collen, um jovem arquiteto 
usa uma palavra nova e bastante desagradável em um artigo para a revista do partido 
Trabalhista “Fact”. Essa palavra é “Submergia” que ele define como “o resultado de permitir a 
existência de “Subtopia” e que ela se espalhe e consuma.” NEW WORD, The Guardian, 
Manchester, Coluna Our London Correspondence, 18 de julho 1956, p.6. 
141 Tradução da autora: “Palavras que terminam em ‘-scape’ e outras sao cunhadas na Review 
ocasionalmente; esperamos apenas que elas não se tornem parte do vocabulário 
permanentemente; mas elas acabam por filtrar de vez em quando, com resultados horríveis”. 
RYKWERT, J. Review of a Review. Zodiac, vol. 1, 1959, p.13-15. 
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perdido seu significado142. Além de S.L.G. Beaufoy, G. Moncur reclamava que o pior 

defeito de Outrage era o de ser mal escrito. Em sua opinião, não havia nenhuma 

necessidade de inventar uma palavra tão insignificante como subtopia e que não 

possuía nenhuma relação com seu uso e atacava Nairn afirmando que se um 

jornalista quisesse criticar sua profissão, que pelo menos tivesse cuidado ao usar os 

instrumentos de sua própria profissão. Outrage, ele concluía, era uma lição de “bad 

manners in presentation143” bem como um verdadeiro ultraje à língua inglesa144. 

Excedendo o contexto britânico, notório também é o entusiasmo demonstrado 

pelo historiador italiano Bruno Zevi ao adotar o termo subtopia para o baixo 

aproveitamento de espaço. Em virtude da crescente insatisfação com o planejamento 

urbano diagramático e os preceitos da Carta de Atenas, o termo Subtopia ganha 

popularidade a ponto de Bruno Zevi de fato, chamar o projeto para a cidade de Marl, 

dos holandeses Bakema, Tijen e van den Broek, de "Subtopia Razionalistica", devido 

ao desperdício de espaço e à maneira como cada vizinhança tornava-se, no projeto, 

indistinguível uma da outra145.  

Duncan Sandy, Ministro da Habitação de 1954 a 1957, segundo Gavin 

Stamp146, inspirado pela campanha contra subtopia, fundou a Civic Trust em 1956 e 

Christopher Hurst sugere que Sandys, que era do partido Conservador (e genro de 

Winston Churchill), tenha se aproveitado do fato que maioria dos ultrajes expostos 

por Nairn haviam sido produzidos por municipalidades Trabalhistas (HURST,1997, 

p.217). 

 A organização Civic Trust foi de fato fundada em 1957 e sua função original era 

de melhorar a qualidade de novos espaços, edifícios históricos e espaços públicos e 

melhorar a qualidade geral da vida nas cidades organizando campanhas educativas. 

A organização que operava de seus escritórios em Liverpool e Londres, apoiava uma 

ampla rede de sociedades civis e em 1957, estabeleceu um sistema anual de 

premiação, o Civic Trust Awards, para reconhecer obras de excelência em 

arquitetura, design urbano e paisagismo. O Civic Trust cessou operações em abril de 

2009 mas o esquema de premiações, por enquanto, está sendo mantido. Nos parece 

relevante a afirmação, em ocasião do anúncio do fim do Civic Trust, de um porta voz: 

142 CASSON, H. Outrageous Postscript. Journal of the Town Planning Institute, julho-
agosto 1956, p.187-192. 
143 Tradução da autora: (aproximadamente) “más maneiras em apresentação”.  
144 CASSON, H. Outrageous Postscript. Annual Meeting of the Town Planning Institute, julho-
agosto 1956, p.187-192. 
145 A STADTKRONE FOR MARL, The Architectural Review, Coluna Marginalia, agosto 
1958, vol. 124, n.739, p.141. 
146 POWERS, A. ; HARWOOD, E. eds. The Heroic Period of Conservation. Journal of the 
Twentieth Century Society, n.7, 2004.p.24. 
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         The Trust captured the mood of the nation [when it was founded in 
1957] when quality of life, improving and caring for places where 
people live and work won political and popular support147. 

A ideia de exibir, através de exposições fotográficas, os ultrajes cometidos na 

paisagem inglesa, especialmente na área rural, não era novidade: no período entre 

as guerras já era reconhecido o valor educativo de tais eventos. Coleções 

fotográficas, como por exemplo, as do reformista social e importante personagem do 

movimento Arts & Crafts de Leicester, Harry Hardy Peach (1874-1936), cujo método 

usado era justamente de exibir, lado a lado, bons e maus exemplos, eram apreciadas 

e encorajadas148.  

Devido ao interesse demonstrado pela imprensa britânica, o Royal Institute of 

British Architects (RIBA) decidiu organizar uma exposição chamada Subtopia a qual, 

após ser hospedada por um curto período na sede do RIBA, foi duplicada e 

emprestada, sem custo, a organizações requisitantes149.   

Em agosto de 1957 o RIBA Journal relatava que um grande número de 

pedidos de reserva para a exposição itinerante Subtopia haviam chegado ao Instituto 

e que essas exposições possuíam como público-alvo galerias de arte, museus, 

bibliotecas públicas e até lojas de departamento, deixando clara a intenção de que a 

exposição deveria alcançar lugares frequentados pelo público geral. A única despesa 

incorrida pelo requisitante era a de encaminhar a exposição para o centro seguinte. O 

RIBA curaria a logística de maneira a encurtar as distâncias e mantê-la 

financeiramente viável150. O RIBA fornecia também o material promocional que incluia 

informações para a imprensa, posters e o panfleto Our England and how to defend it: 

a cautionary guide publicado pela editora Chatto & Windus em 1956151. 

147 Tradução da autora: “[quando foi criado em 1957] O Trust capturou a atmosfera da nação 
quando qualidade de vida, melhorar e cuidar dos lugares onde pessoas moram e trabalham 
ganhava apoio político e popular”. WALTE, R. Shock as Civic Trust folds. The Architects’ 
Journal, 20 de abril 2009. Acesso: <http://www.architectsjournal.co.uk/shock-as-civic-trust-
folds/5200612.article>. Acessado: 19.10.2009.  
148 H.H. Peach foi um dos fundadores e membros da Design and Industries Association (DIA) 
cuja finalidade era de “instilar um novo espírito de design na indústria Britânica”. Ele foi um 
importante ativista da campanha para a preservação do campo e dedicou-se, através de 
panfletos, livros, seminários e exposições fotográficas a combater a publicidade invasiva, os 
assentamentos em faixa e o lixo em geral. A campanha iniciou sob os auspícios do DIA até 
ele fundar o Council for the Preservation of Rural England, uma organização à qual outros 
grupos semelhantes podiam se filiar. O jornal The Guardian divulgava regularmente os 
resultados de conferências organizadas por esses grupos. 
149 R.I.B.A. Journal, 1957, p.298 
150 R.I.B.A. Journal agosto 1957 
151 Embora não tenhamos encontrado o nome exato do panfleto, temos razões para acreditar 
que seja esse. 
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Reprodução do pôster da exposição com texto fictício no 
espaço reservado para o anúncio local. RIBA Journal, agosto 
1957, p.395

 

Na introdução desse panfleto, Nairn apela ao cidadão para que abra os olhos 

e para que “faça um melhor trabalho em preservar a Grã-Bretanha do que nossos 

pais os quais criaram um novo tipo de cortiço, que aflige a mente da mesma maneira 

que os cortiços da Revolução Industrial afligiam o corpo” um cortiço “higiênico, 

espaçoso e imbativelmente medíocre”. Ele pede para que olhemos para ruas como 

se fossem cenários e não apenas como lugares a serem usados e atravessados; só 

assim, continua, “eles irão se tornar coisas vivas e, paradoxicalmente, você também 

poderá tornar-se mais vivo no processo”.  

Em 16 de fevereiro 1956 o Institute of Landscape Architects organiza o 

“Simpósio sobre Subtopia” cujos resultados foram publicados no jornal dessa 

Instituição no mês de março de 1956 (p. 2-9). A esse evento participaram a já 
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mencionada Sylvia Crowe, J.K. Boynton152 e James Adams. 

A reação na imprensa foi como vimos, bastante variada, sendo aquela 

proveniente de periódicos regionais a mais interessante, talvez por trazer 

experiências pessoais e citar exemplos de expansão suburbana em várias regiões da 

Grã-Bretanha: a indignação de um viajante, mesmo que sincera e bem intencionada, 

não se comparava aos sentimentos de uma pessoa em relação ao ambiente onde 

passou a infância e que o via ser destruído pela indústria e órgãos do governo. As 

cartas que relatavam as experiências pessoais demonstravam claramente uma 

preocupação com o destino de áreas rurais e com a ameaça à identidade de suas 

cidades e, ao mesmo tempo, serviam como um instrumento eficaz de mobilização da 

opinião pública e reivindicação de reformas na política de planejamento. 

Em julho de 1956, o já mencionado Ministro da Habitação e Administração 

Local, Duncan Sandys, se pronunciou a esse respeito em seu discurso no Royal 

Institute of British Architecture (RIBA), declarando "guerra à feiúra em todas as suas 

formas" e invocou o patrimônio de "monumentos históricos, cidades agradáveis e 

campos sorridentes" que, em nome do progresso, estavam sendo mutilados e 

transformados de maneira irreconhecível. Sandys pedia também que cada poste de 

luz, painel publicitário, ponto de ônibus e mobiliário urbano em geral fosse 

examinado, lembrava que cidades não são simplesmente lugares pelos quais 

passamos dirigindo e incitava as autoridades locais a investir recursos de maneira a 

identificar e corrigir pelo menos algumas das atrocidades cometidas.  

O anseio do Comitê Editorial da AR de promover seu ponto de vista, 

encorajado pela correspondência recebida, os levou a buscar uma aliança com a 

imprensa nacional e internacional153 e o semanal The Observer, além de apoiar a 

campanha, passa também a financiá-la, garantindo assim a continuidade das 

investigações154. Sempre a respeito dessa aliança com a imprensa, notamos um 

comentário de Nairn onde ele acena aos artigos publicados nos Estados Unidos na 

revista Fortune:  

152 J.K. Boynton publicou, em junho de 1972, o artigo “The New Pattern for England” no 
periódico Built Environment 
153 O texto da palestra “Critique of our expanding Subtopia” proferida na BBC por Hugh 
Casson em 1958 foi reproduzido na New York Times Magazine e no Journal of AIA em 
fevereiro 1958 (p.58-60).  
154 POUSIN, F. Du townscape au ‘paysage urbain’, circulation d’un modèle rhétorique 
mobilisateur Strates, Matériaux pour la Recherche en Sciences Sociales. Nanterre, n.13-
2007 - Paysage urbain: genèse, représentations, enjeux contemporains. Acesso:  
<http://strates.revues.org/document5003.html>. Acessado: 17.07.2009 
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Fortune magazine has been running a remarkable series of articles 
on urban growth which is far ahead of current American planning 
and architectural opinion” (NAIRN, 1958, p. 279)155.  

 

Ao descreverem uma paisagem comum que as pessoas podiam facilmente 

identificar, mas que ainda não havia sido catalogada, Nairn e Cullen parecem 

capturar o estado de espírito dos anos pós-guerra na Grã-Bretanha, e essas edições 

revelam-se capazes de atingir uma audiência também fora da profissão, no entanto, 

não podemos afirmar com precisão em que medida o sucesso de Outrage deve-se às 

habilidades persuasivas de Nairn apoiado pelo Comitê Editorial da AR e em que 

medida a estratégia de marketing da revista londrina desempenha um papel decisivo 

nesse êxito. No entanto não podemos deixar de lembrar uma frase de Camillo Sitte 

(SITTE, 1992, p. 13) ao observar, no prefácio à terceira edição de Der Städtebau, a 

repercussão de sua obra: “[...] uma obra literária só pode surtir tal efeito se toda a 

questão, por assim dizer, já estiver no ar” (MONTEIRO DE ANDRADE, 2005, p. 20-

2). 

2.5. Counter-Attack Against Subtopia – dezembro 1956 

2.5.1 Preparando o contra-ataque 
O Journal of the Town Planning Institute publica, na edição de julho-agosto de 

1956, o balanço de uma palestra de Hugh Casson apresentada no trigésimo Encontro 

Anual de Primavera de Bournemouth, no sul da Inglaterra, três meses antes. Nesse 

“postscript”, Casson156 descreve Outrage como um duro “golpe à auto-estima” de 

arquitetos e urbanistas e prepara o terreno para um contra-ataque, antecipando de 

quase seis meses o lançamento de mais uma memorável edição especial da AR: 

Counter-Attack against Subtopia publicada em Dezembro de  1956.  

Apesar de seu sucesso em provocar o público com questões de arquitetura e 

urbanismo, notava Casson, Outrage foi acusada de inúmeros “crimes”: de histeria, de 

ser um stunt, uma proeza jornalística, de exageração, de consistir em imagens e 

textos manipuladores, de lidar com os sintomas e não com as causas fundamentais 

do problema e de não ser construtiva. “Apenas uma dessas denúncias merece ser 

contestada”, observava Casson: a intenção de Outrage não era de ser construtiva 

mas de “atingir a consciência pública, provocar arrepios e fazer arregalar os olhos”.     

155 Tradução da autora: “A revista Fortune está publicando uma notável série de artigos sobre 
o crescimento urbano a qual está consideralmente à frente da atual opinião americana sobre 
planejamento e arquitetura”. Ian Nairn refere-se à série “Exploding Metropolis” publicada na 
revista Fortune de 1957 a 1958 a qual era resultante de uma conferência organizada por ele 
em 1950. The Architectural Review n° 735, vol. 123, abril 1958, p. 279.  
156 CASSON, H.  Outrageous Postscript. Journal of the Town Planning Institute. Julho-
Agosto 1956, p. 187-192 
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Outrage indignava e levantava questões e mesmo que o interesse do público 

em relação a essas questões fosse logo substituído pelo próximo escândalo 

jornalístico, como geralmente acontece, os profissionais, segundo Casson, não 

possuíam a mesma escolha e precisavam reconhecer que se o idealismo dos anos 

imediatamente após a guerra havia se dissipado na constante luta contra “atrasos, 

falsa tolerância e timidez”, agora era tempo de contratacar vigorosamente em escala 

nacional, definir objetivos e reconhecer aliados e inimigos. Quanto a esses últimos, 

afirmava Casson, era importante esclarecer que ignorância e alienação não eram 

prerrogativas de nenhuma era: tanto a era do vapor, quanto a da eletricidade e da 

ficção nuclear haviam deixado, sem dúvida, um legado de sujeira e sordidez e 

Casson evoca a tradição náutica britânica: 

 
...every sailor knows that his comfort - and indeed his personal 
safety  -  depend upon everything being put tidily in its place and 
thrown away when it is no longer wanted...[let us] keep Great Britain 
as trim and gay as a well-kept boat 157. 

 

Para ilustrar a “temperatura” que precede a publicação de Counter-Attack against 

Subtopia citamos uma das inúmeras cartas de leitores que chegavam à redação da 

AR na qual um leitor constata ser evidente o sucesso da campanha em “espantar as 

galinhas chocas de seus ninhos” e fecha com “a julgar pelo cacarejar, parece que a 

melhor maneira de acordar a granja foi portanto empregada”158.  

Editada por Ian Nairn com participações de Peter Shepeard, Geoffrey S. Kelly, 

Elizabeth Denby e Walter Manthorpe, Counter-Attack against Subtopia estava 

seriamente determinada a provar que o alastramento de subtopia não era inevitável: 

 
Subtopia is inevitable. Modern civilization, mass production and 
means for sprawl must inevitably lead to the complete 
disappearance of individual landscape. It’s the will of the people, it 
can’t be stopped…Nonsense159 (NAIRN ed., 1956, capa).  
 

157 Tradução da autora: “Todo marinheiro sabe que seu conforto e sua segurança dependem 
de manter as coisas ordenadamente em seu lugar e de jogá-las fora quando não são mais 
desejadas... [vamos] manter a Grã-Bretanha asseada e alegre como um barco bem cuidado”. 
CASSON, H. Outrageous Postscript. Journal of the Town Planning Institute. Julho-Agosto 
1956, p. 187-192. 
158 A carta aparece na edição da AR de Setembro 1957, três meses antes da publicação de 
Counter-Attack against Subtopia e o leitor (Russel Bourne de Nova Iorque) refere-se à edição 
de Junho na qual aparecem vários artigos sob a secção “Counter-Attack”. 
159 Tradução da autora:” Subtopia e inevitável. A civilização moderna, a produção em massa e 
a expansão urbana devem inevitavelmente levar ao completo desaparecimento da paisagem 
individual. É a vontade das pessoas, não pode ser impedido....Tolices.”
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Nairn citava o exemplo da Suíça alegando que esse país havia vencido a 

expansão suburbana sem mesmo ter um plano geral. Segundo o autor, alguns 

condados britânicos desistiam, outros conseguiam reagir e isso dependia da coragem 

individual e da habilidade de enxergar através das tolices divulgadas em tom oficial.  

 

Acima: NAIRN, I. Counter-Attack against Subtopia. Londres: Architectural Press Dezembro 
1956 (capa) 
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Subtopia, alegava Nairn, não representa a vontade do povo mas é uma “força 

destruidora, uma mistura de inércia ministerial, megalomania dos órgãos públicos, 

pequenos atritos entre autoridades locais e a aceitação covarde de todas as teorias 

desatualizadas agora codificadas em um conjunto de regulamentos inflexíveis”. Nairn 

anunciava essa edição especial como um contra-ataque a essa força destruidora 

apresentando um plano de ação o qual ao “aliar um olhar seguro ao senso comum, 

pode nos tirar da confusão na qual nos encontramos” (NAIRN ed., 1956, capa).

Antes de nos adentrarmos em uma análise do conteúdo de Counter-Attack

against Subtopia antecipamos que nessa edição especial é dada particular atenção 

às New Towns britânicas, destacando a falta de urbanidade e a baixa densidade, 

que, como vimos, eram associadas ao planejamento cidade jardim e vinham sendo 

criticadas na AR (mas não só) desde a publicação, em 1953, do notório artigo “The 

failure of the New Towns”160 assinado por J.M. Richards cujo efeito era maximizado 

pelo artigo de Gordon Cullen “Prairie planning in the New Towns”161. O conceito de 

“prairie planning” (planejamento de pradaria) entra posteriormente no livro Paisagem

Urbana onde Gordon Cullen expõe o “culto do isolacionismo” físico e psicológico 

típico das Novas Cidades, o uso inadequado de território e os problemas de escala 

que obrigam as pessoa a percorrerem longas distâncias para alcançar os serviços.  

Paralelamente, Alison e Peter Smithson, personagens chaves da nova 

vanguarda do pós-guerra britânico, haviam começado sua dupla crítica ao 

establishment do CIAM e ao que eles consideravam o passadismo da arquitetura do 

chamado People’s Detailing162 dos órgãos públicos ingleses, que segundo eles se 

comunicava positivamente com a baixa densidade das Novas Cidades. Em um artigo 

publicado na Architectural Design em junho de 1956, os dois arquitetos contestavam 

a influência que a cidade jardim exercia sobre quatro décadas de legislação no 

planejamento urbano inglês163. Para Colin Boyne, diretor técnico do The Architects’ 

160 RICHARDS, J.M. The failure of the New Towns The Architectural Review Vol.114, 1953. 
161 CULLEN, G. Prairie Planning in the New Towns The Architectural Review Vol.114, 1953 
162 "... A sintaxe desse estilo (People´s Detailing) (...) compreendia uma arquitetura de 
telhados de pouca declividade, paredes de alvenaria, tímpanos verticais e janelas de caixilhos 
quadrados, de madeira, que tanto podiam ser deixadas sem pintura quanto pintadas de 
branco. Esse chamado "detalhamento popular" tornou-se com acréscimos locais o vocabulário 
padrão dos arquitetos esquerdistas do Conselho Municipal de Londres (LCC) e conquistou 
maior aceitação graças à influência dos editores mais ativos de The Architectural Review, J. 
M. Richards e Nikolaus Pevsner, os quais, após terem defendido um modernismo vigoroso, 
começaram, na década de 1950, a optar por uma abordagem mais livre da forma construída” 
(FRAMPTON,1997, p.319-320)  
163 SMITHSON, A.; SMITHSON P. An Alternative to the Garden City Idea. The Architectural 
Design, julho 1956, p. 229-231. 
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Journal, as Novas Cidades não haviam conseguido muito mais do que Letchworth e 

Welwyn vinte anos antes164. 

Apesar da Town and Country Planning Association (TCPA) ter também 

levantado algumas críticas às Novas Cidades, sua tarefa principal continuava sendo 

a de defender esse modelo dos ataques dos críticos, entre os quais o mais 

persistente de todos: o lobby dos arquitetos. Aos argumentos sociais e econômicos 

levantados em “The Failure of the New Towns” de Richards, Frederic J. Osborn 

(1885-1978), personagem chave da TCPA, responde com “The success of the New 

Towns”165 onde ele acusa Richards e Cullen de exagerações e equívocos e de usar 

subterfúgios para promover o ideário Townscape, incluindo o truque de manter baixas 

as câmaras para “fazer ruas de 5 metros e calçadas de 1,5 metros parecer pradarias 

de concreto”. Ainda segundo Osborn166, essas distorções visuais juntamente com um 

“pretensioso uso da linguagem” (esta última observação se acrescenta às já 

mencionadas críticas ao estilo de Outrage vistas ao analisar as repercussões do 

termo subtopia) resultava naquilo que ele denominava “pseudo-sociology prompted 

by muddled aesthetic longings”, uma pseudo-sociologia induzida por nebulosos 

anseios estéticos”. Nos parece relevante lembrar que o discurso em favor das Novas 

Cidades transcendia a necessidade de uma resposta à crise de habitações. Lewis 

Silkin, Ministro de Planejamento Urbano e Rural do governo Clement Attlee de 1945 a 

1950 afirmava que o objetivo era combinar nas Novas Cidades o espírito de amizade 

do antigo cortiço com as condições higiênicas melhoradas dos novos conjuntos 

habitacionais mas ao mesmo tempo ampliar esse espírito para incluir todas as 

classes. Silkin chegava a auspicar que as Novas Cidades produzissem um novo tipo 

de cidadão, uma pessoa saudável e digna com sensibilidade para a beleza e a 

cultura e senso cívico (apud ALDRIDGE, 1979, p.36).      

4.2 Análise do conteúdo de Counter-Attack against Subtopia 
Uma imagem de Los Angeles abre a edição. A cidade californiana era 

considerada pelos editores o pior exemplo de expansão “planejada” e o uso dessa 

imagem, segundo Erten (2004, p.120), reflete o anti americanismo presente não 

apenas na primeira New Left britânica mas também nos círculos conservadores 

durante os anos 1950. Mas não só: a baixa densidade de Los Angeles acabou 

164 BOYNE, C. The New Towns as Prototypes. The Listener. 29 de setembro 1955, p.502 
165 OSBORN, F.J. Success of the New Towns. Town and Country Planning Vol.XXII, 
No.117, 1954 
166 OSBORN, F.J. New Town Density Standards: a note on recent criticism of the 
recommendations in the Reports of the New Towns Committee, 1946. Town and Country 
Planning Vol. XXV, n.6, junho de 1957 p.239-240 
 



87

representando a crise da cidade contemporânea na mesma maneira que a alta-

densidade do East End londrino para a geração anterior de reformistas 

(FREESTONE ed., 1995). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagens de Los Angeles. 
NAIRN, I. ed. Counter-
Attack against Subtopia. 
Londres: Architectural Press 
Dezembro 1956, p.354.

 
No artigo “O ABC Visual” ou “os quatro passos em uma sequência que leva 

da confusão à ordem”, Nairn esquematiza as “ideias básicas por trás de um 

planejamento visual sadio” e apresenta os quatro passos essenciais. O primeiro 

passo consiste em identificar os diversos tipos de ambientes: área natural, área rural, 

arcádia, cidade e metrópole e seu respectivo caráter. Essa divisão em categorias 

estará, quatro anos mais tarde, incluída no livro Paisagem Urbana de Gordon Cullen. 

Com essa primeira estratégia Nairn pretende preservar (ou recuperar) a unidade do 

lugar classificando ao mesmo tempo o tipo de paisagem e removendo os elementos 

que não se enquadram na categoria. O segundo passo consiste na redução do 

excesso que causa desordem na paisagem, na remoção de elementos verticais 
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desnecessários e no reestabelecimento do “compasso visual”. O terceiro passo 

refere-se à necessidade de estabelecer vínculos entre os diversos elementos da 

paisagem e de reduzir o desperdício de espaço. Esse desperdício era visto como um 

mal comum presente em maioria das New Towns e que Nairn atribui a uma “opinião 

informada” e a “falsas assunções” (ambas expressões estão entre aspas no texto de 

Nairn) onipresentes nos estatutos e decretos. O último passo é, segundo Nairn, a 

camuflagem das eventuais “interrupções” restantes. Nairn resume o ABC visual 

portanto em: unidade, economia e libertação dos excessos e afirma que algumas 

mudanças no sistema de planejamento poderiam garantir que a coerência necessária 

seja obtida naturalmente, sem precisar lutar para que ela seja alcançada. Após esse 

artigo introdutório, Counter-Attack passa a demonstrar, através de estudos de caso, 

como essas premissas funcionam na prática, ilustrando as diversas categorias de 

paisagem e examinando uma coleção de mobiliário urbano em vários tipos de 

paisagem que mostram como o design de cada um desses objetos devia ser 

adequado à categoria na qual estão inseridos. 

O Casebook 1 identifica os diversos tipos de ambiente: selvagem, campo, 

arcádia, cidade e metrópole com suas respectivas características visuais. Segue o

casebook 2 que por sua vez identifica os tipos de equipamento e acabamentos 

adequados aos tipos de ambiente e a adaptação de objetos e serviços padrão ao 

caráter local. O casebook 3 contem o artigo Trees (árvores) do arquiteto Peter 

Shepeard167 o qual abre afirmando que árvores tem certas necessidades biológicas 

dependendo do local onde estão crescendo e que devem ser seguidas para que a 

árvore não acabe se tornando um “monstro doente”. O artigo reivindica uma política 

adequada bem como manutenção especializada e chama a atenção para a 

destruição de árvores ocorrida nos bairros centrais de Londres e que de acordo com 

Shepeard era devida à incapacidade de reconhecer o valor das árvores e ao 

desenvolvimento de sítios de densidades altas a ponto de não permitir seu plantio.  O 

autor passa então a explicar a utilidade de se ter árvores na cidade, a seleção de 

árvores apropriadas para a cidade e a manutenção adequada das mesmas. O ensaio 

é acompanhado por imagens que demonstram os efeitos da poda e por outras 

imagens exemplificando os resultados da inserção de árvores na paisagem urbana; 

167 Sir Peter Faulkner Shepeard (1913 -2002) tornou-se membro do Town Planning Institute 
em 1942 e em 1943, através de seu padrinho Peter Abercrombie, iniciou a trabalhar no 
Greater London Plan, o plano da grande Londres. Trabalhou com William Holford no Ministério 
de Planejamento Urbano e Rural e foi chefe arquiteto da Corporação da cidade nova de 
Stevenage (1947-1948). Foi presidente do Landscape Institute de 1965 a 1966. Publicou os 
livros Modern Gardens (1953) e Gardens (1969).  
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termina com uma recomendação para que cada cidade tenha um paisagista 

responsável pelas árvores das ruas, das praças e dos parques.  

 

Acima páginas do artigo Trees. NAIRN, I. ed. Counter-Attack against Subtopia. Londres: 
Architectural Press, dezembro 1956, p.382-383. 

 

Shepeard conclui que uma paisagem urbana com árvores é uma obra de 

grande complexidade que exige um artista não apenas para sua criação mas também 

para sua manutenção. Em seguida, Counter-Attack dedica-se a uma revisão dos 

objetivos e métodos da Comissão de Aflorestamento. Formada em 1919 a Comissão 

garantia a estratégica reserva de madeira, de vital necessidade para a extração de 

carvão do qual a indústria naval dependia. No entanto, de acordo com os autores, o 

maciço programa de reflorestamento por coníferas, mostrava-se obsoleto já em 1943 

e nesse artigo demonstram-se as vantagens de áreas reflorestadas menores, 

poupando terras férteis para a criação de gado e agricultura bem como do ponto de 

vista do cenário e das possibilidades de recreação, já que enormes áreas 

reflorestadas dominavam a paisagem tornando-a ao mesmo tempo inacessível.  

Aqui nos parece oportuno discutir brevemente a respeito do lugar que a 

floresta ocupa na imaginação dos ingleses. Para o reverendo William Gilpin o qual, 

como vimos anteriormente, introduziu o ideal estético do Pitoresco no debate cultural 
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inglês no século XVI, o cenário florestal era o mais verdadeiro e pitoresco dos 

cenários ingleses.  

Simon Schama (1995, p. 138) lembra: 

[Gilpin] did not think its unkempt splendors would be likely to survive 
the apparently insatiable demand for naval timber that was leading 
to acre after acre being felled, or the threat of mistaken 
embellishment in aristocratic parks.168 

 
Não apenas a indústria naval representava uma ameaça mas também a 

tendência a domar a natureza. Em “The Genesis of the Picturesque” (A gênese do 

Pitoresco) Pevsner conclui que o “jardim paisagem” havia sido concebido não por 

arquitetos ou jardineiros mas por filósofos e intelectuais que o associavam ao 

liberalismo em um momento em que a Inglaterra se tornava Whig169, ou seja liberal. 

Como vimos, Pevsner observava como o livre crescimento da árvore era interpretado 

pelos liberais como um símbolo do livre desenvolvimento do indivíduo e Schama 

(1995, p. 137) observa ainda que, na visão de Gilpin, a floresta era a essência da 

Inglaterra: não apenas o lar de carvalhos centenários e pôneis selvagens mas o reino 

da “liberdade inglesa e sua longa resistência contra o despotismo”.  Essa “memória 

mítica” da liberdade da floresta, segundo Schama, sobreviveu até o século XIX com 

Ivanhoe, o romance de William Scott publicado em 1819 segundo o qual nas florestas 

britânicas senhores e camponeses coexistiam pacificamente até a o advento da 

tirania normana. A floresta portanto, continua Schama, era no imaginário dos ingleses 

o contrário da selva oscura do Inferno de Dante ou o lugar de sangrentos massacres 

das florestas polonesas e alemãs mas era um lugar sempre verde onde “masters and 

men are brought together in fellowship by the lord of the jest: Robin Hood”170 

(SCHAMA, 1995, p.140-141). 

168 Tradução da autora: “[...] ele não achava que seus esplendores selvagens provavelmente 
sobreviveriam à aparentemente insaciável demanda por madeira para a indústria naval que 
estava levando ao abatimento de hectares e hectares de florestas ou à ameaça do 
embelezamento equivocado dos parques aristocráticos. A referência de Schama é Remarks of 
Forest Scenery de William Gilpin (1808). 
169 Os Whigs eram um partido nos Parlamentos da Inglaterra, Grã-Bretanha e Reino Unido 
que contestava, de 1680 a 1850, o poder com o partido rival, os Tories e defendiam a 
monarquia constitucional contra o absolutismo.  
170 Tradução da autora: “Patrões e homens se reúnem em companheirismo pelo senhor da 
brincadeira: Robin Hood”. 
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Acima: páginas mostrando o papel dos diversos elementos em cada tipo de ambiente. 
NAIRN, I. ed. Counter-Attack against Subtopia. Londres: Architectural Press, dezembro 
1956, p.395 
 

Acima: detalhe da sessão sobre plantio ornamental da página 395 mostrando como esse deve 
ser tratado 1) na metrópole (apenas pontos coloridos, inflecções, não interrupções; e não 
tratado de um jeito suburbano), 2) na Arcádia (toda a paisagem é plantada como um parque 
opulento e selvagem), 3) no campo e na natureza selvagem (a nenhum preço). NAIRN, I. ed. 
Counter-Attack against Subtopia. Londres: Architectural Press, dezembro 1956, p.395. 

 

O ensaio “Afforestation” de Geoffrey S. Kelly consiste em uma crítica aos 

projetos de florestamento do governo segundo o autor responsáveis por prejuízos 

econômicos. Kelly reivindicava a integração de metas econômicas com planejamento 

da paisagem para que as florestas pudessem assim gerar tanto crescimento 

econômico quanto valor estético.  

Os casebooks seguintes retomam a crítica ao mobiliário urbano e outras 

questões também abordadas em Outrage: o casebook 4, por exemplo, lida com 

problemas específicos que incluem indústria, publicidade, fiação elétrica (wirescape), 



92

iluminação das ruas, plantios municipais e instalações militares onde a decisão não 

se restringe ao projeto mas aborda também a escolha do local adequado para os 

mesmos. O casebook 5 lida com as estradas examinando a sinalização de trânsito, o 

layout de vias expressas e ruas locais bem como os estacionamentos. Se essa crítica 

pode às vezes parecer óbvia (lembramos que as duas publicações, Outrage e 

Counter-Attack against Subtopia, ainda que imediatamente dirigida a profissionais, 

foram também concebidas como manuais para leigos), Nairn deixa claro como a 

função do mobiliário urbano era a de articular o espaço entre edifícios, criando 

paisagens compactas e livres de desperdícios.  

  

Acima: Comparação entre a área das interseções do Kingston by-pass (parte superior) e o 
centro de Kingston-on-Thames. NAIRN, I. ed. Counter-Attack against Subtopia. Londres: 
Architectural Press, dezembro 1956, p.408.     
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Na página 408, Nairn apresenta uma comparação entre a área das 

interseções do Kingston by-pass (parte superior) e o centro de Kingston-on-Thames. 

As duas áreas possuem as mesmas dimensões (os mapas têm a mesma escala) 

mas o primeiro é inevitavelmente subtopia anônima, como afirma Nairn, e o segundo 

inevitavelmente um lugar reconhecível - um dos centros mais bonitos das home

counties171. Para o autor a verdadeira resposta para a expansão urbana é o 

planejamento compacto e cuidadoso, “usando os princípios da economia” e lamenta 

que no entanto existem dúzias de obstáculos, a começar pelas teorias de 

superpopulação mantidas pela “opinião informada”. Se idéias mal concebidas são 

fixadas nos estatutos e aplicadas rigidamente e sem inteligência, afirma Nairn (1956, 

p.408), os melhores esquemas são predestinados a ter o mesmo aspecto das Novas 

Cidades. No texto da página 408 que acompanha a comparação é possível identificar 

a crítica indireta que Nairn direciona à TCPA. De fato, o autor refere-se a uma 

“opinião informada”, sempre entre aspas no texto. 

Os casebooks 4 e 5 fecham com uma página de agradecimentos a indivíduos 

e sociedades, principalmente ao Council for the Preservation of Rural England 

(CPRE) cujas campanhas são listadas e com uma comparação de áreas indicando 

claramente o desperdício de espaço.  

Em Counter-Attack against Subtopia, Ian Nairn insiste claramente na questão 

da densidade: dezesseis anos após a publicação do Relatório Barlow, a missão de 

descentralizar e redistribuir a população praticamente já havia sido cumprida; o 

conceito no qual os cálculos de densidade estavam baseados, porém, precisava ser 

reformulado. Na mesma página é anunciado o próximo artigo: The Machinery of 

Sprawl de Walter Manthorpe172. Lembramos que já nos anos 1920 a densidade de 

muitas das grandes cidades na Europa e nos Estados Unidos havia diminuindo 

consideravelmente e desde então muitas delas, principalmente as americanas, 

continuaram se alastrando e inquietando muitos dos reformistas e urbanistas que, 

ironicamente, haviam anteriormente promovido a descentralização. O termo sprawl 

entrou no vocabulário da língua inglesa como um termo pejorativo e assumiu a partir 

dos anos 1950 uma variedade de significados e definições principalmente o de 

“alastrar-se ou desenvolver-se de maneira irregular” (FRUMKIN, FRANK, JACKSON, 

2004, p.1).  

171 Home counties: termo usado para o grupo de condados em volta de Londres: Kent, Surrey, 
Essex, Hertfordshire, Buckinghamshire, Berkshire. 
172 Walter Frederick Manthorpe (1916-2007) esteve envolvido no projeto do Festival of Britain 
em 1951 e desempenhou um papel importante no planejamento de Toronto a partir de 1956. 
Manthorpe foi também considerado uma autoridade em leis de planejamento.  
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 No artigo de Manthorpe é examinado o relatório final do Comitê para as New

Towns de 1946 comparando suas recomendações com os resultados obtidos durante 

a primeira década após sua publicação, não só quanto a questões de densidade, 

como veremos em detalhes a seguir, mas também em relação a projetos para 

escolas, espaços abertos e indústria, estradas, localização e distribuição de serviços 

subterrâneos e paisagismo. De fato, se em Outrage Nairn parece limitar sua 

abordagem às qualidades arquitetônicas e ao planejamento visual (claramente o 

território da AR, que via morrer a esperança de criar cidades novas com efetiva 

qualidade urbana e com a variedade de situações que a tradição Pitoresca 

preconizava), as críticas expressas em Counter-Attack já alcançavam também outras 

questões como, por exemplo, os critérios adotados ao designar as áreas para a 

construção das novas cidades ou questões relativas à distribuição de empregos. O 

artigo de Walter Manthorpe é organizado assim: 

 1. ‘Informed Opinion’ ou ‘opinião informada’: com essa expressão Manthorpe   

refere-se geralmente à opinião responsável pelas inadequações das áreas 

residências  construídas entre as guerras. O Primeiro Relatório do Comitê das Novas 

Cidades  (julho de 1946) estava, de acordo com o autor, baseado nessa opinião e 

deveria ser julgado pelas cidades que produziu. Os princípios de planejamento que o 

Comitê  enunciou, listados a seguir, são comentados por Manthorpe: 

a. Densidade: Manthorpe questiona alguns dos dogmas no qual o relatório se 

baseava, como por exemplo, o de associar altas densidades a más condições de vida 

e através de cálculos minuciosos, comparações e exemplos, demonstra como a 

densidade nas novas cidades era desnecessariamente baixa e como a questão da 

densidade estava sendo usada no contexto de uma idéia preconcebida de como uma 

cidade devia ser. Desenvolvendo os argumentos apresentados no já mencionado 

artigo “The Failure of the New Towns” de J.M. Richards, Manthorpe acusa a “máquina 

do planejamento” das Novas Cidades e compara a densidade dessas com a de 

certos bairros populares de Londres. Ele recomenda o uso misto no lugar do 

zoneamento funcional, adaptação no lugar de remoção e reconstrução bem como 

flexibilidade nos regulamentos para que pudesse ser assim gerada variedade e 

diversidade de caráter (ERTEN, 2004, p.122). 

b. Padrões para escolas, espaços abertos e indústria: Segundo Manthorpe os 

regulamentos de 1945 foram revisados em 1951 para reduzir as áreas de construção 

de algumas escolas e provavelmente continuarão sendo revisados no futuro. Ele 

elogia, por exemplo, os padrões das novas escolas construídas pelo London County 

Council (LCC): em vez de adotar o conhecido plano onde cada função escolar é 

praticada em um bloco de um andar  separado e conectado por caminhos cobertos, o 
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LCC passou a usar “projetos mais compactos que contribuem para a cena urbana” 

(NAIRN ed., 1956, p.410). De acordo com Manthorpe, muitas das recomendações do 

Comitê são vagas e os aumentos de áreas são justificadas apenas com um 

“provavelmente será necessário”. As sugestões de Manthorpe consideram que (a) 

espaços abertos têm valor somente se usados, (b) nas novas cidades as pessoas 

estão mais próximas ao campo portanto não necessitam de tantos parques, (c) os 

meios de transporte melhoram constantemente facilitando o acesso a áreas de 

recreação fora da cidade.  

Acima: Comparação entre uma escola compacta (Ricardo Street, Lansbury) e uma escola na 
cidade nova de Basildon. NAIRN, I. ed. Counter-Attack against Subtopia. Londres: 
Architectural Press, dezembro 1956, p.418. 

c. Estradas: Manthorpe examina as recomendações do Comitê em relação à largura 

dos vários tipos de estrada, faixas de pedestre ou beiras de estradas gramadas. 

Manthorpe lembra que em 1951 o Ministério para Governo Local e Planejamento173 

havia publicado sugestões que mostravam reduções consideráveis em relação 

àquelas propostas pelo Comitê. Manthorpe critica a abordagem do Comitê que ainda 

considera as beiras de estrada gramadas como benefícios quando na verdade estas 

tendem a gerar desnecessária manutenção e poucas vantagens estéticas. O autor 

critica também a ampla visibilidade nos cruzamentos recomendada pelo Comitê 

culpando por essa situação a soberania do automóvel. 

173 O Ministério de Governo Local e Planejamento foi formado em janeiro de 1951 mediante a 
fusão do Ministério para o Planejamento Urbano e as divisões de Governo Local e Saúde 
Ambiental do Ministério da Saúde. Em novembro de 1951, após a eleição de um governo 
conservador cujo Primeiro Ministro de 1951 a 1955 foi Winston Churchill, o nome do 
departamento foi alterado para Ministério para a Habitação e Governo Local o qual mantinha 
todas as funções do Ministério de Governo Local e Planejamento. 
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Acima: Terreno morto: á esquerda área residencial de Harlow: a área sombreada é o terreno 
que o arquiteto não pode tocar. À direita: resultados (Peterlee). NAIRN, I. ed. Counter-
Attack against Subtopia. Londres: Architectural Press, dezembro 1956, p.414 
 

d. Localização dos serviços subterrâneos: aqui é discutida a distribuição debaixo 

das calçadas dos serviços subterrâneos como água, esgoto, cabos elétricos, gás e 

cabos de telefone bem como a distância recomendada entre cada um desses 

serviços. De acordo com Manthorpe, as distâncias sugeridas pelo Comitê são as 

maiores culpadas pela destruição do caráter nas New Towns. Uma das primeiras New 

Towns, Harlow, escreve Manthorpe, é um exemplo de como as recomendações do 

Comitê foram adotadas.  

 
Acima: Gráficos mostrando a viabilidade de se dispor os quatro serviços debaixo de um 
caminho para pedestre de 1,82 metros e o esgoto em baixo da estrada ou até mesmo 
debaixo dos jardins atrás das casas. Manthorpe comenta: “O planejamento de pradaria 
torna-se automático antes mesmo do arquiteto colocar o lápis no papel”. NAIRN, I. Counter-
Attack against Subtopia. Londres: Architectural Press, dezembro 1956, p.417. 
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O plano para Harlow é de autoria do já mencionado arquiteto e paisagista Frederick 

Gibberd o qual, em um artigo na AR174 lamenta os efeitos na paisagem urbana de se 

colocar os serviços embaixo de beiras de estrada de 2,74 metros de largura nos dois 

lados da estrada.  

e. Plantio Urbano: aqui Manthorpe examina um trecho do relatório do Comitê que 

aborda o plantio urbano. Nesse trecho é claramente tomado como modelo a cidade 

jardim onde se dá preferência à inserção dos edifícios na paisagem enquanto a 

possibilidade de se manter o campo e a cidade distintos um do outro vem, segundo o 

autor, quase em segundo plano. 

f. Regulamentos de construção: segundo o Comitê existem anacronismos e 

redundâncias nos regulamentos para edifícios e ruas já que esses foram produzidos 

durante uma época em que a qualidade em habitações era baixa e havia pouca 

pesquisa nesse campo. Ele recomenda portanto que os regulamentos locais sejam 

revogados. Manthorpe comenta que é representativo da atual opinião que essas 

recomendações do Comitê (e que segundo ele mereciam total apoio) não tenham sido 

colocadas em prática uma só vez desde a elaboração do relatório.  

g. Planejamento das vizinhanças: embora o Comitê recomende unidade, 

diversidade e composição social equilibrada e se coloque contra segregação, 

segundo Manthorpe, os atuais dogmas em planejamento tendem a uma estrutura de 

vizinhanças ameaçando assim a unidade cívica e as vantagens sociais de uma cidade 

de tamanho médio. 

174 GIBBERD, F. Harlow New Town. The Architectural Review, Londres, vol. 117, maio 1955, 
p.310-329 
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NAIRN, I. ed. Counter-Attack against Subtopia. Londres: Architectural Press, dezembro 
1956, p.415.  

O sumário da parte 1 (acima) mostra um gráfico onde são comparadas uma 

cidade que adota as recomendações do Comitê com uma cidade que segue as 

recomendações dos autores da publicação. A sugestão é de aumentar a densidade 

de 13 pessoas por acre (1 acre = 0,40 hectares), a densidade recomendada pelo 

Comitê, para 33 pessoas por acre. Manthorpe observa que até mesmo Ebenezer 

Howard recomendava 30 pessoas por acre. Para uma cidade de 50.000 mil habitantes 
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portanto seriam necessários 607 hectares em vez dos 1.700 hectares recomendados 

pelo Comitê, poupando assim 1.093 hectares para o campo. 

Na parte 2, “Economia e Administração”, Manthorpe examina alguns dos meios 

com os quais questões econômicas e administrativas afetam o design em algumas 

circunstâncias.  

• Custos dos edifícios: aqui o autor observa que na Grã-Bretanha, a diferença 

de outros países, os custos de edifícios de mais de um andar (mesmo 

sobrados) são consideravelmente mais altos do que construir casas de um 

andar. Ele também lembra a dificuldade de encontrar inquilinos para 

apartamentos nas novas cidades, cujo perfil demográfico é de jovens casais 

com filhos. 

• Valor das terras: aqui são mostrados os preços de terrenos nas novas cidades 

(entre 1952 e 1953). Segundo Manthorpe os preços são baixos o que 

provavelmente favorece o desperdício e o autor afirma que se os preços 

fossem mais próximos aos de um conjunto residencial da região de Londres 

haveria uma atitude mais racional em relação ao uso da terra. 

• Estradas e Serviços: o autor explica como a localização dos serviços 

subterrâneos influi nos custos. Construir casas longe das calçadas, por 

exemplo, é mais econômico do que construir casas com fundamentas fortes o 

suficiente para evitar danos aos serviços subterrâneos. Colocar os esgotos 

embaixo de uma beira de estrada faz com que as estradas possam ser 

construídas de maneira mais econômica visto que não precisam ser 

resistentes o suficiente para evitar os danos provocados aos tubos pela 

vibração do tráfego. O autor lamenta a falta geral de conhecimento sobre 

questões econômicas relacionadas ao layout de habitações.    

• Economia dos governos locais: Manthorpe examina a situação da cidade de 

Norwich (East Anglia) considerada por ele um microcosmo do problema 

nacional. Esclarecemos que Norwich sofreu danos consideráveis durante a 

Segunda Guerra Mundial, principalmente ao velho centro, ás terraces 

Vitorianas ao redor do centro, às indústrias e à infra-estrutura ferroviária.

Maioria da reconstrução foi projetada pelo arquiteto da autoridade local, David 

Percival. Manthorpe conclui que os custos relacionados em construir edifícios 

de mais de um andar serão futuramente melhor entendidos através do 

trabalho da Building Research Station175. A abordagem do governo local em 

175 A Building Research Station (BRE) foi criada em 1926 como parte do British Civil Service 
com a finalidade de melhorar a qualidade das habitações no Reino Unido. Foi privatizado em 
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relação à economia e administração, segundo Manthorpe, é questão de  

grande complexidade.  

 

A terceira parte do artigo examina os regulamentos das novas ruas, para 

Manthorpe a parte mais problemática ao se desenhar uma cidade. O autor explica 

como esses regulamentos são desenhados com base na prática de projetar um 

padrão que torna-se então a característica principal da área. Edifícios são então 

anexados e, se houver uma relação entre eles, essa é portanto fortuita. A abordagem 

oposta, explica, seria a de desenhar edifícios em grupos relacionados e deixar o 

padrão de ruas evoluir considerando questões de iluminação natural. Ele passa então 

a examinar, através de comparações e gráficos, a relação entre a necessidade de 

iluminação natural e a distância entre os edifícios bem como a visibilidade nos 

cruzamentos (explicando como a velocidade do tráfego depende do layout do 

cruzamento) e a questão da acessibilidade do caminho de pedestres. Nesses casos 

Manthorpe aceita os padrões de Londres como ideais. 

A parte 4 do artigo chamada “Controles de planejamento” denuncia a falta de 

coordenação das várias autoridades tomando como exemplo dez delas, nove das 

quais representam, segundo ele, sprawl. Manthorpe também reivindica drásticas 

mudanças nos regulamentos afirmando que existiam mais leis locais do que em 

qualquer outra época, no entanto menos caráter local resultante delas. Segundo 

Manthorpe, se os habitantes das Novas Cidades decidirem voltar para Londres será 

devido à incapacidade de construir cidades satisfatórias do ponto de vista 

arquitetônico, econômico e social e não devido ao tamanho de jardim menor do que 

aquele inicialmente imaginado. A questão abordada nessa sessão é novamente a da 

densidade: após identificar algumas das vantagens de uma maior densidade 

(principalmente a terra poupada para a agricultura e a economia dos serviços) o 

próprio relatório responde a essas questões e conclui que baixa densidade ainda é 

preferível.  

Em seguida passa-se à questão da privacidade, de acordo com Muthesius 

(2006, p.27), uma das necessidades mais fortes e um dos aspectos mais valorizados 

na habitação pelos ingleses. O autor demonstra que a afirmação de que a 

privacidade só é obtida aumentando a distância entre edifícios é uma ilusão e que 

bastaria tomar algumas precauções dentro de casa “como os habitantes de Londres 

bem sabem”.  

1997 e hoje é patrocinado pela indústria edilícia dedicando-se à pesquisa, consultoria e testes 
para o setor das construções no Reino Unido 
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A parte 5 lida com os regulamentos dos edifícios que, segundo o autor,  

quando considerados de maneira inflexível, podem acabar com o senso de clausura 

e a parte 6 é dedicada às garagens apresentando alguns exemplos e alternativas 

baseados em projetos em Harlow e que combinam fatores econômicos com as 

“virtudes do respeitoso design cívico”. As últimas três páginas do artigo são 

dedicadas ao tema da potencialidade dos padrões racionais e consiste em uma 

conclusão que leva em consideração todos os fatores analisados previamente. 

Manthorpe afirma que as áreas residenciais estavam sendo projetadas sem 

consideração pelas qualidades cívicas e arquitetônicas. 

O artigo seguinte, “Over Sprawl” ou “Over Expansão” da reformista social e 

especialista em habitação Elizabeth Denby (1894–1965) continua condenando a 

política de descentralização do governo e questionando os estudos realizados 

durante a guerra bem como, novamente, a ‘opinião informada’ que estava impedindo 

qualquer reavaliação dos métodos tradicionais de planejamento urbano.  

A edição termina com o artigo “A Plan for Planning” (Um Plano para o 

Planejamento), que segundo Nairn, traduz os princípios visuais propostos no início da 

edição em “práticos termos administrativos”. Ian Nairn, de fato, usa esta edição para 

chamar a atenção sobre a falta de um sistema de planejamento nacional unificado e 

propõe, passo a passo, a construção de uma estrutura básica destinada a impedir 

ulteriores deteriorações da área rural e que, ao mesmo tempo, garanta que todas as 

mudanças que possam vir a afetar a paisagem passem pelas engrenagens do 

sistema de planejamento.  

Dezoito meses após a publicação de Outrage, uma breve coluna no jornal The 

Guardian, cujo nome do autor não aparece, relembra o “merecido sucesso” da edição 

especial da AR, contudo afirma que seus exageros e sua falta de sutileza haviam 

enfraquecido seu impacto. Segundo o autor isso levava os leitores que haviam 

recebido bem os ataques à “sordidez” dos elementos urbanos, a serem alienados 

pelos ataques, igualmente selvagens, aos padrões de habitação da cidade jardim 

bem como às políticas de dispersão dos centros superpopulados. Counter-attack foi 

uma tentativa de traduzir esses protestos em crítica construtiva mas, segundo o 

mesmo texto, também revela que Nairn e colaboradores se sentiram obrigados a 

aceitar o subúrbio como um compromisso legítimo entre cidade e campo que, por sua 

vez, eles distinguem de “metrópole” e “natureza selvagem”. O autor conclui que os 

esforços de justificar em termos quantitativos, seu desprezo por aflorestamento e 

jardinagem bem como suas propostas de reforma do sistema de planejamento, 
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servem apenas a fortalecer aqueles que defendiam o status quo e estavam contra 

críticas informadas e razoáveis176. 

176 Autor não identificado. Embattled Architects, The Guardian 22 de dezembro 1956, p.4 
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3. OS ANOS 1960 

3.1 Your England Revisited (1964) e a fotografia aérea 
Como vimos no capítulo 1 dessa dissertação, no livro Your England Revisited, 

publicado em 1964, Nairn desenvolve o tema de que "cada pedaço do mundo visível 

pode ser estimulante, expressivo e individual" e inclui sua própria definição de 

Townscape: "a arte ausente a meio caminho entre planejamento urbano e 

arquitetura". O livro consiste em uma análise crítica das falhas emergentes do 

sistema legal de planejamento urbano e um ataque não apenas às imposições 

burocráticas de soluções padronizadas, mas também ao uso descuidado de design 

tanto moderno quanto tradicional ou industrial por parte do establishment arquitetural. 

Your England Revisited apresenta numerosas fotos de paisagens rurais e urbanas 

acompanhadas por breves textos. Nele Nairn retoma vários temas desenvolvidos em 

Outrage e Counter-Attack como por exemplo a inserção de elementos bucólicos na 

paisagem urbana  (o rus in urbe) e a monotonia e heterogeneidade das paisagens.  

O livro contem numerosas fotografias, notamos contudo a predominância de 

fotografias aéreas e portanto consideramos relevante fazer algumas considerações 

sobre esse tipo de representação. Durante os anos entre as guerras a fotografia 

aérea implicava na introdução de uma forma de percepção e de representação do 

espaço muito diferente daquela herdada da perspectiva clássica e renascentista e 

portanto uma nova relação entre o sujeito e o mundo. De Paz (1993, p.234) lembra 

que, se na percepção e na representação clássica todos os dados dependem da 

mesma estrutura ortogonal, fixa e rigorosa, na visão aérea, ao contrário, esta relação 

flutua em diferentes direções sem mais depender de uma estrutura fixa: o ponto de 

vista é instável, o sujeito não está mais parado em uma posição específica e o 

espaço que esse observa não pode mais ser determinado com precisão. À 

experiência sensorial que resulta desse tipo de visão, está associada uma “sensação 

de liberdade” que implica em maiores possibilidades de interpretação mas também 

em uma maior ambiguidade e logo em uma maior necessidade de decodificação (DE 

PAZ,1993, p.234).  

 Na parte final de Your England Revisited, Nairn faz um convite curioso ao leitor: 

ele propõe um exercício, “a bit of do-it-yourself”177: retirando-se da cena, ele deixa ao 

leitor a tarefa de sentir e decidir por ele mesmo se a situação é harmoniosa ou 

discordante, capaz de ser ela mesma ou se é submersa por personalidades intrusas 

ou “impostores” usando as palavras de Nairn.   

  O que chamava atenção, nesse tipo de fotografia, era, sem dúvida, a facilidade 

177 Tradução da autora: “um pouco de faça-você-mesmo”. 
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para observar e avaliar o aproveitamento do solo, todavia o leitor era privado de 

pontos de referência familiares, relevos ou escalas que poderiam auxiliá-los a decifrar 

a imagem. A ambiguidade gerada podia ser deste modo aproveitada pelo redator de 

textos e legendas o qual podia facilmente atribuir a interpretação que lhe fosse mais 

conveniente (BOAL, LIVINGSTONE, KIRK eds., 1989, p. 172). 

 

 
Acima, fotografia aérea de Northfleet, no condado de Kent, segundo Nairn um exemplo de 
como uma paisagem industrial ou semi-industrial pode ser “tremendamente excitante”. 
NAIRN, I. Your England Revisited. Londres: Hutchinson & Co.,1964, p.43.    
 

Em Image, Music,Text (1977, p.25) Barthes afirma que, nesse caso,  pode ser 

notada uma inversão na relação entre texto e imagem. Tradicionalmente de fato, a 

função da imagem é a de esclarecer, ilustrar o texto; agora, no entanto, o texto, 
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enfatizando e racionalizando a imagem, lhe confere peso carregando-a de uma 

dimensão moral, de uma cultura suplementar. Barthes acrescenta que a conotação 

pode variar dependendo de como o texto se apresenta. Uma legenda, por exemplo, 

não tem o efeito de conotação igual à de um título em grandes caracteres ou de um 

artigo, enquanto na legenda a mensagem verbal resulta como absorvida e objetivada 

pela denotação da fotografia. Enfim, em geral, o texto confere maior ênfase a um 

conjunto de conotações já presentes na fotografia; todavia, ás vezes, este pode 

inventar um significado totalmente novo - que aparece, porém denotado - ou até 

contradizer a imagem; neste último caso fala-se de conotação compensatória.  

Em 1959 Nairn já havia publicado um artigo, no The Architects’ Journal178 com 

o título “Buildings from the air” (edifícios vistos do ar) onde ele discute as vantagens 

desse tipo de fotografia. A introdução ao artigo apresenta Ian Nairn como o primeiro 

crítico de arquitetura a sobrevoar a Grã-Bretanha com um fotógrafo (William J. 

Toomey (também autor de maioria das fotos aéreas de Your England Revisited) e a 

estudar a paisagem do ponto de vista do planejamento e da composição urbana 

considerando também o quinto e normalmente esquecido plano: o do teto. Voar hoje 

é normal, continuava a introdução, mas poucos arquitetos ou críticos usam essa 

possibilidade a qual, segundo o autor, oferecia inúmeras lições para a profissão. A 

viagem aérea de Nairn e Toomey ocorrida no verão e no outono de 1958 teve como 

partida Londres até o centro da Escócia e voltando para Londres, sobrevoando a 

parte leste da Inglaterra, o condado de Lancashire e o Black County. Uma 

experiência portanto semelhante àquela feita por Ian Nairn e Gordon Cullen em 1955 

e que resultou em Outrage. Mas dessa vez a viagem era de avião.  

Nairn resume as vantagens da fotografia aérea como: apreensão imediata das 

partes em relação ao todo em um edifício complexo e relação dos edifícios com os 

serviços (estações, aeroportos, fábricas). Curiosamente Nairn aponta para a 

honestidade desse tipo de fotografia que eliminaria, segundo ele, qualquer 

possibilidade de truques. Esse era, como vimos, uma das principais críticas feitas a 

Outrage e somos inclinados a pensar em uma tentativa de retificação por parte de 

Nairn que, como vimos, havia sido acusado de usar suas fotografias de maneira 

manipulativa.

Segundo Nairn, a fotografia aérea fornecia uma descrição imediata do 

tratamento dado à paisagem providenciando a certificação de que ambientes 

efetivamente se encaixam: uma chave para o “sense of place” e a relação entre 

objetos. Ele explica: 

178 NAIRN, I. Buildings from the air. The Architects’ Journal. Edição Especial. 26 de março 
de 1959. P.464-490 
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But just as to Humpty Dumpty “words mean what I choose them to 
mean”, so I, already obsessed with trying to make the parts of the 
environment fit together, may be reading into these photographs 
what I feel to be true179.  

 

Isto posto, ele convida os leitores a enviar suas impressões ao The Architects’ 

Journal mas não sem antes acrescentar que Subtopia, bem como suas causas, era 

até inteligível demais, não deixando espaço para interpretação nem quando vista do 

avião. Ele passa então a mostrar como, através da fotografia aérea, torna-se fácil 

identificar esterilidade, monotonia e desperdício de espaço e principalmente como as 

várias organizações estavam ocupadas em delimitar seus próprios territórios através 

de cercas. Esse sentimento de perda que aflora nos textos de Nairn cada vez que ele 

menciona a delimitação através de cercas nos remete a um momento da história da 

Inglaterra rural quando o decreto de cercamento de terras por ordem do Parlamento 

(Inclosure Consolidation Act) de 1801, situado no período específico de eclosão da 

Revolução Industrial, foi percebido como a causa da destruição de uma comunidade 

rural tradicional e sedentária (WILLIAMS, 1990, p. 137). A essa delimitação de terras 

através de cercas Nairn atribui de fato a perda ou a ruptura de uma visão contínua da 

paisagem mas também, em nossa opinião, uma perda de um tipo de conexão mais 

espiritual e essa postura nos parece evidente em outras obras de Nairn também, por 

exemplo em Britain’s Changing Towns (sobre o qual discutiremos no item 3.8) onde, 

ao comentar sobre a inserção de uma nova via expressa em Birmingham lamenta a 

perda de unidade espacial e consequentemente  de unidade humana (NAIRN, 1967, 

p. 10). 

As fotografias finais desse ensaio são destinadas, segundo Nairn, a dar um 

“alívio aos olhos entediados e deprimidos” e encorajar o público, especialmente 

arquitetos, a fazer a experiência de sobrevoar a Grã-Bretanha. O crítico-piloto-

fotógrafo conclui: “nothing looks so silly, so pointlessly separate, as a bit of suburban 

sprawl from 1.5000ft.”180.  

Podemos portanto concluir que no fim dos anos 1960 havia um melhor 

entendimento dos problemas de representação, fato evidenciado pelo número de 

artigos sobre fotografia arquitetônica que estavam sendo publicados na época181. 

179 Tradução da autora: “Como diz Humpty Dumpty, palavras significam aquilo que eu quero 
que elas signifiquem, e assim eu, já obcecado em tentar fazer com que partes do ambiente se 
encaixem, posso estar lendo nessas fotografias aquilo que eu acho que é a verdade”.    
180 Tradução da autora: “Nada aparenta ser mais bobo e inutilmente separado do que um 
trecho de expansão suburbana vista de uma altura de 500 metros”.  
181 WILLIAMS, R. Representing Architecture: The British Architectural Press in the 1960s. 
Journal of Design History. 1996, vol. 9, Issue 4, pp. 285-296. Um dos exemplos citados por 
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Quanto à repercussão de Your England Revisited, o jornal The Guardian 

publica uma decepcionada resenha182 do livro na qual se lamenta a “perda de fôlego” 

de Nairn. O autor da resenha, Harford Thomas, considera o livro como um 

“desatualizado eco das fuziladas do fim dos anos 1950” e longe do tão esperado 

relatório sobre o progresso da campanha contra Subtopia. Thomas atribui à 

campanha de Nairn muitas das melhorias alcançadas na paisagem urbana e rural 

inglesa até 1965, a data da resenha. Também agradece a Nairn pela maior 

conscientização gerada pelo surgimento de novas sociedades cívicas, grupos de 

arquitetos e na cobertura dada pela imprensa nacional e local e nos comitês de 

planejamento. No entanto, o que Thomas pede é uma versão atualizada de Counter-

Attack against Subtopia, algo que demonstre as lições apreendidas dos inúmeros 

casos de sucesso dos últimos oito anos bem como uma reavaliação da natureza de 

uma ameaça que está em constante transformação. 

Thomas cita um trecho do livro: 

There is no rule or set of rules. The only guide is the individual 
circumstances of individual places and people, and the wish always 
to create identity and relationships: a humane, exciting, integrated 
environment” (NAIRN,1964, p.85)183 

 
e sugere, sarcasticamente, tentar levar essa mensagem, por exemplo, ao Central

Electricity Generating Board. Thomas acusa Nairn de “flatulência filosófica” e de 

perder o foco alcançado em Counter-Attack. Felizmente, de acordo com Thomas, o 

qual lembra também o livro Landscape in Distress (1965) de Lionel Brett, a campanha 

não consiste em um homem apenas. “O que é preciso neste momento é de uma 

coleção de todos os casos bem sucedidos para servir como livro tático para ativistas” 

ele conclui. No jornal The Spectator184, Your England Revisited no entanto é definido 

como “a sad I told you so”, um triste “eu não disse?” cuja mensagem é simples o 

suficiente para ser absorvida até pelas mentes mais egoístas. 

Williams é o artigo “The camera always lies” (a câmera sempre mente) de J.Donat publicado 
pelo The Architects’ Journal em fevereiro de 1968. Williams nos informa também que o The
Architects’ Journal era, no fim dos anos 1960, uma das mais vendidas revistas de arquitetura 
na Grã-Bretanha (após a Building) com uma circulação de 22.000 cópias por semana o que 
significa também que esses artigos sobre fotografia atingiam um público bastante amplo.  
182 THOMAS, H. Back to Subtopia (resenha de British Townscapes) The Guardian, 10 de 
setembro 1965. p.9 
183 Tradução da autora: “Não existe uma regra, ou um conjunto de regras. O único guia são as 
circunstâncias individuais de lugares e pessoas individuais, e o desejo de sempre criar 
identidade e relações: um ambiente humano, excitante e integrado”. 
184 The Spectator, vol. 216, edição 2,  1966, p.473-474. O The Spectator é uma revista 
semanal britânica de política e cultura publicada desde 1928. 
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3.2 Ian Nairn nos Estados Unidos 
Como anunciamos no item 2.3.4, Nairn representou um elo importante entre a 

Inglaterra e os Estados Unidos e é principalmente o discurso anti subúrbio a provocar 

a aliança do comitê editorial da AR com os autores Jane Jacobs (1916-2006) e 

William H. Whyte Jr. (1917-1999), editor da revista de negócios Fortune.

Até o fim dos anos 1950, com o aumento das rodovias, algumas estações 

ferroviárias nas grandes cidades americanas começaram a ser consideradas 

obsoletas e, em 1963, foi decretada a destruição da estrutura original da famosa 

Pennsylvania Station de Nova Iorque, uma das construções mais inovadoras da 

época (a estação havia sido construída em 1910) e muito amada pelos nova-

iorquinos e, em seu lugar, foi implantado o complexo do Madison Square Garden 

Center. A decisão, no início dos anos 1960, da comissão de planejamento de Nova 

Iorque de remover a Penn Station e os protestos que acompanharam essa 

destruição, é considerada como o catalisador que contribuiu à popularização do 

movimento preservacionista nos Estados Unidos e à criação de uma legislação para 

a preservação de áreas e edifícios históricos. As normas implementadas pelo decreto 

da Preservação Histórica Nacional (National Historic Preservation Act) de 1966 foram 

fundamentais para a restauração de diversas vilas históricas e áreas urbanas e esse 

novo interesse por edifícios históricos nos Estados Unidos encorajou também outras 

tendências em planejamento e design arquitetônico. Durante os anos 1960, um grupo 

de arquitetos, urbanistas e críticos afirmavam que a paisagem urbana que estava 

sendo criada pelo Movimento Moderno era de qualidade muito inferior à das antigas 

vizinhanças que estavam sendo substituídas e, nesse sentido, esse grupo estava em 

sintonia com o crescente movimento preservacionista. Enquanto antes a questão do 

contexto era considerada de pouco valor, agora era importante que edifícios 

estivessem em harmonia com o ambiente nos quais estavam inseridos, uma 

tendência que trouxe mudanças também para a maneira com a qual os subúrbios 

passaram a ser planejados (GILLHAM, 2002, p. 55-56). 

Não nos surpreende portanto que esse grupo de arquitetos, urbanistas e 

críticos, entre os quais William H. Whyte jr. e Jane Jacobs, tenham encontrado na 

equipe editorial da AR seus maiores aliados. 
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Jane Jacobs (de óculos) durante um protesto contra a demolição da Penn Station em 1963. 
Fotógrafo: Walter Daran/Getty Images. Fonte: 
http://www.guardian.co.uk/books/2009/sep/12/jane-jacobs-new-york-history. Acessado: 19 de 
janeiro 2011. 

 

Como mencionado no capítulo 2, Outrage e Counter-Attack against Subtopia 

despertam muito interesse nos Estados Unidos e cartas de indivíduos e associações 

americanas comentando e se identificando com as questões levantadas por Nairn 

faziam parte do “dilúvio”. Entre os entusiastas estavam William H. Whyte, o qual 

afirmava: “Poucas pessoas tem um olhar tão atento aos detalhes que compõem a 

escala humana, algo que todos os designers de projetos urbanos prezam em teoria, 

mas esquecem nos projetos, uma qualidade que todas as cidades precisam” 

(WHYTE, 1993, p.184) e em 1958 ele pede a Nairn e Cullen para contribuir com um 

ensaio fotográfico e desenhos a um artigo assinado por Jane Jacobs chamado 

“Downtown is for people”, em conclusão ao já mencionado Exploding Metropolis 

(publicado pela primeira vez em 1958).  

Além de ser editor da revista Fortune, Whyte era um ativo observador da vida 

nas ruas e da forma urbana e enquanto trabalhava na Comissão de Planejamento da 

cidade de Nova Iorque, em 1969, ele iniciou a usar métodos de observação direta 

através de filmagens e fotografias para descrever a essência da vida pública de uma 

maneira, segundo ele, objetiva e comensurável. Ele ganhou destaque com a obra de 

análise social The Organization Man (1956), a qual ganhou na época elogios do 

sociólogo texano C. Wright Mills. Em seus estudos, Whyte afirmava que o que as 

pessoas queriam na cidade eram outras pessoas e que a melhor maneira da cidade 

permanecer segura não era a de trazer mais policiamento mas tornar a área em 
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questão o mais atrativa possível para outras pessoas. Whyte foi um crítico e consultor 

muito influente que publicou vários estudos entre os quais Conservation Easements 

(Urban Land Institute, 1959), Cluster Development (1964), The Last Landscape 

(1968), The Social Life of Small Urban Spaces (1980) e City (1989).  

Entre 1955 e 1965, a Fundação Rockfeller reagiu às crises de habitação do 

pré e pós-guerra patrocinando projetos de pesquisa sobre design urbano. Entre os 

pesquisadores financiados pela Fundação estavam Kevin Lynch e Gyorgy Kepes cuja 

pesquisa no Massachussets Institute of Technology (MIT) sobre a percepção da 

forma urbana deu origem ao livro The Image of the City publicado em 1960, bem 

como Jane Jacobs, Edmund Bacon, Christopher Alexander, Christopher Tunnard, Ian 

McHarg, E. A. Gutkind e Ian Nairn185. A bolsa que Ian Nairn recebeu da Fundação 

Rockfeller, quando tinha 29 anos, permitiu que ele fizesse uma viagem de 10.000 

milhas através os Estados Unidos de 1959 a 1960. Essa viagem resultou no livro The 

American Landscape: a critical view publicado em 1965 pela Random House onde 

Nairn registra suas impressões sobre o caráter da paisagem americana e definindo-a 

como um “chaos of non-relation”, um caos de não-relação. No livro Nairn espera que 

na paisagem americana seja conseguida uma nova unidade através da arte de 

Townscape, um “novo nome para uma nova arte” como ele afirma na introdução. Ele 

insiste na necessidade de um “milhão de gestos de auto-ajuda e não de um plano 

grandioso e politicamente inviável” (1965, p. 251). Em The American Landscape, 

Townscape é definido como a arte de relacionar objetos de maneira orgânica e 

sensível da mesma maneira que moléculas e células constituem órgãos e membros e 

formam o corpo humano. Ele novamente alerta para os efeitos da paisagem sobre a 

mente e lembra que, ao dar identidade aos lugares, Townscape dá identidade a seres 

humanos também (1965, p.3). Mas para Nairn identidade não estava apenas na 

aparência física de cidades e paisagens mas também na experiência, no olhar, na 

mente e na intenção do usuário criando “as many identities as there are people” 

(NAIRN, 1965, p.78), tantas identidades quanto existem pessoas.  

Em The American Landscape, Nairn comenta a falta de identidade dos 

Levittowns, as grandes comunidades suburbanas planejadas por William Levitt e sua 

empresa Levitt & Sons e cujas habitações, praticamente idênticas, eram de fácil e 

rápida construção e financeiramente muito convenientes. As Levittowns foram os 

primeiros subúrbios produzidos em massa e o protótipo dos subúrbios que foram 

185 LAURENCE, P.L. The death and life of urban design: Jane Jacobs, the Rockfeller 
Foundation and the New Research in Urbanism, 1995-1965. Journal of Urban Design, 
Vol.11. n.2, junho 2006, p.145-172. 
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construídos em todo o país após a Segunda Guerra Mundial. Nairn comparava as 

Levittowns com a calma cidade de Ysleta (hoje no Texas):  

 
In Ysleta one can say “I’m here in X. Outside is Y, somewhere 
different. In Levittown all he can usually say is “Where the hell am I? 
(NAIRN, 1965, p.45)186 

 

Em 7 de março de 1965 o New York Times publica uma resenha187 

extremamente elogiativas, escrita por Wayne Andrews, autor, entre outros, de 

Architecture, Ambition and Americans (1955). Andrews abre explicando aos leitores 

do The New York Times que a arte de Townscape, como ensina Nairn, consiste em 

dois elementos: relação e identidade. Relação, explica Andrews, consiste em 

encaixar as partes de um determinado ambiente (como por exemplo postos de 

gasolina, supermercados, estacionamento) e identidade consiste no reconhecimento 

e na valorização de necessidades e qualidades específicas que tornam um lugar 

diferente do outro. Andrews também levanta algumas objeções a comentários de Ian 

Nairn, uma das mais interessantes é a referente ao Kalamazoo Mall (Michigan) do 

arquiteto austríaco emigrado nos Estados Unidos, Victor Gruen (1903-1980) 

conhecido como o pai dos shopping malls, que tornaram-se os centros do comércio 

dos subúrbios do pós-guerra. Na verdade o Kalamazoo Mall, inaugurado em 1959, foi 

um dos primeiros centros comerciais abertos para pedestres dentro da cidade e 

representava uma tentativa de revitalizar as cidades em defesa contra a crescente 

suburbanização, mas Nairn lamentava que os projetistas desse tipo de centro, 

mesmo com as melhores intenções, tendiam a jogar todos os elementos num mesmo 

espaço. Apesar de algumas objeções, Andrews elogia Nairn pelo profundo 

conhecimento do país e pelo esforço em visitar muitos lugares normalmente 

esquecidos até pelos americanos mais cultos bem como por seu senso de humor. 

Outro interessante artigo produzido durante a viagem de Nairn pelos Estados 

Unidos é “Be Thyself”188no qual ele observa as imensas diferenças locais da 

paisagem americana que em sua opinião infelizmente não eram expressas em 

termos visuais. Nairn relembra o artigo Townscape de Ivor de Wolfe (como já 

informado, pseudônimo de Hastings) publicado na AR em Dezembro de 1949 onde 

são sugeridos dois princípios de Liberdade: o princípio racional, onde cada um tem a 

186 Tradução da autora: “em Ysleta uma pessoa pode dizer ”Estou aqui, em X. Lá fora está Y, 
um lugar diferente. Em Levittown tudo o que uma pessoa pode dizer é “Onde diabos estou?” 
187 ANDREWS, W. Townscape: a New Name for a New Art. The New York Times. 7 de março 
1965.  
188 NAIRN, I. Be Thyself The Architectural Review, dezembro 1960, Vol. 128 n. 766. Be
thyself é a forma arcaica de “be yourself”: seja você mesmo. A intenção é que a frase tenha o 
mesmo efeito de um mandamento. 
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liberdade de chegar a uma conclusão comum; e o princípio radical, onde cada 

pessoa individual é livre de ser ela mesma e a verdade consiste em uma harmonia de 

acordos, portanto diferentes de lugar a lugar.  

Em Discretion in Planning versus Zoning (CULLINGWORTH ed. 1999, p.31), 

Philip Booth explica a diferença entre o chamado plano diretor, nos quais presentes e 

futuros usos de solo são identificados em planos de zoneamento aos quais são 

conferidas normas mais ou menos detalhadas para novos desenvolvimentos e o 

sistema discricionário, no modelo britânico. Planos reguladores e sistemas de 

zoneamento desse tipo derivam do trabalho pioneiro feito na Alemanha e, 

posteriormente, nos Estados Unidos e  são caracterizados, na maneira com a qual os 

usos do solo são atribuídos, por um racionalismo científico. Eles têm como objetivo 

fornecer uma base para futuros desenvolvimentos que deixa o mínimo ao acaso e 

não deixa espaço para decisões arbitrárias189. O sistema britânico pode ser descrito 

como discricionário e estranhamente, parece introduzir deliberadamente uma 

indistinção na relação entre políticas e implementação enquanto o objetivo principal 

do planejamento deveria ser o de evitar incertezas na forma e na localização de 

desenvolvimentos. Para os educados no sistema discricionário, o sistema de 

zoneamento acaba esbarrando em discrepâncias entre o futuro previsto e a realidade 

do momento e as maneiras encontradas para contornar esses problemas podem 

tornar-se um risco para a legitimidade do sistema. O sistema de planejamento 

adotado na Grã-Bretanha tem raízes no sistema legal britânico, que, ao contrário do 

sistema legal de outros países europeus, não se baseia na tradição civil que deriva 

do direito romano. 

Desde a idade média, esclarece Booth, os tribunais ingleses não lidavam 

apenas com casos criminais mas intervinham também em disputas entre cidadãos e, 

conforme essas disputas aumentavam, os juizes buscaram definir um conjunto de 

princípios que servisse como ponto de referência mas que não os vinculasse. Os 

casos eram então resolvidos em base a precedentes e às circunstâncias específicas 

de cada caso. Apesar do Direito Comum ter se demonstrado, com a crescente 

complexidade da sociedade mercantil e industrial,  cada vez menos adequado e de, 

consequentemente, terem sido estabelecidos limites legais pelo Parlamento, a 

referência ao Direito Comum e aos precedentes ainda permanece uma característica 

do sistema legal britânico e essa tradição foi, como tempo, transferida para questões 

administrativas e para o primeiro sistema de planejamento britânico em 1909 que 

189 Na verdade existe discrição também no sistema de zoneamento mas esse é caracterizado 
principalmente pela ausência de discrição e não pela sua presença (CULLINGWORTH ed., 
1999, p.34). 
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continha zoneamento por usos de solo rudimentares e colocava um padrão de novas 

ruas no entanto não estabelecia um mecanismo separado para implementar esses 

esquemas de planejamento. 

Em Be Thyself, Nairn explica:  

The rational principle was equated with France with its written 
constitutions and penal codes: the radical principle meant England, 
natural man, common law - and, translated, into terms of the 
environment, be-thyself applied to places: the genius loci or 
townscape190. 

 

Nairn observa que para a liberdade racional é essencial que todos tenham 

mesmos gostos e opiniões e que todos cheguem à mesma conclusão ou ela deixaria 

de ser liberdade. Isso pressupõe uma sociedade pequena e homogênea ou “o tipo de 

tolerância cínica dada pelo francês ao seu Direito Civil hoje”. Os eventos de 1776 e 

1789, segundo Nairn, garantiram que os Estados Unidos tivessem liberdade racional, 

a mais eloquente constituição escrita, o mais complicado sistema de franquia 

democrática e, em termos urbanísticos, o mais regular e racional de todos os planos, 

a grelha, bem como sistemas geométricos de ordenamento da área rural.  Tudo isso 

foi concebido por fundadores com gostos e opiniões semelhantes (os New 

Englanders, habitantes do New England nos Estados Unidos) mas, ao longo dos 

anos, foi aplicado àquela que havia se tornado a nação “mais poliglota” do mundo. 

Politicamente isso significou, continua Nairn, que a nação mais preocupada com 

liberdade se tornasse, em alguns casos, a menos livre de todas por existir só uma 

concepção de liberdade à qual se estaria livre para aderir. Nairn convida a observar 

as consequências para o planejamento urbano que derivam da aplicação do princípio 

racional a essas circunstâncias inapropriadas: onde lei e governo se tornam Código 

Penal e Constituição, planejamento urbano se torna Tradição Estabelecida, o 

equivalente a lei. Por isso, esclarece, planos geométricos em todo lugar, antes por 

imitação e depois, durante o século XIX, por uma questão de simples conveniência 

comercial. Essa é, segundo Nairn, a falha principal do princípio racional: uma vez que 

está no papel, não pode mudar seus objetivos e não pode fazer distinção entre 

motivos (a lei é a lei). Be-Thyself através do exercício do senso comum, pode 

discriminar, sua lei não é inflexível. Todos os subsequentes problemas urbanísticos 

dos Estados Unidos, segundo ele, podem ser expressos nesses termos: a maneira 

de pensar racional pode somente lidar com a produção de massa na estrutura 

190Tradução da autora: “...o princípio racional é associado à França com suas constituições 
escritas e códigos penais e o princípio radical à Inglaterra com seu homem natural e Direito 
Comum e, traduzido em termos de ambiente, be-thyself aplicado a lugares: o genius loci ou 
Townscape”.  
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existente - tratando um grupo de dez mil pessoas como se fossem dez mil indivíduos 

que possuem, de direito, dez mil liberdades individuais o que naturalmente não 

acontece. Por analogia, cada elemento da produção em massa disseminado na 

paisagem é tratado na mente das pessoas como se fosse um ato separado individual 

(mais ou menos como tentar agarrar um polvo gigante tratando cada tentáculo 

separadamente, nas palavras de Nairn). E o que vale para dez mil pessoas vale para 

dez mil coisas. Dez mil coisas têm uma vida econômica própria, representam um 

investimento que não é equivalente à soma de unidades individuais e portanto não se 

pode lidar com ele em termos individuais. Nairn aventura-se na exploração desse 

conceito através de uma de suas tão características alegorias: 

To argue that a certain cake-mix or soup-powder is going to give you 
an individual cake/soup is immoral as well as incorrect. What it gives 
you is a constant, X, which is quite different from what you would 
make yourself, but may be bad or good. To inflate this constant into 
a norm for individual cooking is a process perfectly logical by 
extension or rational thinking, perfectly absurd in fact. [...] similarly 
also [...]  to inflate a certain very specific pattern of urban living, the 
block of flats surrounded by green space, into a pattern to be applied 
to urban renewal everywhere. [...] Radical thinking would say: X 
doesn’t fit this particular set of circumstances; let us evolve our own 
alternative191.  

 

O artigo encerra quando o autor, passando de filósofo não qualificado a 

urbanista não qualificado (em suas próprias palavras), suplica aos americanos que 

sejam “eles mesmos” em toda sua gloriosa potencial variedade, individualidade e 

multiformidade e que dêem forma ao caráter que as cidades americanas já possuem 

e que lhe dêem assim riqueza, raízes e continuidade.  

Dia 12 de fevereiro de 1967, o The Observer publica um artigo assinado por 

Nairn com o título: “Cities ‘strangled by the planners’”192 no qual ele descreve a 

primeira visita à Europa da escritora e jornalista americana Jane Jacobs. No artigo 

Nairn apresenta Jacobs, na época com 51 anos (Nairn tinha 37), como “grey-haired, 

with a happy-go-lucky expression and an air of having just left a shopping bag in the 

191 Tradução da autora: “Argumentar que uma certa mistura para bolo ou sopa em pó vai lhe 
dar um bolo/sopa individual é imoral e incorreto. O que lhe dará será uma constante X...tornar 
essa constante em uma norma para cozinhar é um processo perfeitamente lógico para o 
raciocínio racional mas na verdade perfeitamente absurdo. [...] de maneira semelhante [...] 
seria absurdo inflar um certo padrão de moradia urbana, o bloco de apartamentos cercado por 
espaço verde, em um padrão de renovação urbana a ser adotado em todo lugar...O raciocínio 
radical diria: X não é apropriado para estas circunstâncias específicas, vamos desenvolver 
nossa própria alternativa”. 
192 NAIRN, I. Cities ‘strangled by the planners’.The Observer, 12 de fevereiro 1967, p.12 
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bus”193 e  descreve o passeio pela cidade com ela como uma “exuberante montanha-

russa de diferentes níveis de impressões”: ele narra a desconsideração de Jacobs 

pelo elegante bairro de Chelsea, de como a passagem subterrânea de Hyde Park 

Corner lhe causava tamanha repulsa que ela se recusou a usá-la e simplesmente o 

atravessou marchando ao nível da rua, seu deleite infantil pela Torre de Londres, o 

desdém pelos pequenos centros ao seu redor, o acabamento dos primeiros centros 

habitacionais do LCC com seus “ridículos canteiros de grama, cercados e 

gradualmente sendo preenchidos por lixo” e sua apreensão imediata por todas as 

diferentes maneiras de se aproximar da catedral de St. Paul bem como seu exato 

entendimento de como a City se adentra no East End em Aldgate.  

Jane Butzner, nascida na Pensilvânia, mudou para Nova Iorque durante os 

anos da Depressão, onde casou-se com o arquiteto Robert Hyde Jacobs. À margem 

tradicional da academia, ela no entanto, ou talvez por essa razão, exerceu uma 

influência abrangente em vários campos, sociologia, filosofia e economia e foi 

considerada uma importante ativista e líder político. Em 1952 começa a trabalhar 

para a Architectural Forum194, na opinião de Nairn, a melhor revista profissional 

americana, onde ela escreve desde sobre hospitais e escolas até sobre projetos para 

centros de cidades e centros habitacionais.  

Nairn descreve, nesse mesmo artigo, como, após ver frustradas as aspirações 

sociais desses projetos, ela começou a alimentar dúvidas sobre as teorias que os 

regiam publicando, em 1961, seu notório livro Morte e Vida de Grandes Cidades, 

definido por David Harvey (1993, p.73) como “um dos primeiros, mais articulados e 

mais influentes tratados antimodernistas”. O vínculo de Jacobs com a equipe da AR 

tem origem de fato com a publicação desse livro em cuja resenha para a AR Hastings 

(sob o pseudônimo de Ivor De Wolfe) escreve: 

Now come a warm but high wind across the Atlantic and (one 
hopes and believes) a hot handshake for the Ian Nairns, 
Gordon Cullens and Kenneth Brownes of this continent in the 
shape of a book which is a must for all who believe the urban 
consequences of those odd bedfellows, Ebenezer Howard and 
Le Corbusier, to be the spawn of the devil working through his 
chosen vessels.195 

193 Tradução da autora: “uma senhora de cabelos grisalhos, com uma expressão 
despreocupada e um ar de quem acabou de esquecer uma sacola de compras no ônibus” 
(NAIRN, 1967, p.12). 
194 Hoje não existe mais.  
195 Tradução da autora:  “Agora chega um quente mas forte vento através do Atlântico e 
(esperamos e acreditamos) um caloroso aperto de mão para os Ian Nairns, Gordon Cullens e 
Kenneth Brownes desse continente em forma de um livro obrigatório para todos os que 
acreditam que as consequências urbanas desses estranhos associados, Ebenezer Howard e 
Le Corbusier, sejam a criação do diabo trabalhando através de seus canais escolhidos“. DE 
WOLFE, I. The Death and Life of American Citizens (resenha de The Death and Life of Great 
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Segundo Nairn, a visão da cidade ideal para Jacobs estava “mais próxima de Mile 

End Road196 do que da Ville Radieuse de Corbusier” e cita as palavras da escritora 

americana segundo a qual, para os urbanistas dos últimos 50 anos (especialmente os 

mais proeminentes), os princípios teriam vindo primeiro e o mundo real teria sido 

compelido a se conformar com esses princípios. Nairn a define como uma “profetisa” 

no entanto, lamenta a reação de arquitetos e urbanistas às advertências de Jacobs 

por ocasião de seu discurso em Londres, resumidas por Nairn como: “a little soul-

searching, a good deal of verbal sparring and a deep determination to go on as 

before”197. 

Havia certamente empatia entre Ian Nairn e a equipe da AR e Jane Jacobs e 

numerosos pontos em comum nas questões levantadas pelos personagens ligados 

ao Townscape, nos dois lados do Atlântico. Antes de mais nada o reconhecimento de 

que na origem das Cidades Novas e do movimento cidade jardim estava uma 

aversão à cidade, uma aversão encontrada, por exemplo, nos escritos de William 

Morris e naturalmente de Ebenezer Howard o qual, de acordo com Jacobs (2003, 

p.499) havia desencadeado ideias anti urbanas, concentrando-se na provisão de 

habitações salubres em termos somente de qualidades físicas suburbanas e 

qualidades sociais de cidade pequena.  

Em “Downtown is for people”, o artigo de Jacobs em The Exploding 

Metropolis, podemos notar uma abordagem muito semelhante à dos artigos sobre 

paisagem urbana que apareciam na AR durante os anos 1950. A linguagem de Jane 

Jacobs, sempre bastante simples e espirituosa, ecoa, em nossa opinião, aquela tão 

característica dos textos de Hastings, Cullen e Nairn e, como mostramos a seguir, 

podemos reconhecer a valorização de detalhes, situações fortuitas, surpresa e 

diversidade tão característica da metodologia Townscape.  

American Cities de Jane Jacobs. The Architectural Review, fevereiro 1963, n.792, vol.133, 
p.91-93  
196 Rua de grande interesse histórico e arquitetônico. Desde 1973 parte da Área de 
Conservação de Stepney Green (Stepney Green Conservation Area). 
197 Tradução da autora: “um pouco de reflexão, bastante sparring verbal e uma profunda 
determinação em continuar como antes”. 
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Acima: Página de Exploding Metropolis. O trecho na parte inferior da página descreve o 
templo budista de San Francisco. Tradução da autora: “no centro das cidades deve existir 
espaço para edifícios loucos, excêntricos e cativantes como esse. Se no plano de 
desenvolvimento de um arquiteto não existirem esquinas onde algo não planejado acontece, 
tem algo de errado. Tem que existir. Uma olhada para esse templo budista é melhor que 
uma consulta ao psicanalista.” Desenho de Gordon Cullen. (WHYTE, 1993, p.158)  
 

Jacobs também demonstra preocupação com a postura do planejador que, 

em sua opinião, acredita mais em seus mapas que em seus próprios olhos e 
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considera as ruas como separadores de áreas e não como os elementos unificadores 

que elas são (WHYTE ed.,1993, p.173).  

Nairn também viaja aos Estados Unidos em 1967 como Correspondente de 

Arquitetura para o jornal The Observer. 

 

3.3 Ian Nairn e Townscape na Itália.  

Como já mencionado, em seu ensaio “Gordon Cullen, Townscape, 1961 - I 

molteplici paesaggi della percezione”, Elena Marchigiani (2002) chama nossa atenção 

para o interesse demonstrado pelos italianos, na segunda metade dos anos 1950, 

pelas categorias interpretativas do Townscape. Esse interesse os guiava 

principalmente em direção à reflexão da AR acerca dos resultados da reconstrução 

do pós-guerra, do futuro das práticas urbanísticas e da necessidade de considerar 

tanto o planejamento territorial físico, ou seja, um complexo de modificações do 

ambiente humano no âmbito da residência, do trabalho, da recreação etc., quanto o 

chamado visual planning, o planejamento visual, ou seja, o planejamento voltado à 

satisfação de necessidades espirituais: as necessidades estéticas.  

Marchigiani relata, nesse artigo, a reação da imprensa especializada italiana 

aos princípios Townscape e às denúncias da AR e esse relatório abrange desde o 

tema da emergência de uma “terra de ninguém” retomado por Vittoria Calzolari na 

revista L'architettura. Cronache e storia em 1955, até uma inteira edição de “La Casa” 

(1956) dedicada ao bairro, onde Ludovico Quaroni chama a atenção para “erros, 

preconceitos e excessos na realidade urbanística do bairro italiano” bem como para a 

necessidade de novas reflexões em geral. Marchigiani confirma, através desse 

ensaio, a forte presença na Itália de um debate acerca dos valores da paisagem, o 

qual se desenvolve intensamente durante encontros e seminários entre os anos 1950 

e 60.  

Lembramos também o trabalho de difusão de Bruno Zevi, o arquiteto e 

historiador italiano editor e proprietário da revista L'Architettura, Cronaca e Storia (de 

1954 até sua morte em 2000). Zevi foi importante na divulgação do termo subtopia 

fora da Grã-Bretanha. Ele, como Nairn, era um hábil polemista e alcançou um público 

fora da profissão através das páginas da revista semanal italiana L'Espresso para a 

qual ele colaborou a partir de 1955 e cujos textos foram coletados em "Cronache

d'Architettura", onde encontramos os artigos “Architettura britannica del dopoguerra – 

Decoro urbano anzichè onanismo formale” e “Una parola magica: Subtopia - gli 
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inglesi contro la degradazione suburbana”198. Considerando que cotidianos 

normalmente não cobrem de maneira metódica assuntos relativos à história da 

arquitetura, questões de design, decoração e restauro, meio ambiente ou resenhas 

sobre exposições, congressos e concursos bem como aspectos legislativos, pode-se 

dizer que a coluna de Zevi representa uma sólida contribuição para a introdução da 

cultura arquitetônica na opinião pública. Isso é devido em parte ao completo 

panorama que a coluna de Zevi oferecia, mas também a seu estilo mordaz e à sua 

capacidade de registrar seriamente mesmo eventos menores ou publicações que 

raramente saiam da comunidade acadêmica mas que em seu conjunto davam uma 

ideia de um certo contexto cultural199.  

Achamos que é possível, portanto, seguir a evolução e a emergência gradual 

não de uma, mas de diversas interpretações de Townscape no debate italiano 

através dos congressos e encontros do Istituto Nazionale di Urbanistica (INU) e do 

Istituto Case Popolari (ICP), bem como em revistas como Architettura Cantiere (uma 

publicação vinculada ao Politécnico de Milão), Zodiac, Metron, Casabella, Edilizia 

Popolare e Urbanistica. Esta última, sob a direção de Giovanni Astengo (a partir de 

1953), publicava a maior parte dos relatórios desses congressos e dedicava especial 

atenção ao panorama internacional bem como às novas cidades britânicas. 

Testemunha também a intensidade desse debate na Itália a fundação de Italia

Nostra, a associação nacional para a proteção do patrimônio histórico, artístico e 

natural italiano, em outubro de 1955 (anterior portanto à fundação do Civic Trust 

inglês). Entre os fundadores da associação Italia Nostra estava o jornalista Antonio 

Cederna (1921-1996) o qual dedicou-se com entusiasmo a campanhas para 

sensibilizar a opinião pública a respeito de problemas inerentes à proteção do 

território e do patrimônio natural e cultural italiano.  

Após a Primeira Guerra Mundial na Itália ocorreu uma série de mudanças que 

alteraram a estrutura da economia e a configuração urbana do país destruindo o 

tecido urbano nas cidades mais importantes e nos grandes centros industriais e 

levando a um intenso debate sobre conservação e restauro, um debate aceso 

também graças a publicações como “Vecchie città ed edilizia nuova” (1931) de 

198 ZEVI, B. (1970-1973) Architettura britannica del dopoguerra - Decoro urbano anzichè 
onanismo formale. Cronache di architettura, Bari, vol. I, n.10 e ZEVI, B. Una parola magica: 
Subtopia - gli inglesi contro la degradazione suburbana Cronache di Architettura, Bari Vol.2, 
n.143, p.143  
199 BORSI, F. Le “Cronache” di Zevi, architettura settimanale. Corriere della Sera, 31 outubro 
1971. Site da Fondazione Bruno Zevi. Acesso:< 
http://www.fondazionebrunozevi.it/19651977/frame/pagine4/cronachediarchitettura.htm.> 
Acessado: 23.12.2009. O artigo em questão introduz os volumes I, II e III de Cronache di 
Architettura, publicado pela Laterza Universale, Bari em 1971.  
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Gustavo Giovannoni (1873-1947) que enfatiza a diversidade dos centros históricos e 

que contribui para ampliar o interesse dos debatedores, antes centrado no 

monumento, para o tecido urbano. Após os danos causados por bombardeamentos 

durante a Segunda Guerra Mundial o debate sobre os centros históricos na Itália 

volta com novo vigor provocando uma divisão entre arquitetos preocupados com a 

forma da nova cidade e urbanistas interessados no modo de preservar a cidade 

existente (PICCINATO in MONCLUS e GUARDIA eds., 2006, p.114-115). 

Ian Nairn desponta, em nossa opinião, como um interlocutor chave na Itália e 

está presente, com seu artigo Urban Surrealism (Surrealismo Urbano), no Congresso 

Internacional organizado durante a XI Trienal de Milão (28-29-30 Setembro 1957) que 

tem como tema “Urbanismo, arquitetura e atualidade do ambiente antigo”. O 

encontro, cujas contribuições foram publicadas na revista Architettura Cantiere em 

1958, destinava-se à discussão sobre o destino que o mundo contemporâneo reserva 

às formas arquitetônicas do passado na configuração dos novos organismos 

urbanos. As questões tratadas foram: a consideração do monumento em relação aos 

problemas da restauração moderna; a questão do encontro do antigo com o novo, os 

problemas urbanísticos decorrentes da relação entre os novos centros e os centros 

históricos e a falta de conciliação entre esses dois aspectos bem como os 

instrumentos legislativos relativos ao patrimônio dos monumentos e do ambiente. 

A apresentação de Ian Nairn durante o congresso de Milão pode ser 

considerada um dos primeiros contatos dos italianos com o ideário Townscape já que 

“Urban Surrealism” identifica algumas das teorias que Gordon Cullen e o Comitê 

Editorial da The Architectural Review vinham desenvolvendo nas páginas dessa 

revista desde 1949 e as quais buscavam enfatizar a importância de se reconhecer 

individualidade na estética arquitetônica evitando a uniformidade e a falta de 

idiossincrasias. 

Nairn apresenta em Milão, sempre com a ajuda de numerosas imagens, 

algumas possibilidades baseadas em exemplos de justaposições acidentais do novo 

com o antigo encontradas em Londres e reflete sobre os efeitos causados por essas 

relações. Ele analisa como o resultado muitas vezes surreal de algumas 

justaposições pode ser, às vezes, preferível a uma abordagem preservacionista 

excessivamente “séria” e como relações surrealistas podiam sugerir sátira política, 

melodrama, ironia histórica ou pathos. Ele defende o respeito e a integração 

cuidadosa do passado no tecido, mas também chama a atenção para um vasto 

repertório de técnicas e possibilidades a serem aplicadas em circunstâncias 

especiais. A propósito do uso do termo surreal, apontamos para uma passagem de 
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“The First Half Century”200 onde a AR propõe o uso de “táticas de choque” para 

estimular uma tomada de consciência visual: 

The reconquest of architectural vision entails the use of many of the 
same methods that are employed to cure amnésia. A shock will 
often do it [...]. Through such experiences, the eye as well as the 
mind can discover fresh meanings, and through it the creative ability. 
This is why cubism and surrealism were such important movements 
to architects201. 
 

Em 9 de novembro de 1957 acontece, na cidade de Lucca, o VI Congresso do 

INU com o tema “Difesa e valorizzazione del paesaggio urbano e rurale” (defesa e 

valorização da paisagem urbana e rural) o qual busca definir inicialmente a essência 

do conceito de paisagem retraçando sua origem etimológica e as alterações de seu 

significado ao longo do tempo: desde sua aceitação comum como um conjunto de 

elementos naturais e artificiais que contribuem para dar forma e caráter a uma porção 

de território, à sua apropriação no campo artístico para significar a representação 

pictórica ou literária desse fenômeno natural. Aprende-se durante esse congresso 

como a essência do termo paisagem foi modificada quando, por obra da moderna 

geografia, a paisagem passou a significar a rede de relações do homem com uma 

porção de território profundamente modificada por ele.  

Entre as reflexões resultantes do encontro de Lucca, merece destaque aquela 

relativa ao uso dos termos “paisagem natural” em contraposição a “paisagem 

artificial”, distinção considerada por alguns errônea já que algumas paisagens 

naturais são criadas ou modeladas artificialmente. Participantes observavam também 

que os urbanistas empregavam o termo paisagem para referir-se, geralmente, à 

paisagem rural, especialmente aquela desenvolvida com fins estéticos ou de 

recreação. Esta tendência se expressa também nas falas dos americanos (o próprio 

Lewis Mumford, ao referir-se à valorização e conservação da paisagem, parece 

limitar-se à paisagem rural ou natural) e pode ter levado à gradual introdução do 

termo townscape em oposição a landscape. Aos italianos deve-se reconhecer o 

mérito da inclusão no conceito de paisagem de todos os elementos naturais e 

200 EDITORS, The First Half Century, The Architectural Review, vol. 101, n.601, 1947.  
201 Tradução da autora: “A reconquista da visão arquitetônica acarreta o uso de muitos dos 
métodos usados para curar a amnésia. Um choque normalmente funciona [...]. Através dessas 
experiências, ambos o olho e a mente podem descobrir novos significados, e através disso, a 
habilidade criativa. É por isso que cubismo e surrealismo são movimentos tão importantes 
para arquitetos.” 
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artificiais que caracterizam um determinado ambiente202 e que, portanto, entram no 

domínio do planejador.  

Identificam-se, durante o Congresso de Lucca, aspectos da paisagem rural e 

urbana: no primeiro caso a “paisagem com conspícuo caráter de beleza natural e 

singularidade geológica” assume caráter de interesse público; no segundo conclui-se 

que a paisagem de valor artístico e arqueológico constitui um verdadeiro patrimônio 

cultural para a nação à qual pertence.  

Voltando brevemente ao Congresso de Milão de 1957, lembramos que nessa 

ocasião opta-se por excluir a questão dos problemas relativos à conservação das 

belezas naturais e da paisagem por razões práticas, mas subentende-se que esses 

aspectos estão “unidos em uma inseparável exigência de nossas atividades 

espirituais”, e informa-se que esse tema seria tratado no VII Encontro do Istituto 

Nazionale di Urbanistica (INU) de 1959 na cidade de Lecce com o tema “Il volto della 

città” (o rosto da cidade)203. É durante esse encontro que Lionello de Luigi apresenta 

seu ensaio “Townscape e a tradição pitoresca na cultura urbanística inglesa”, 

publicado pela revista Urbanistica em dezembro de 1960, e na mesa redonda entre 

Giancarlo de Carlo, Piero Moroni e Eduardo Vittoria (sob a direção de Ludovico 

Quaroni) aprende-se que um termo equivalente, e talvez mais satisfatório, a “rosto da 

cidade”, seria o inglês townscape.  

Durante o encontro de Lecce decidiu-se também que ao INU caberia a tarefa 

de estudar a fundo uma nova formulação da legislação urbanística não sendo mais 

possível usar a de 1942, ainda em vigor, pois já não poderia regular juridicamente 

fenômenos urbanos cujas dimensões haviam mudado consideravelmente (SAMONÀ, 

1990, p.228). 

No fim dos anos 1950 o tema dos centros históricos torna-se central em 

muitas publicações e popular nos conselhos de prefeituras (PICCINATO in 

MONCLUS e GUARDIA eds., 2006, p.117) e nos dias 17-18-19 de setembro de 1960 

ocorre, na cidade de Gubbio, o Encontro Nacional “Salvaguardia e risanamento dei 

centri storico-artistici” (salvaguarda e saneamento dos centros histórico-artisticos), 

promovido por um grupo de arquitetos, urbanistas, advogados, estudiosos de 

restauro e representantes de vários municípios. Entre os expositores estão Giuseppe 

Samonà, Antonio Cederna, Mario Manieri-Elia e outros. O êxito da conferência de 

Gubbio é a formulação da Carta di Gubbio, uma declaração de princípios sobre a 

202 VITTORIA, E. Difesa del Paesaggio. Relatório apresentado à Comissão de Estudos do INU 
em preparação ao VI Encontro Nacional de Urbanismo (Lucca - Itália, 9 de novembro de 
1957).  
203 Congresso Internazionale indetto dall’Undicesima Triennale di Milano, Urbanistica, n.23 
p.111  
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preservação e restauração de centros históricos e demonstra o crescente interesse 

que o tema despertava a nível local e na opinião pública. 

Um conceito que estava aflorando nos anos 1950 e 1960 era o de  “progettazione 

integrale” (projeto integral), o qual em sua formulação original expressava a crença 

em uma continuidade entre planejamento socioeconômico, plano urbanístico e 

intervenção arquitetônica. Esse conceito refletia um novo modelo de 

desenvolvimento, o do planejamento regional, teorizado tanto por geógrafos quanto 

por urbanistas, e na imagem da “cidade-região”, definida pelos protagonistas do 

debate daqueles anos como uma “experiência, arquitetônica e urbanística ao mesmo 

tempo, que supera as limitações implícitas nos conceitos de edifícios, bairros e 

cidade, para abranger o ambiente de vida do homem como um todo. Essa nova visão 

de “urbanismo contínuo e continuamente variado” formaliza-se portanto no âmbito do 

VII Congresso INU de 1959 de Lecce, mas é retomada durante o Seminário do 

Istituto Lombardo per gli Studi Economici e Sociali (ILSES) de Stresa em 1962 com o 

tema "La Nuova Dimensione della Città - la Città Regione" (a nova dimensão da 

cidade - a cidade-região) durante o qual Ian Nairn é convidado a apresentar suas 

teorias para um grupo de geógrafos, economistas, urbanistas e arquitetos europeus. 

O seminário teve como objetivo transpor a persistente incomunicabilidade entre a 

disciplina do urbanismo e as disciplinas sociológicas e econômicas, 

incomunicabilidade criada, segundo o arquiteto italiano Giancarlo De Carlo204, 

encarregado de fazer uma síntese do seminário, pela perniciosa propaganda do 

Movimento Moderno arquitetônico segundo o qual todos os problemas sociais, 

econômicos, sociológicos, administrativos e culturais da sociedade seriam 

milagrosamente resolvidos a partir de um planejamento entendido como uma escolha 

autoritária que provocasse o advento de uma “cidade bela”. A Nairn coube a tarefa de 

introduzir o tema da transformação da cidade tradicional em cidade região o que o faz 

tentando se aproximar à definição dos problemas passando diretamente à proposta 

de soluções. A cidade, segundo Nairn, é um conjunto orgânico extremamente 

complexo onde cada parte deve conservar sua identidade mais explícita. Nairn então 

“adapta” a teoria desenvolvida em Outrage e Counter-Attack against Subtopia 

204 Introduzido por Ernesto Rogers, Giancarlo De Carlo (1919-2005) juntou-se à equipe 
editorial de Casabella Continuità para a qual ele contribuiu até 1956. Em 1959, apresentou à 
conferência do CIAM em Otterlo, seu projeto para Matera e, apesar da crítica severa, ele se 
agrega ao Team 10 com Alison e Peter Smithson, Aldo Van Eyck, Jacob Bakema e outros. A 
partir do encontro de Royaumont em 1962 sua contribuição ao discurso do Team 10 ganha 
gradualmente influência, posteriormente ele organizou dois encontros na Itália, em Urbino 
(1966) e em Spoleto (1976). Em 1968, quando estava organizando a 14o edição da Triennale 
de Milão, também convidou membros do Team 10 a apresentar suas idéias na edição de “Il 
Grande Numero”.  
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segundo a qual a primeira tarefa seria a de individuar identidades e classificá-las para 

posteriormente poder tonificá-las, recuperá-las e dar a elas as energias necessárias 

para continuar a existir, resistindo às modificações sofridas pelo organismo ao qual 

elas pertencem. Segundo Nairn, uma vez restabelecido o equilíbrio entre o que já 

existe, é necessário predispor uma trama coerente de desenvolvimento para as 

novas partes adicionadas ao organismo, com suas características especiais. Os 

princípios de método e os modelos formais que deverão governar as várias fases da 

operação obviamente iriam variar de acordo com as circunstâncias.  

Como alternativa ao zoneamento por funções Ian Nairn sugere portanto um 

zoneamento por caráter, um princípio de organização espacial que tenta romper com 

um tipo tradicional de  estudo, classificação e solução de problemas urbanos que por 

ser baseado em simplificações grosseiras havia se demonstrado há muito tempo 

ineficaz.  

Segundo De Carlo, a proposta de Nairn mostra uma clara tendência a 

reconduzir a ação urbanística a um julgamento subjetivo e, de certa maneira, ao 

instinto individual mas entendida como uma orientação metodológica que ainda tem a 

possibilidade de objetivar-se através da organização ponderada das constantes e das 

variáveis que compõem os fenômenos urbanos e parece um instrumento mais flexível 

e mais preciso, rico de possibilidades operativas inéditas. O zoneamento por caráter, 

de fato, permite fundar uma mini estrutura urbana diferenciada que tem a 

possibilidade de agregar-se em formações cada vez mais amplas até formar as 

estruturas principais. Em cada estágio de agregação as unidades elementares 

conservam sua fisionomia específica mas ao mesmo tempo participam de um caráter 

mais general dado pela integração das identidades coexistentes.    

Segundo esse processo de crescimento orgânico as estruturas principais se 

agregariam, por sua vez, em configurações formais que permitem estabelecer uma 

relação equilibrada entre cidade e campo, entre ambiente construído e ambiente 

natural. De Carlo relaciona essa configuração, que se insere no esquema da cidade 

radial, àquela que Hebebrand estabelece em seu Plano de Hamburgo e no Plano de 

Copenhague de 1948. Nos dois planos a cidade moderna deve crescer a partir de 

seu núcleo existente segundo direções radiais de desenvolvimento que penetram 

profundamente no campo. O campo, observando a configuração pelo lado oposto, 

permanecerá não contaminado o que garantiria uma permanente reserva de verde 

público e agrícola.  

Como explica De Carlo em sua relação de síntese, a novidade da teoria de 

Nairn está sobretudo no tipo de tecido que se propõe adotar para o desenvolvimento 

radial, um tecido em “rosário” constituído por núcleos articulados ao longo das 
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paradas dos meios de transporte público. O vínculo sobre a dimensão dos núcleos e 

a distância entre essas paradas, irão garantir o controle espacial sobre o crescimento 

urbano e  evitar o perigo que difusões indiferenciadas de tipo suburbano possam 

provocar soldas entre diferentes ramos e diferentes núcleos, ao longo de cada ramo. 

De Carlo faz um breve aceno às referências culturais de Ian Nairn lembrando 

como o princípio da dimensão controlada, da idéia de entregar à rede de transportes 

públicos (e em especial àquela mais rígida dos transportes em trilhos) a função de 

ossatura do terreno urbano, a busca por uma profunda compenetração entre 

ambiente construído e natureza, coincidem com a sólida tradição do urbanismo inglês 

do movimento Cidade jardim às Novas Cidades. Mas De Carlo também detecta a 

presença das mais recentes aquisições culturais amadurecidas na Inglaterra nos 

anos após a Reconstrução e Plano de Londres e como exemplo ele cita o abandono 

da negação moralista da cidade e sua aceitação não apenas como instrumento de 

comunicação e progresso mas também como nova e estimulante configuração 

formal; uma nova interpretação do crescimento urbano baseada na visão correlata 

das tendências, solicitações, vínculos, causas, determinações: a busca de um novo 

tipo de relação entre cidade e campo proposto em uma dimensão mais ampla 

daquela tentada até agora ou seja, fora das hipóteses tradicionais de antagonismo e 

simbiose. 

Giuseppe Samonà (1990, p.213) nos sugere uma importante comparação 

entre as posições culturais e as iniciativas urbanísticas do pós-guerra na Itália, cujo 

quadro da situação urbanística era, segundo ele, “confuso, descontínuo e marcado 

por tons dramáticos de crise política e de inexperiência técnica” e na Grã-Bretanha 

onde houve uma prevalência tecnicista e uma transformação estrutural sem 

precedentes. O segredo do grande sucesso de iniciativas como o decreto das Novas 

Cidades dependeu, segundo Samonà (1990, p.87), do fato que elas tinham o objetivo 

bem definido de trazer um novo equilíbrio nos assentamentos territoriais e multiplicar 

as atividades econômicas distribuindo-as de maneira a favorecer as áreas mais 

pobres. Esse objetivo encontrou uma resposta, sempre de acordo com Samonà, no 

espírito da população britânica, devido à retomada e à potencialização das já 

populares cidades jardins propostas novamente e marcadas por argumentações 

técnicas que satisfaziam a necessidade de abrir uma via fácil e concreta para a 

reconstrução.  

Samonà observa que no clima de geral ceticismo em relação aos planos e ao 

planejamento que reinava na Itália do pós-guerra, uma das exceções era 

representada pelo plano intermunicipal de Milão (cujo decreto foi promulgado em 

1959), obra principalmente de Giancarlo De Carlo, e que buscava dar uma orientação 
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científica ao estudo metropolitano da cidade. De fato, observa Samonà, pela primeira 

vez a ideia de cidade região ou cidade território, que estava já há alguns anos 

despontando na cultura urbanística, encontra uma clara abordagem científica 

fornecida pelo próprio De Carlo durante o seminário de Stresa e aplicada ao plano 

intermunicipal de Milão e definida como uma relação dinâmica que substitui a 

condição estática da cidade tradicional: 

  

Na cidade região os problemas da forma identificam-se com os de 
estrutura que torna-se elástica para adaptar-se ao movimento das 
relações dinâmicas [...]. O complexo estrutura-forma evidencia-se 
com elementos que devem distinguir-se por caráter e não por 
função [...] (SAMONÀ, 1990, p. 216).  

 

Essa parte da definição nos interessa porque remete à proposta de Nairn 

durante o seminário de Stresa onde ele sugere um zoneamento por caráter e não por 

função. A hipótese que formulamos é que Ian Nairn desempenha um papel 

importante e representa um elo significativo no contexto italiano, divulgando o ideário 

Townscape, contribuindo para o desenvolvimento de questões relativas à valorização 

e à conservação da paisagem e trazendo da Grã-Bretanha uma das mais importantes 

temáticas da disciplina nos anos 1960: o conceito de caráter aplicado a espaços 

urbanos. 

Durante o ano acadêmico 1961-1962 o Centro de Estudos de Planejamento 

Urbano e Rural do Instituto de Arquitetura e composição arquitetônica da 

Universidade de Nápoles promove o encontro “Paesaggio Industriale e Costi di 

Urbanizzazione” (Paisagem Industrial e Custos de Urbanização). Um dos três 

debatedores é Ian Nairn que contribui com o ensaio “Edilizia Industriale e Paesaggio”. 

Os outros debatedores são Renato Bonelli (1911-2011) da Faculdade de Arquitetura 

de Roma, considerado um dos grandes teóricos do restauro e o arquiteto Giampiero 

Vigliano, da Universidade de Turim e Presidente da seção de Turim de Italia Nostra. 

Lembrando sua contribuição no seminário de Stresa, Nairn sugere o zoneamento por 

tipo de paisagem em vez do zoneamento por funções. Substancialmente a 

contribuição de Nairn consiste em sugestões feitas através de observações e muitas 

imagens, de “uma certa maneira de olhar a paisagem industrial” (NAIRN, BONELLI, 

VIGLIANO, 1962, p.11). Nairn aponta para a diferença da realidade urbanística 

italiana e, ao mesmo tempo, reconhece que para os italianos que buscavam, na 

véspera de uma profunda transformação de suas estruturas produtivas, uma maneira 

de colocar ordem no desenvolvimento, sua abordagem poderia parecer anacrônica, 

um “epígono da cultura romântica” (NAIRN, BONELLI, VIGLIANO, 1962, p.11). No 
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entanto, para Nairn, a linguagem expressiva da paisagem industrial podia ser tão 

equilibrada e nobre quanto aquela, completamente diferente, de um conjunto de villas 

renascentistas italianas.  As apresentações dos debatedores foi seguida pelas 

intervenções do engenheiro e urbanista Corrado Beguinot (Universidade dos Estudos 

de Nápoles Federico II), do recém formado arquiteto Vieri Quilici que viria a trabalhar 

como assistente de Ludovico Quaroni durante os anos 1960, o ainda muito jovem 

Manfredo Tafuri e Luigi Tocchetti, diretor da Faculdade de Engenharia de Nápoles.   

Lembramos também o vínculo com a Itália de Hastings o qual, sob o 

pseudônimo de Ivor de Wolfe, escreve o ensaio The Italian Townscape, publicado 

primeiramente em junho de 1962 e posteriormente como livro. The Italian Townscape 

é um documentário visual que apresenta dezenas de cidades italianas 

acompanhadas por estudos analíticos de Kenneth Browne e onde Townscape é 

redefinida como “a arte de humanizar altas densidades depois que os engenheiros as 

tornaram higienicamente possíveis” (DE WOLFE, 1962, p.12). Hastings 

responsabiliza a profissão de urbanista e o automóvel pelo abandono da cidade do 

século XX e condena a descentralização da primeira fase das novas cidades. Os 

exemplos “positivos” italianos contidos no livro tinham a função de contrastar o que 

ele percebia como uma desvalorização por parte da vanguarda de qualquer coisa 

relacionada ao passado, de apresentar Townscape como uma arte que podia ser 

praticada por qualquer pessoa sem treino ou especialização e de demonstrar a 

existência de uma “townscaping sensibility” que era praticada há mais de cinco mil 

anos (DE WOLFE, 1962, p.21-22). O que mais chama a atenção nesse livro é 

também a menção explícita a Camillo Sitte, ausente em praticamente todos os textos 

sobre Townscape da AR que, consciente ou inconscientemente, ignorava qualquer 

influência vinda da Europa continental .  

O interesse e o diálogo com a Itália continua ao longo dos anos 1960. 

Lembramos um interessante artigo que Nairn publicou no Observer em 1965 

chamado “Side by side (lessons from Europe: Genoa)”205 no qual o autor elogia a 

cidade italiana de Genova onde, em sua opinião, cidade e vilarejo convivem 

harmonicamente lado a lado através da simultaneidade de usos e escalas. Nairn 

admira o uso de técnicas de incorporação graduais no lugar de reformas abrangentes 

(piecemeal development vs. comprehensive redevelopment) e sugere o mesmo 

tratamento para a City of London. Nairn elogia o museu do tesouro da catedral de 

San Lorenzo, recriado em 1956 por Franco Albini, e esse fato nos parece importante 

205 NAIRN, I. Side by Side (lessons from Europe: Genoa). The Observer. 9 de maio 1965  
p.33 
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já que o museu é geralmente considerado uma das obras mais significativas de 

inserção moderna em um edifício antigo do racionalismo italiano.  

3.4 Nikolaus Pevsner e a série “Buildings of England”: Surrey (1962) e Sussex 
(1965)

O historiador de arte alemão Nikolaus Pevsner concebeu a ideia de guias 

arquitetônicos da Inglaterra após mudar para este país nos anos 1930. Os artigos 

Treasure Hunt que ele escreveu, sob pseudônimo, para a AR em 1942 indicam o 

formato que ele prentendia dar aos guias e podem ser considerados protótipos para 

as Perambulations dos guias Buildings of England onde ele iria indicar detalhes de 

edifícios explicando seu significado histórico, social e estético a serem  incorporados 

na parte dos guias dedicada a grandes cidades. Consideramos significativo o fato de 

que esses guias tenham sido publicados inicialmente pela Penguin Books206. Essa 

famosa editora, fundada em 1935 por Allen Lane, foi de fato concebida para produzir 

edições de bolso de biografias, policiais e ficção a um preço razoável (custavam o 

mesmo preço de um maço de cigarros) que seriam vendidas não apenas em livrarias 

mas também em estações ferroviárias. Segundo Mowl (2000), Pevsner não era um 

escritor de guias e é possível que ele tenha proposto a idéia de uma série de guias a 

Allen Lane para o qual Pevsner havia escrito seu Outline of European Architecture 

em 1942, para que soassem mais populares e vantajosos do ponto de vista 

financeiro. Na verdade os The Pevsner Architectural Guides (como é chamada hoje a 

série em homenagem a Pevsner) foram concebidos como obras de referência às 

quais poder-se-ia recorrer para informações detalhadas. Lane ofereceu a Pevsner os 

meios financeiros para dar início à sua pesquisa para os livros em 1945, além de 

providenciar a assistência de dois pesquisadores alemães, ambos historiadores de 

arte refugiados, e uma secretária. As viagens começaram em 1947 e o primeiro livro, 

sobre a Cornualha, apareceu em 1951. Pevsner não conseguia dedicar mais de um 

mês para a visita de cada condado e a rapidez com a qual os livros eram preparados 

levou inevitavelmente a imperfeições. Cada volume convidava os leitores a enviar 

comentários e sugestões o que era prontamente seguido por quantidades enormes 

de cartas chamando a atenção para deslizes e omissões. Devido ao enorme esforço 

exigido pelas viagens e pela pesquisa Pevsner se viu compelido a dividir os textos 

com outros autores. Mowl afirma que os melhores volumes foram escritos por outros 

estudiosos como John Newman, Bridget Cherry, John Harris, Ian Nairn e Edward 

Hubbard e, em sua opinião, a série toda teria produzido resultados mais satisfatórios 

206 Desde 2001 os guias são publicados pela Yale University Press. 
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se Pevsner tivesse sido disposto a conceder mais espaço a escritores nativos. A 

série Buildings of England pode ser entendida, em termos de suas origens nos anos 

1940-50, como parte de um consenso sobre a natureza da Englishness que emergiu 

no período da reconstrução do pós-guerra. Essencialmente otimista e democrática, 

buscava uma reconciliação ou um equilíbrio entre planejamento e preservação, 

tradição e modernidade, entre a cidade e o campo. O mesmo Pevsner estava 

envolvido no Council for Visual Education, que buscava promover um “ambiente mais 

bonito e melhor planejado para o dia a dia das pessoas”, no qual o cidadão comum 

deveria ser encorajado à “contemplação”. No período entre 1930 e 1950 haviam 

vários guias no mercado e entre esses estavam os Shell County Guides, editados por 

John Betjeman e patrocinados pela companhia Shell de petróleo e que contavam 

com a participação de vários escritores e ilustradores pertencentes ao círculo de 

Betjeman. Em 1933 Betjeman era Assistente Editor da AR e o primeiro Shell Guide 

(sobre a Cornualha) foi publicado em 1934 pela editora Architectural Press. No final 

dos anos 1930, o envolvimento do artista John Piper (1903-1992), que havia sido 

recomendado a Betjeman por J.M. Richards, principalmente pelos seus talentos 

tipográficos (sua carreira como pintor estava ainda no começo), tornou-se decisivo 

até ele herdar finalmente a posição de editor. Betjeman no entanto descobriu que 

Piper possuía também um grande interesse por edifícios históricos e que havia 

conservado anotações dos lugares visitados, anotações que têm uma semelhança 

com os primeiros guias Shell. A diferença entre as duas séries era notoriamente 

palpável: a Buildings of England, com a abordagem erudita de Pevsner e as Shell

Guides, cujo leitor típico era descrito pelo próprio Betjeman como: “... probably not an 

intellectual in search of regional architecture of the early 19th century but a plus-

foured weekender who cannot tell a sham Tudor roadhouse from a Cotswold 

manor”207. Os guias Shell terminaram sendo temporariamente suspensos nos anos 

imediatamente após a Segunda Guerra Mundial devido ao rompimento da 

colaboração entre John Betjeman e Jack Beddington, o diretor de publicidade da 

Shell-Mex Ltd. e o espaço deixado por eles foi preenchido por outras séries de guias 

topográficos, entre as quais a Vision of England do editor Paul Elek, cujo primeiro 

número, sobre a Black County, foi lançado em 1946, ano do Town & Country 

Planning Act, que pela primeira vez introduziu a listagem regulamentar dos edifícios 

207 Tradução da autora: “...provavelmente não um intelectual em busca de arquitetura do 
século XIX mas um turista de fim-de-semana vestindo plus-fours, que não sabe distinguir uma 
taverna falso Tudor de uma mansão de Cotswold”. Observação: Plus-four são tipos de calças 
parecidas com as usadas normalmente por jogadores de golf e um manor é uma residência 
feudal. Cotswolds é uma região no centro-oeste da Inglaterra. MAWSON, C. A History of the 
Shell County Guides. Acesso: http://www.shellguides.freeserve.co.uk/. Acessado: 20.12.2010. 
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históricos poupados pela guerra. 

Acima: artigo que aponta para a variedade de guias disponíveis. NEWBY, E. A Guide to 
Guidery, The Observer, 16 de abril 1967. 

Como nos Shell Guides, cada guia da série Vision of England também era 

escrito por um autor e ilustrado por um artista diferente, porém não usavam a 

costumeira lista alfabética de lugares com seus relativos edifícios históricos e 

possuíam uma linguagem, em geral, menos descritiva e mais discursiva. Em nossa 

opinião, a importância da série de Paul Elek não pode ser subestimada já que entre 
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os editores gerais estava o arquiteto Bertram Clough Williams-Ellis que, como já 

visto, foi um dos principais atores contra a desfiguração da paisagem rural e urbana 

durante os anos entre as guerras. Outros guias pertenciam a duas novas séries que 

surgiram dois meses após a publicação do guia Shell sobre a Cornualha: os King’s 

England de Arthur Mees e Face of Britain de Batsford. Embora desde o princípio os 

Pevsners tenham sido bastante inovadores em cobrir todos os períodos de 

arquitetura, o espaço maior havia sido dedicado a igrejas medievais e seu mobiliário. 

Edifícios seculares, com algumas notáveis exceções, haviam sido abordados de 

maneira mais sumária.  O autor do artigo comenta que se uma pessoa conseguir 

comprar todos os guias que aparecem no mercado todo ano, e os ler, não sobraria 

tempo para visitar os lugares descritos ou dinheiro para chegar até eles. Alguns guias 

são ótima literatura, continua o jornalista, mas são tão enormes e discursivos que não 

têm muita utilidade prática, como qualquer um que tenha tentado manusear um guia 

de dois volumes controlando ao mesmo tempo catorze mapas dobráveis durante uma 

ventania deve saber208.  

Nairn contribuiu à série Buildings of England com os volumes Surrey (1962) e 

Sussex (1965). As descrições topográficas e, às vezes, os julgamentos coléricos de 

Nairn distanciam-se muito da prosa acadêmica e equilibrada de Pevsner, contudo 

esta diferença parecia ser bem recebida por Pevsner que escrevia: “Nairn possui uma 

maior sensibilidade para landscape e townscape do que eu e ele escreve melhor do 

que eu poderia jamais esperar escrever”209. O estilo de Pevsner é de fato muito 

característico, como afirma Adrian Forty em Pevsner the Writer (DRAPER ed., 2004, 

p.87). Em primeiro lugar porque ele não escrevia em alemão, sua língua materna, 

mas em inglês e isso se reflete em seu maior cuidado com a escolha de palavras, na 

maior variedade de adjetivos bem como na maneira com a qual ele deleitava-se com 

coloquialismos. Forty observa como os textos de Pevsner em Buildings of England 

eram, a despeito da gramática impecável, frequentemente telegráficos o que era 

devido à rapidez com a qual a série era produzida, como já mencionado, mas 

também porque esse era para ele o estilo apropriado para descrições: seco, 

“sachlich” (objetivo), científico (um inglês teria optado por um texto mais elaborado) 

mudando dramaticamente quando chegava a conclusões ou avaliações observando a 

eloquência de seus mais jovens colaboradores: “Eles acreditam que só por conhecer 

um fato, esse precisa ser incluído”. Nos interessa também a observação de Forty 

208 NEWBY, E. A Guide to Guidery, The Observer, 16 de abril 1967, p.3 
209 KING, G. Ian Nairn: the Missing Art of Townscape, Urban Design Quarterly edição 59, 
julho 1996. 
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(DRAPER ed., 2004, p.88) de que Pevsner era um Modernista e como tal estava 

ciente de que o Modernismo arquitetônico não era apenas um novo estilo mas uma 

nova maneira de se falar sobre arquitetura e assim sendo, ao comentar obras de 

arquitetura, ele tomava muito cuidado, especialmente em Buildings of England, ao 

aplicar a linguagem apropriada para cada época tornando essa sensibilidade para a 

especificidade histórica da língua um de seus pontos fortes. Além da publicação de 

Pioneers of the Modern Movement (1936), de An Outline of European Architecture e 

de sua atuação na AR, durante a guerra, Pevsner tornou-se editor da série Penguin 

King, enfrentando assim também um público leigo o que contribuiu a torná-lo uma 

figura central no debate arquitetônico britânico do segundo pós-guerra. A maioria dos 

guias Pevsners, de 1964 a 1974, foram trabalhos colaborativos. Ao ser questionado 

se ele colocava condições para seus colaboradores, Pevsner negou e lembrou de 

como ele havia revisado e expandido alguns textos do jovem Ian Nairn, 

especialmente os sobre a idade média que eram os menos pessoais entre as 

opiniões pessoais dele. Nairn que deveria ter feito todo o volume Sussex, decidiu, 

após fazer West Sussex, de abandonar o contrato e Pevsner, obrigado a voltar a 

viajar e fazer todo o East Sussex sozinho, explica: “Ian Nairn sempre oferece uma 

visão, sua técnica caracteriza cada vilarejo, o que eu não posso fazer, assim você 

encontra isso em West Sussex mas não em East Sussex”210 e desde então as 

intervenções de Pevsner limitaram-se a algumas notas de rodapé. Um outro 

colaborador de Nairn, John Newman, escreveu mais recentemente que Nairn era 

frequentemente muito inspirado e que a leitura dos volumes era muito agradável e 

melhor que os volumes anteriores de Pevsner em dar uma ideia do que é 

interessante, e porque, em cada lugar211. Em sua entusiástica resenha de Sussex, 

Geoffrey Moorhouse212 afirma que o estilo vívido de Nairn era o mais apropriado para  

lidar com as limitações impostas por esse tipo de literatura e menciona como o 

próprio Pevsner, na introdução de Sussex, curva-se humildemente perante o estilo de 

Nairn. Moorhouse lamenta a desistência de Nairn decorrente do exaustivo trabalho 

em West Sussex. Em Stylistic Cold Wars: Betjeman Versus Pevsner, Mowl considera 

os dois guias de John Newman sobre o Kent os melhores da série mas nota que isso 

valia no ano 1969 quando as duas edições foram publicadas. Agora os London 2: 

South de 1983 de Pevsner e Bridget Cherry e Clwyd de Edward Hubbard de 1986 

210 Tradução da autora: ”Ian Nairn always gives you a picture, he has a technique of 
characterising every village, which I cannot do, so you get that in West Sussex but not in East 
Sussex”. WHITE, M. Anglofile The Guardian 27 de junho 1974, p.12 
211 KING, G. Ian Nairn: the missing art of Townscape Urban Design Quarterly edição 59, 
julho 1996.  
212 MOORHOUSE, G. Pevsner & Co. The Guardian 16 de julho 1965, p.6 
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são ainda mais cotadas (MOWL, 2000).

3.5 O livro Modern Buildings of London (1964) 
Modern Buildings of London consiste em breves notas sobre 

aproximadamente 250 edifícios, todos localizados na área coberta pela London 

Transport (de Bishop’s Stortford a Guildford). A maioria são incluídos, como o próprio 

Nairn explica na introdução, por seus méritos e não pela reputação ou pela 

capacidade de se auto-promover do arquiteto. A exceção consiste em edifícios como 

o da Shell (construído em 1957-1962 pelo arquiteto Sir Howard Robertson) ou o 

London Airport (como era chamado o aeroporto de Heathrow até 1966) que são, 

segundo o autor, grandes ou conhecidos demais para serem ignorados. Nairn explica 

que todos os tipos de edifícios estão representados exceto igrejas e justifica que 

somente seis das novas igrejas valem uma visita, enquanto qualquer cidade da 

Europa continental teria pelo menos 24.  

Existem mais de quarenta escolas no livro mas, segundo o autor, nem a 

profunda humanidade no design de escolas, que Nairn considera o grande sucesso 

arquitetônico britânico desde a guerra (1967, p.100), preenche essa lacuna na 

arquitetura inglesa.  

 Historicamente, o livro cobre “tudo o que pode ser imediatamente 

reconhecível como moderno”: o edifício mais antigo data de 1929 com a intenção de 

apresentar um crescimento completo e não algo que começa em uma data arbitrária. 

Nairn confirma, de fato, que poucos edifícios construídos antes da Segunda Guerra 

Mundial resistiram às condições meteorológicas inglesas e que mesmo os mais 

famosos eram praticamente irreconhecíveis já na época em que ele escrevia. O 

comentário de que a maioria desses edifícios parecia ter sido projetado como um 

“tipo especial de stand de feira” é seguido por sua resignação em saber que muitos 

dos edifícios no livro terão o mesmo fim.  Como de costume, Nairn adverte que o livro 

foi escrito de leigo para leigo, com a finalidade de apresentar a personalidade ou o 

caráter de um edifício e não de oferecer descrições detalhadas que podem ser 

encontradas facilmente em livros de referência.  

3.6 Os artigos do jornal The Observer (1966-1968) 

O The Observer é um dos mais antigos e principais jornais britânicos e é publicado 

aos domingos desde 1791. Nos anos 1950 o jornal estava no ápice de sua influência: 

original, imprevisível e um pouco esnobe ele estava ao centro de todos os debates 

sérios e era respeitado pela esquerda e pela direita, sem ser filiado a nenhum partido. 
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O jornal possui praticamente a mesma linha liberal/social democrática do jornal diário 

The Guardian, sua publicação irmã. Cada edição é acompanhada por uma diferente 

revista mensal e em adição a estas revistas ele inclui a Observer Magazine, 

publicada todo domingo. Conteúdos do The Observer são incluídos no Guardian 

Weekly para uma audiência internacional e artigos publicados nas revistas são 

combinados com artigos das revistas do The Guardian na revista Guardian

Monthly213. Em novembro de 2007 o The Observer disponibilizou, a pagamento, 

arquivos do período de 1900 a 1975 na internet e o The Guardian de 1821 a 1975. 

Acrescentamos que a contratação de Ian Nairn fazia provavelmente parte da 

preferência de David Astor (editor do The Observer de 1948 a 1974) por escritores no 

lugar de jornalistas tradicionais. Astor de fato é considerado responsável por trazer 

para a redação do jornal autores como George Orwell, Vita Sackville-West, Philip 

Toynbee, Kenneth Tynan e outros214 e Nairn era às vezes considerado um dos Angry

Young Men (os Jovens Irados), uma expressão jornalística aplicada a certos 

escritores e dramaturgos britânicos dos anos 1950, cujas críticas a instituições 

sociais e opiniões políticas eram consideradas na época radicais ou até anárquicas. 

O dramaturgo John Osborne, autor da peça Look Back in Anger (1956) e Colin 

Wilson autor de “O Inconformista” (“The Outsider”, 1956) são provavelmente 

exemplos clássicos.  
A crescente frustração de Nairn culmina em um longo artigo na Weekend 

Review do jornal The Observer, com o título de “Stop the Architects Now”215, no qual 

ele acusa arquitetos e planejadores de “pisar na paisagem com coturnos, a tão 

ostentada marca registrada de Le Corbusier, esse sacerdote da arrogância”216, o que 

representou na época mais um passo no desafio às políticas urbanas do Movimento 

Moderno.  

213 O The Observer e o jornal The Guardian operam um centro chamado The Newsroom 
aberto ao público e que contem arquivos, cópias encadernadas de velhas edições, uma 
biblioteca de fotografias e outros itens como diários, cartas e anotações. O Newsroom 
também organiza exposições e programas educativos para escolas. 
214 Observer Timeline. The Observer Online.  Acesso: <http://www.guardian.co.uk/gnm-
archive/2002/jun/11/2>. Acessado: 21 de julho 2009 
215 NAIRN, I. Stop The Architects Now. The Observer Weekend Review, 13 de fevereiro 1966, 
p.21. 
216 Em inglês: “stamping over the landscape in jackboots”. A expressão serve para ilustrar um 
ato de crueldade e autoritarismo. 



135

NAIRN, I. Stop The Architects Now. The Observer Weekend Review, 13 de fevereiro 1966, 
p.21. 

 

Nairn inicia deplorando a arquitetura moderna britânica por não estar de 

acordo nem com o uso e tampouco com o clima, nem em termos de edifícios nem em 

termos do ambiente como um todo. Sob a superfície de edifícios de qualidade, 

adverte Nairn sem medir palavras, existe uma “massa de clichês mal-digeridos, 

fachadas meio descascadas, cômodos meio confortáveis e preconceitos não 

confirmados sobre o que as pessoas querem e isso em um país que tem mais 
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arquitetos do que qualquer outro no mundo”. Ele não se surpreende que arquitetos 

sejam vistos pelo público em geral com condescendência, como um “aborrecimento, 

eternamente ajustando suas gravatas borboletas, no limite da vida real” e urbanistas 

como um dos “deprimentes habitantes da deprimente estrutura do governo local”. Ele 

compara a situação com outros países europeus afirmando que ninguém despreza 

tanto essas profissões na Europa Ocidental. Na Alemanha e na Suíça, ele afirma, o 

arquiteto é visto como mais um homem de negócios que oferece um ambiente 

decente a um preço razoável. Na Itália, conclui Nairn, ele é visto como um artista.    

Ele apela aos consumidores que se rebelem “exatamente como fariam se 

tivessem um carro ou uma geladeira quebrados”, denuncia a falta de inspeções 

regulares para avaliar a reação dos edifícios ao tempo e às condições meteorológicas 

e como estes desempenham na prática e prossegue com uma listagem metódica das 

falhas. Nessa lista, em primeiro lugar ele aponta para a ação do clima: “arquitetos 

parecem ignorar até mesmo um simples fato da vida como: cobre + atmosfera = 

manchas verdes sob as cornijas” tudo muito previsível nos fim dos anos 1960: “não 

existem mais as desculpas que os pioneiros do concreto dos anos 1930 alegavam 

legitimamente”. Nairn afirma que, mesmo sem ter ainda total conhecimento de como 

funcionam materiais como tijolos, madeira e cobre, os arquitetos estão prontos a 

explorar as novas possibilidades abertas pelos materiais plásticos.  

A segunda falha na lista é a tendência alarmante, que os arquitetos justificam 

em termos de custos, em construir fachadas imponentes em detrimento dos lados e 

dos fundos e cita como exemplo os centros comerciais de Coventry e Canterbury 

onde o acesso é normalmente feito, de carro, justamente pelos lados e fundos.  

No terceiro ponto da lista, dedicado às “frivolidades artísticas”, Nairn inventa 

mais uma expressão: “angry architecture”, uma reação, segundo ele, iniciada em 

meados dos anos 1950, à afetação e que esvaeceu em “cambalhotas 

expressionistas”.  

O quarto ponto, ele continua, é a incapacidade da arquitetura moderna 

britânica de responder às diferenças climáticas locais. Da mesma maneira que em 

algumas plantas curativas usadas antigamente estavam contidos sólidos princípios 

medicinais, também era necessário reconhecer o senso comum dos edifícios 

tradicionais, ele lembra.  

Ele então inicia a listagem de outro grupo de falhas, as causas da monotonia 

e da exasperação como, por exemplo, a obsessão com design retangular e a aversão 

a curvas e ângulos e a incapacidade dos arquitetos de contornar as dificuldades 

impostas pelos sistemas prefabricados de maneira sutil e criativa. É quase impossível 

aqui não detectar ressonâncias da notória divergência entre Le Corbusier e Camillo 
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Sitte. Precisamos de mais “funny angles” (literalmente, ângulos engraçados, 

divertidos) reivindica Nairn. 

Outro ponto é a obsessão dos arquitetos com unidades isoladas, mais uma 

vez, segundo Nairn, herança de Le Corbusier e de sua Ville Radieuse, um bloco 

habitacional separado e isolado no meio de um parque com nada que conecte as 

unidades: “a vida atomizada”, um processo que, insiste, estende-se até as Novas 

Cidades que, ao contrário das originais comunidades Georgianas, assemelham-se, 

em sua opinião, a “salsichas alemãs”. Sétimo ponto da lista: zoneamento e 

regulamentos rígidos: duas soluções originalmente pensadas para solucionar os 

piores excessos do século XIX e que acabaram se transformando em um refúgio 

burocrático. Em oitavo lugar, a tendência a adotar modas, inofensiva quando se trata 

de “roupas que podem ser descartadas em uma semana” mas obviamente um 

problema mais complexo quando se trata de edifícios ou cidades. E cita a última 

delas: os famosos “pedestrian precincts”, áreas para pedestres.  

A maioria dessas áreas para pedestres era vagamente inspirada na 

metodologia Townscape e tornou-se muito popular durante os anos 1960. O termo 

Townscape foi de fato frequentemente apropriado nesses anos para justificar a 

proliferação desse tipo de áreas para pedestres sem considerar que a separação de 

pessoas e automóveis era uma questão sutil e complexa, cujas exigências variavam 

de cidade para cidade. Apontamos, a esse respeito, para a observação de Cullen na 

introdução da segunda edição de Paisagem Urbana, publicada dez anos após o 

primeiro lançamento do livro: 

“We have witnessed a superficial style of decoration using bollards 
and cobbles, we have seen traffic-free pedestrian precincts and we 
have noted the rise of conservation. But none of these are germane 
to townscape” 217 (CULLEN, 1971, p.13)  

 

Lembramos aqui que os ingleses fazem uma distinção entre os termos 

preservation e conservation. O primeiro  refere-se a edifícios e o segundo a lugares. 

Nos anos 1970 a atividade da conservação havia ganhado destaque e o ano de 1970 

foi designado “European Year of Conservation” (Ano Europeu da Conservação). 

 No nono ponto ele acrescenta que geralmente a mistura de estilos e de 

temperamentos, independentemente da qualidade arquitetônica, é essencial e “se os 

profissionais não são capazes de casar velho e novo em um projeto” então “é hora de 

aprender” e lembramos aqui que Townscape oferecia muitas indicações e um amplo 

217 Tradução da autora: “Testemunhamos um superficial estilo decorativo que usa 
paralelepípedos e ‘postes de amarração’. Vimos áreas para pedestres livres de trânsito 
motorizado e notamos a chegada do ‘conservacionismo’. Mas nada disso é relevante para 
Townscape”.  
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repertório de técnicas, como vimos no item 2.3.4, para resolver problemas 

decorrentes do encontro do novo com o antigo.  

O décimo ponto: a atitude de urbanistas e arquitetos em relação à liberdade 

humana: “ordem”, “organização”, “disciplina” versus a verdadeira natureza das 

pessoas, sua fragilidade e sua diversidade. E expõe o “fascismo estético” e a 

frequente queixa de arquitetos: “beastly people have made alterations to my 

building!”218. Nairn faz mais uma acusação de arrogância: a constatação de que o 

caráter de um lugar não pode ser obtido por especialistas isolados mas por equipes 

onde todos os membros têm igual importância.  

Acaba o “processo” indiciando a educação dos arquitetos que por anos foram 

ensinados a considerar si mesmos como “mini-Mieses” (pequenas cópias de Mies 

van der Rohe) e a ter contatos mínimos com a obra: “pessoas confusas que 

produzem arquitetura confusa”. Cartas de protesto, naturalmente, seguem, entre elas 

a do arquiteto W.G.Howell,  

I dare say some uncharitable souls have been saying “Stop Nairn 
NOW”. Not I, because I know of no-one who has done more to try to 
open the eyes of the environment-blind British. But I am not sure he 
is helping his cause by swiping out at his major allies.219 

e do arquiteto escocês Robert Matthew (1906-1975) que havia servido no London 

County Council (LCC) de 1946 a 1953 e havia sido Presidente do RIBA de 1962 a 

1964. A afirmação de Nairn de que os arquitetos eram considerados pelo público 

como uma “espécie de flagelo”, naturalmente provocou a reação exasperada também 

do Visconde Esher (Lionell Brett), na época Presidente do Royal Institute of British 

Architects (RIBA) e que no dia 20 de fevereiro de 1966220 encaminha uma resposta à 

redação do jornal.  

218 Tradução da autora: “pessoas horríveis fizeram alterações ao meu edifício!” 
219 Tradução da autora: “Ouso dizer que algumas almas pouco caridosas andaram dizendo 
‘Parem Ian Nairn AGORA’. Eu não, porque não conheço ninguém que tenha feito mais para 
tentar abrir os olhos do britânico cego ao seu ambiente. Mas não tenho certeza de que ele 
está ajudando sua própria causa ao atacar seus maiores aliados”. Ian Nairn biography file, 
RIBA British Architectural Library 
220 BRETT, L. Where Ian Nairn goes wild The Observer, p.30, 20 de fevereiro 1966 
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Acima: BRETT, L. Where Ian Nairn goes wild The Observer, p.30, 20 de fevereiro 1966 
 

Lord Esher abre com uma tentativa de contrabalançar o tom pessimista de 

Nairn apontando, por exemplo, para a questão da manutenção e da durabilidade dos 

materiais empregados na construção, os quais haviam sem dúvida melhorado desde 

o período antes da guerra graças ao Buildings Research Station. Após essa premissa 

ele passa de maneira sistemática à questão do excesso de detalhes, em sua opinião 

uma característica do design inglês desde a Idade Média. “Foi sem dúvida o violento 

assalto do gosto conservador inglês ao modernismo do período antes da Segunda 

Guerra Mundial que determinou a reação contra os excessos do Festival of Britain”. 

Na parte final de sua resposta, Lord Esher acusa Nairn de ser impreciso, falaz 

e, como todos os jornalistas, injusto. No entanto nos parece que é chamando Nairn 

de jornalista que Lord Esher faz, intencionalmente, sua mais significativa acusação. A 

carta de Brett fecha com o ameaçador: “Meanwhile, if Nairn wants any music at all, he 
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had better not shoot the pianist”.221 Com essa metáfora Brett parece deixar claro que 

Nairn, com suas denúncias, está responsabilizando as pessoas erradas. A esta 

segue a resposta de Nairn: 

 
Minha intenção não é a de atirar no pianista, segundo as 
palavras de Lord Esher, mas de recomendar que o piano seja 
tocado em uma sala inteiramente diferente. É muito grande 
para ser deslocado, então, é o pianista que precisa se mudar 
– mesmo que isso signifique colocá-lo completamente para 
fora da porta marcada arquiteto ou planejador.222  

 

Nairn continua com a sugestão de que construtores, planejadores, arquitetos 

ou quaisquer pessoas com a responsabilidade de alterar o ambiente deveriam 

considerar seriamente e com compaixão as questões que afetam as pessoas, tais 

como: clima, solidão, espaços abertos, convivência e falta de liberdade.223 

3.7 O guia Nairn’s London (1966)

 
Nairn’s London (capa) Nairn’s Paris (capa) 

221 Tradução da autora: “Enquanto isso, se Nairn quiser música, é melhor que ele não atire no 
pianista.” As expressões “don’t shoot the pianist” ou “don’t shoot the messenger” significam, 
em inglês, não culpar o portador de más notícias. 
222 NAIRN, I. The Observer, op. cit. 
223 NAIRN, I. The Observer, n. 9113, 6 de março 1966.  
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No mesmo ano da notória polêmica de “Stop the Architects Now” artigo 

publicado no The Observer e que vimos no item anterior, Nairn publica, através da 

Editora Penguin, Nairn’s London, um guia considerado hoje um objeto de culto. O 

jornalista Jonathan Meades o descreve como um “hymn to this metropolis, a steely 

rhapsody to disparity and oddness. It is energetic, opinionated – and often much more 

exciting than what it claims to describe”224.  

Nairn’s London apresenta 450 notas divididas em “common-sense areas”, ou 

seja, o guia é organizado de maneira a oferecer um tipo de trajetória mas sem 

representar uma “excursão em pacote”. O guia tem tamanho de bolso e contem 

também 89 fotografias. A maioria são do autor mas algumas são de Eric de Maré e 

W.J. Toomey. As intenções de Nairn são muito claras no prefácio: esse guia é uma 

lista pessoal das melhores coisas de Londres e o que ele busca são caráter e 

personalidade. Nairn se desculpa com antecedência por eventuais “resmungos 

subjetivos”, julgamentos impulsivos, êxtases e excesso de superlativos.   

Quanto à seleção de entradas o leitor também é avisado que foi dada uma 

oportunidade aos edifícios modernos mas que ele foi sempre mais interessado em 

conjuntos de edifícios do que em edifícios individuais. De fato, existe pouco 

modernismo nesse guia a parte Denys Lasdun, Berthold Lubetkin e o conjunto de 

apartamentos de Ham Common de James Stirling e James Gowan (1958) e são os 

edifícios brutalistas que despertam seu interesse como a Eros House (1963, do 

arquiteto Rodney Gordon trabalhando para Owen Luder) segundo Nairn “realizada 

por convicções reais e não por um desejo de autopromoção” (1966, p.204). Em sua 

grande maioria as entradas cobrem a Londres de Christopher Wren, Nicholas 

Hawksmoor, John Nash, John Soane e Edwin Lutyens e a preferência é dada a 

ângulos esquecidos ou pouco óbvios. A propósito dos edifícios brutalistas  

lembramos o entusiasmo de Nairn no artigo “Flamboyance in Concrete”225 

(Exuberância em concreto).  Nairn descreve o Tricorn Centre projetado por Owen 

Luder no porto naval de Portsmouth. O esquema de Luder, um exemplo de 

arquitetura brutalista dos anos 1960, incluía lojas, pubs, estacionamentos elevados, 

mercados, supermercados e apartamentos: enfim, uma cidade completa. Nairn 

compara o projeto em concreto armado a uma sinfonia de Hector Berlioz ou à 

Ouverture 1812 de Tchaikovsky: tudo acontecendo ao mesmo tempo. Lembra como 

224 Tradução nossa: “hino à metrópole, uma rapsódia de aço à disparidade e à extravagância. 
É enérgico, teimoso e frequentemente muito mais instigante do que aquilo que ele afirma 
descrever”. POWERS, A. ; HARWOOD, E. eds. The Heroic Period of Conservation. 7th

Journal Twentieth Century Society London, 2004. 
225 NAIRN, I. Flamboyance in Concrete. The Observer.19 de fevereiro 1967, p.30  
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esse tipo de projeto estava sendo tentando timidamente há anos e chega a especular 

que, após o Tricorn, a arquitetura inglesa não seria mais a mesma. Além da 

espontaneidade e da criatividade, Nairn admira o uso, em diferentes combinações, de 

unidades de concreto pré-moldado. Esse nos parece um dos mais fantasiosos artigos 

de Nairn no qual ele faz um uso divertido de metáforas e deleita-se com texturas e 

formas. Ele compara a naturalidade das formas do Tricorn à explosão de fogos de 

artifícios que todo ano acontece no final dos concertos em Blenheim Palace226. O 

Tricorn é, para ele, uma lição para o esnobismo do establishment arquitetural. 

Em junho de 1966 o então editor do RIBA Journal, Malcolm MacEwen,227 

publica um longo artigo com o título “MacEwen’s Guide to Nairn” (o guia de MacEwen 

sobre Nairn), um ataque tanto a “Stop the Architects Now” quanto a Nairn’s London 

que MacEwen descreve como um “ensaio em nostagia”, que não fazia nada para 

ajudar o público a entender a situação daquele período.  MacEwen sugere que, já 

que Nairn estava se tornando uma moda ou uma espécie de oráculo, valia a pena 

olhar de perto algumas de suas observações. Sua conclusão é que Nairn, embora um 

brilhante e perspicaz comentador, era tão confuso quanto os arquitetos que ele 

atacava. MacEwen contesta o jargão e a técnica descritiva com a qual Nairn atribui 

personalidade e sentimentos a edifícios mesmo que esta opção, admite MacEwen, 

seja talvez preferível a um seco academismo.  O editor do RIBA Journal continua 

analisando a linguagem de Nairn sugerindo que o constante exagero podia acabar 

causando uma certa frustração por parte do leitor que não conseguia aproximar sua 

própria experiência à “intensidade lírica” de Nairn. Embora admitindo a riqueza de 

Nairn’s London, MacEwen o acusa de ser um histérico, retrógrado, excêntrico, 

romântico vendedor de modas228. MacEwen ridiculariza o paternalismo de Nairn em 

relação aos cockneys, o acusa de desejar que a classe operária aceite morar em 

condições que ele mesmo não toleraria só para satisfazer sua visão romântica e 

226 O Tricorn foi demolido em 2004 após a decisão da English Heritage de não tombá-lo. Sua 
demolição foi celebrada pela cidade ao som da Ouverture 1812 e fogos de artifício em uma 
irônica homenagem aos comentários de Ian Nairn. 
227 O jornalista escocês Malcolm MacEwen (1911-1996) trabalhou muitos anos no Partido 
Comunista e no Daily Worker. Foi assistente editor do RIBA Journal de 1956 a 1960 e Editor 
do mesmo  de 1964 a 1971. Em 1947 ele casou-se com sua segunda esposa Ann Wheeler, 
uma urbanista que trabalhou no LCC e em seguida tornou-se colaboradora de Colin 
Buchanan ajudando na elaboração de Traffic in Towns (1963). MacEwen foi um dos que 
denunciavam a lacuna entre os arquitetos e o público, questão que ele abordou em Crisis in 
Architecture (1974), onde ele observava o fato de que arquitetos estavam “presos a um 
sistema social que premiava seus instintos mais egoístas e destrutivos enquanto repelia seus 
instintos mais generosos e criativos” atendendo mais ao mercado que a demandas sociais. 
(HALL, 1996)  
228 MacEwen, M. MacEwen’s Guide to Nairn. RIBA Journal, vol. 73, nr.6, junho 1966, p.258 
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caçoa seus “romances pitorescos” e sua paixão pelo arquiteto John Nash sobre o 

qual, lembramos, Nairn escrevia: 

...what London needs is a new Nash, a person with stature 
enough to see the city as a whole, and humanity enough to 
see that it cannot rediscover itself through grand gestures and 
centralization, but only through a multiplication of idiosyncratic 
and wildly different characters. Long live the thousand villages: 
long live the cockney spirit that allows them to co-exist”229. 

 

MacEwen contesta a afirmação de Nairn de que Nash via a cidade como um todo 

atribuindo essa visão a Abercrombie (que Nairn, em Nairn’s London, chama de “arch-

castrator”230 do East End). De acordo com MacEwen, Abercrombie havia identificado, 

através de seu plano para Londres, a cidade como um conjunto de comunidades com 

diversos caracteres. É interessante também observar como MacEwen vê o 

engajamento social atribuído por Nairn e outros ao projeto de Nash para o Regent’s 

Park. Segundo ele não se pode afirmar que Nash havia projetado Regent’s Park para 

uma completa “ordem social” já que ele havia considerado apenas algumas ruas e 

praças modestas para as classes baixas e afirma ainda que Nash nunca se importara 

com a sordidez dos cortiços do leste de Londres. MacEwen afirma que a visão de 

Londres de Nairn estava muito próxima à Londres descrita por Dickens e Mayhew231, 

uma visão de contrastes sociais, slums, feiúra, desemprego, fome e doença. 

MacEwen ataca ainda o patriotismo de Nairn quando este, em Nairn’s London, exalta 

as qualidades da catedral de St. Paul como “profundamente anglicana e 

profundamente anti totalitarista”.     

O desprezo de MacEwen por Nairn e o tom cada vez mais hostil continua ao 

longo das sete páginas deste artigo o qual também reproduz algumas fotografias de 

Nairn contidas em Nairn’s London. Além de romântico retrógrado, Nairn é acusado de 

ininteligível anarquista, de ser inconsistente e de não conseguir ver que os problemas 

enfrentados por arquitetos e planejadores são mais complexos do que ele imagina.  

No fim do artigo MacEwen convida Nairn a responder. E é o que Nairn faz no 

número seguinte do RIBA Journal, como era de se esperar, debochando os ataques 

pessoais de MacEwen e congratulando a si mesmo por conseguir, como sua 

229 Tradução da autora:”...o que Londres precisa e de um novo Nash, uma pessoa com 
estatura suficiente para ver a cidade como um todo, e humanidade suficiente para perceber 
que ela não pode se redescobrir através de grandes gestos e centralização mas somente 
através da multiplicação de caracteres idiossincráticos e totalmente diferentes. Longa vida aos 
mil vilarejos: longa vida ao espírito cockney que permite que eles coexistam” (NAIRN, 1966)   
230 Um jogo de palavras com orchestrator (orquestrador), architect (arquiteto) e castrator 
(castrador). 
231 O reformista, dramaturgo e jornalista Henry Mayhew (1812 - 1887) escreveu em 1851 a 
pesquisa “London Labour and the London Poor” sobre as condições dos pobres em Londres. 
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intenção, aquecer a polêmica. Nairn contesta o tom autoritário de MacEwen nessa 

diatribe e em outras encontros pessoais232, alegando que sua intenção não era a de 

impor opiniões. Ele também alega que sua propensão a uma certa intensidade na 

linguagem era veemência e não arrogância: “I really do live like that [...[ I do get hit in 

the guts by buildings”233. Sobre a questão dos cockneys Nairn afirma que o que lhe 

interessa nos cockneys é o temperamento e que suas observações não se referem 

aos cockneys do passado mas aos do presente e que é, ironicamente, o romântico 

MacEwen a trazer à tona “os cockneys da classe operária dos heroicos 1930”.  

Esse confronto é acompanhado também por outras cartas a favor e contra Nairn, a 

mais representativa destas últimas talvez seja a de Eric de Maré234 onde o fotógrafo e 

comentarista da AR afirma: “[...] Nairn’s heart is in the right place but I wish I could 

understand what he wants”235.  

Nairn’s London foi reimpresso e atualizado por Peter Gasson, um estudante 

de Literatura Inglesa em Oxford, em 1988 quando a viúva de Nairn ainda trabalhava 

como editora na Penguin236. Gasson atualizou algumas passagens e adicionou 

breves apêndices. Foram também adicionados mapas para facilitar as visitas. Essa 

edição também saiu de impressão e o livro foi novamente impresso em 2001 com 

uma introdução do crítico Roger Ebert.  

Nairn’s Paris, também publicado pela Penguin, tem o mesmo formato de 

Nairn’s London (com a adição de mapas), 77 imagens e um conciso e vigoroso 

prefácio e cobre também a área rural em volta da capital.  

Além de Nairn’s London e Nairn’s Paris estavam em projeto também London’s 

Countryside, Nairn's Industrial North e Nairn’s Florence que todavia nunca se 

concretizaram (HARWOOD E POWERS eds., 2002, p.28). 

3.8. O livro Britain's Changing Towns (1967) 
Publicado pela BBC, Britain's Changing Towns reúne análises do desenvolvimento 

das seguintes cidades inglesas: Chester, Plymouth, Sheffield, Brighton, Liverpool, 

Norwich, Birmingham, Newcastle-upon-Tyne, Canterbury, Manchester bem como 

232 Nairn lembra um encontro pessoal onde o editor do RIBA Journal, após um artigo no Daily 
Telegraph em que Nairn  se declara decepcionado com a nova catedral de Coventry 
(arquiteto: Basil Spence), comunica a Nairn: ”Nós estamos muito preocupados com o tom 
cada vez mais negativo de seus comentários”.  
233 Tradução da autora: “Eu vivo realmente assim [...] eu sou golpeado na vísceras por 
edifícios” NAIRN, I. Nairn on MacEwen. RIBA Journal, vol.73, n. 7, julho de 1966, p.298 
234 MARÉ, E. Nairing a view. RIBA Journal, agosto de 1966 
235 Tradução da autora: “o coração de Nairn está do lado certo mas gostaria de saber o que 
ele quer”. 
236 Judith (Judy) Nairn (1931-1991) foi editora, junto com Pevsner de West Kent and the Weald 
da série “Buildings of England” publicado pela Penguin em 1969. 



145

Glasgow e Fife (Escócia), Llanidloes e Cardiff (País de Gales), Marylebone (bairro de 

Londres) e Derry (Irlanda do norte). 

Embora esse livro não seja apresentado como guia, ele é organizado de 

maneira a indicar sugestões para visitas, caminhadas ou simples contemplação, 

sempre do ponto de vista de um pedestre e além de fotografias (maioria do autor) o 

livro contem também alguns mapas desenhados por Bruce Robertson o que o 

aproxima ao formato de um guia. 

Britain’s Changing Towns tem como objetivo documentar as transformações e 

o processo de modernização de cidades britânicas danificadas durante a Segunda 

Guerra Mundial ou que precisavam adaptar-se ao crescente fluxo de automóveis.  

Nairn examina a transição de alguns centros históricos e as técnicas com as quais a 

arquitetura moderna estava sendo assimilada nos centros existentes avaliando as 

ruas e áreas onde estava sendo realmente tentado casar o velho com o novo de 

maneira “honesta e sensível” como por exemplo a St. George’s Street na Canterbury 

danificada pelos bombardeios Baedecker (NAIRN, 1967, p.29). Nairn, declarava não 

ser contra a inserção de elementos novos na paisagem, contanto que esses 

contribuíssem à sua “polifonia” e não a cancelassem e substituíssem por banalidade 

(NAIRN,1967, p.18) e considerava, por exemplo, acomodar “sem subserviência” um 

edifício moderno em uma praça do século XVIII, um dos problemas modernos mais 

complexos. 

O autor inicia cada capítulo com uma avaliação feita no início dos anos 1960 e 

termina com uma atualização de 1967, ano da publicação do livro. O livro contudo 

não divide cada cidade em áreas ou ruas ou edifícios como outros guias e isso torna 

a leitura, em nossa opinião, muito mais fluída, embora a intensidade e a riqueza de 

detalhes seja comparável à de Nairn’s London ou Nairn’s Paris. Nairn de fato aborda 

as cidades em todos os seus aspectos, desde a história e a personalidade dos 

principais urbanistas e arquitetos envolvidos no plano, passando por uma profunda 

análise dos estilos e principais características arquitetônicas de ruas, praças e 

chegando até a detalhes de edifícios individuais como as harmoniosas curvas art

nouveau de maçanetas de cobre da porta de entrada de um pub na Temple Row em 

Birmingham (NAIRN, 1967, p.15). No entanto os textos não parecem, em nossa 

opinião,  excessivamente saturados de dados históricos. O que sobressai é a 

variedade de sensações e impressões suscitados no observador, algo que, como 

vimos no capítulo 2, fazia parte dos ensinamentos de Townscape de capturar e 

apreciar os valores emotivos resultantes da combinação de objetos, ambientes ou 

situações. É comum encontrar descrições como a de um “pórtico Dórico que tem uma 

força monumental que quase o empurra de volta para a rua” (NAIRN, 1967, p.22) ou 



146

de uma escadaria que produz “êxtase topográfico” ao proporcionar vistas dos 

mesmos objetos por diferentes ângulos (NAIRN, 1967, p.18). O lirismo e os excessos 

na linguagem são sempre admitidos pelo autor que no entanto, no fim de sua 

avaliação de Newcastle-upon-Tyne defende-se: “Too many superlatives? – I don’t 

think so. It is as silly to withhold praise as to be too fulsome”237 ou que adverte, ao 

iniciar sua avaliação de Chester: “ I am in love with it, and so this article is likely to 

contain more than its share of extravagant adjectives”238.  

Mas essas são sem dúvida características já conhecidas do leitor de Ian 

Nairn. O que chama a atenção é que muitas das observações desse livro são 

dedicadas à maneira com a qual a prefeitura dessas cidades estavam lidando 

principalmente com as transformações causadas pelo aumento do trânsito. A questão 

do aumento de automóveis está presente em vários textos de Ian Nairn. O artigo “The 

Mindless Master”239 talvez seja um dos mais representativos. Nele Nairn discute uma 

das questões da segunda parte do século XX que ele considera mais cruciais: a do 

homem versus suas criações: poluição, inseticidas, etc. O artigo aborda 

principalmente a questão da proliferação do automóvel e Nairn declara: você pode ter 

um número ilimitado de carros e pode ter comunidades urbanas mas não pode ter 

ambos. Os novos padrões de mobilidade, segundo Nairn, são ilusões que destroem 

aquilo que buscam desfrutar, ecoando as críticas ao subúrbio mencionadas no 

capítulo 2. O autor busca como exemplo de comunidade urbana cujo tecido precisa 

ser mantido intacto, a cidade belga de Mons e cita alguns dados (alguns comparados 

com os de cidades americanas) fornecidos pelo The Architects’ Journal (editado na 

época por Malcolm MacEwen) sobre o número de carros, o índice de crescimento 

desse número, a área ocupada por estacionamentos, o custo desses 

estacionamentos bem como o das obras de alargamento das ruas. A esses dados, 

Nairn acrescenta uma observação, segundo ele aceita pela maioria: nas conurbações 

e em volta delas, o tráfego irá obedecer uma espécie de Lei de Parkinson e 

preencher todo o espaço disponível. Engarrafamentos nas cidades não são um 

problema que pode ser resolvido criando mais estradas mas “uma dialética em 

contínuo movimento entre a conveniência de se ter um carro e a dificuldade de se 

deslocar em um”. Ele reconhece no entanto que carros particulares não são o único 

problema visto que o cenário de onibuses urbanos vazios era comum na cidade de 

237 Tradução da autora: “Muitos superlativos? Eu não creio. Negar elogios é tão bobo quanto 
ser bajulador demais”. 
238 Tradução da autora: “Eu estou apaixonado por ela, por isso é provável que esse artigo 
contenha mais do que uma quantidade razoável de adjetivos extravagantes”.   
239 NAIRN, I. The Mindless Master The Architectural Review. Abril 1960 
p.229-231 
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Londres. Nairn também critica as tentativas feitas pela British Road Federation de 

providenciar espaços para o crescimento natural dos veículos nas cidades que, 

segundo ele, irão levar à criação de “mini Los Angeleses” com cada unidade do 

tamanho da região East Anglia. Após analisar alguns dados, o autor continua 

relatando em detalhes casos de desnecessários enlargamentos de ruas efetuados 

em Londres e outras cidades mencionando o desconforto aos pedestres causado por 

ruas demasiadamente largas. Nairn sugere que o dinheiro gasto em alargamento de 

ruas seja direcionado para pesquisar tipos de veículos (a esse respeito a imaginação 

de Nairn parece preceder a visão do grupo Archigram, fundado em 1961, entrando 

definitivamente no espírito dos anos 1960, com sugestões para ornitópteros 

amelhorados, carros desdobráveis, carros-bolha do tamanho de um homem e 

outros), mecanismos de circulação de trânsito alternativos e outros dispositivos 

(parquímetros, etc.). Segundo ele uma abordagem laissez faire, mesmo que válida, 

seria controproducente: a opinião pública iria, mais cedo ou mais tarde, se manifestar 

levando inevitavelmente a grandes programas de obras inúteis portanto ele considera 

necessário direcionar a opinião pública para programas alternativos de menor escala.  

Lembramos que em 1960 Ernest Marples, Ministro do Transporte do governo 

Macmillan, havia prometido melhorar o sistema viário e aliviar a congestão nas 

cidades encarregando o urbanista Colin Buchanan (1907-2001) pela elaboração de 

um relatório que ficou conhecido como Traffic in Towns. Publicado em 1963240 Traffic

in Towns providenciava um conjunto de normas para lidar com os efeitos do aumento 

do trânsito nos centros urbanos e que causaram numerosas mudanças na paisagem 

das cidades britânicas. Embora o relatório lançasse sérias advertências em relação 

ao cada vez maior número de carros particulares, também reconhecia que, em uma 

democracia, impor restrições à população seria difícil e perigoso. Os anos 1960 na 

Grã-Bretanha de fato são vistos, em retrospecto, como um período animado e festivo, 

uma reação à austeridade dos anos 1950 mas também mais como um estado de 

espírito aberto a interpretações do que um conceito cronológico (HARWOOD E 

POWERS eds., 2002, p.12)  

Como observa Simon Sadler (2005, p.80), a premissa de que a mobilidade 

estava relacionada com qualidade de vida e democracia era compartilhada na época 

com engenheiros de tráfego, Colin Buchanan e grupos como o Archigram o qual 

tentava integrar mobilidade à arquitetura e nenhuma tentativa era feita para diminuir o 

consumo de movimento mas o contrário. O imperativo “democrático” do consumo 

240 O relatório técnico foi tão procurado pelo público em geral que a editora Penguin lançou 
uma versão adaptada em 1963 e 1964.  
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representava uma espécie de compensação para os racionamentos do imediato pós-

guerra quando o povo britânico era recomendado a evitar “viagens desnecessárias”.  

Naturalmente alguns padrões de segurança, poluição (incluindo a acústica e a 

visual) deviam ser alcançados, entretanto uma cidade financeiramente viável, 

segundo Buchanan, devia ser reconstruída tendo em mente o trânsito moderno. 

Traffic in Towns recomendava o uso seletivo de anéis pequenos ou médios para 

aliviar a congestão nos centros, mas rejeitava o excessivo uso de ring roads ou 

estradas de circunvalação em volta de grandes cidades e em Britain’s Changing 

Towns Nairn observa: 

 
Ring Roads are powerful instruments for good or ill, and what they 
can do in architectural and social terms is, I am sure, quite 
unappreciated by those who draw them so blithely on a map purely 
as a means for relieving traffic congestion. (NAIRN, 1967, p.10)241  

 

Apesar de ter gerado numerosas polêmicas, o relatório foi aceito pelo Comitê 

Parlamentar para o Transporte e acabou se tornando uma espécie de manual que 

introduzia uma série de propostas e inovações que se tornaram comuns nas 

paisagens urbanas  britânicas por mais de duas décadas. Essas propostas incluíam a 

transformação de algumas áreas de maneira a criar ruas ou pequenos centros 

comerciais para pedestres com área para estacionamento próxima bem como 

restrições ao trânsito através de ruas de mão única ou construção de viadutos e 

segregação de carros e pedestres através de barreiras e obstáculos claramente 

definidos. A AR que via no relatório afinidades com o ideário Townscape e uma clara 

prioridade para as necessidades do pedestre também aplaude o relatório com o 

ensaio “The Environmental Street”, reivindicando ao mesmo tempo políticas de 

transporte que valorizassem, além do carro e das ferrovias, também os canais e o 

transporte aéreo242. Nos parece que, no entanto, esse entusiasmo pelo relatório 

Buchanan não era compartilhado por Nairn o qual, em Britain’s Changing Towns 

demonstra não acreditar em uma segregação forçada dos pedestres mas na 

valorização de escolha e espontaneidade.  

241 Tradução da autora: “Anéis são instrumentos poderosos para o bem ou para o mal e o que 
eles podem fazer em termos arquitetônicos e sociais e, estou certo, pouco apreciado por 
aqueles que os desenham tão alegremente em um mapa apenas como um meio de aliviar 
congestão do trânsito”.  
242 THE EDITORS, The Environmental Street. The Architectural Review, abril 1964, vol. 
135,pp.319-320. 
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3.9 A participação de Ian Nairn no projeto de Civilia (1971).
Apesar das freqüentes viagens e da diversificação do trabalho de Nairn,  seus 

caminhos e os da AR nunca se separaram completamente e, no início dos anos 

1970, encontramos o crítico novamente envolvido com Hastings no projeto de Civilia. 

Civilia pretendia ser a resposta da AR às Cidades Novas e demonstraria às 

autoridades de planejamento e ao público que os projetos utópicos do início do 

século XX deviam ser abandonados vista a impossibilidade de criar uma comunidade 

definível e controlável que poderia ser acomodada dentro de uma unidade 

arquitetônica expressa na forma de uma cidade nova. 

Acima: ilustrações de DE WOLFE, I. Civilia: the end of suburban man. A challenge to 
semidetsia. Londres: Architectural Press. 1971. Fonte: http://2.bp.blogspot.com/_K-
t1cTQH1ss/S-tEpy5V4GI/AAAAAAAAAwU/IU29QpWbjOk/s1600/_88-89-spa.jpg. Acessado: 
21.12.2010 
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Hastings recomendava uma inversão do processo de descentralização não 

planejada ao “injetar” novos centros localizados estrategicamente em áreas 

industriais fora de uso, os chamados brownfields (DE WOLFE, 1971, p. 21-27) e, 

novamente, conta com o poder de sedução das imagens.  

Acima: MOORCRAFT, C. Spoil-tip city. New Scientist. 16 de dezembro 1971 
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Entretanto, em vez dos desenhos de Cullen, O livro Civilia, the end of 

suburban man: a challenge to semidetsia (1971) é ilustrado através de fotomontagens 

de fragmentos de cidades e vilarejos compostas por Kenneth Browne e que incluiam 

fotografias de The Italian Townscape publicado em 1963 e projetos publicados 

previamente pela AR. Essas composições pretendiam recriar a experiência urbana 

prometida aos leitores e futuros habitantes. Reyner Banham, de fato, define Civilia 

como o precursor de Collage City (1976) de Colin Rowe e Fred Koetter243.  

De acordo com John Macarthur (2007, p. 218), em Civilia: The End of 

Suburban Man: a Challenge to Semidetsia, as idéias de Hastings sobre arquitetura e 

urbanismo não haviam mudado muito desde “Exterior Furnishing or Sharawaggi: The 

Art of Making Urban Landscape” (1944) e embora nem o Pitoresco e nem Townscape 

fossem mencionados, a mixtura de teoria política e imagens era muito semelhante.  

Envolvidos no projeto estavam, além de Nairn, a filha de Hastings, Priscilla 

Hastings, e Kenneth Browne, responsável pela coluna Townscape na AR junto a Ian 

Nairn na época em que este trabalhava na revista. Erdem Erten (2004, p.157) faz um 

levantamento das respostas e críticas a Civilia publicadas na época por um grande 

número de jornais, revistas e até televisão e conclui que a forte iconografia do projeto 

havia sido também seu ponto fraco. Embora Hastings tivesse indicado a região de 

Nuneaton (próximo a Birmingham) e dois urbanistas, as críticas de fato pareciam 

lamentar a falta de uma análise concreta das necessidades materiais e de um plano. 

A imagem final, contradizendo o princípio da participação do usuário de Townscape, 

implicava, segundo Erten, um controle das formas que a aproximava ao autoritarismo 

da Ville Radieuse de Le Corbusier, autoritarismo muito desprezado desde os inícios 

de Townscape em 1949.   

Lembramos que no período de 1967 a 1970 foi construída a chamada terceira 

onda de cidades novas: Milton Keynes e Petersborough (1967); Warrington, Telford e 

Northampton (1968) e Central Lancashire (1970)244, além das numerosas “overspill 

estates”, conjuntos habitacionais para a população excedente. Civilia naturalmente 

representava mais um ataque ao que era percebido pelos autores como a 

continuação do processo de expansão suburbana. 

Quanto à participação de Nairn nesse projeto destacamos sua introdução ao 

livro onde ele afirma que cidades não eram feitas de trabalho, história ou arquitetura 

mas de uma energia interna. A qualidade especial de uma cidade era, para Nairn, 

243 Em uma carta à AR, Banham brinca que o verdadeiro autor de Collage City era Ivor de 
Wolfe. BANHAM, R. De Wolfe the Author? The Architectural Review, Cartas ao Editor, 1975. 
244 As datas referem-se a designação. No caso de Milton Keynes, a maior das New Towns, 
por exemplo, a construção iniciou em 1970. 
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sua autonomia, uma “vida que era mais do que sua suma de nascimentos, 

casamentos e mortes” que era para ele a definição de um subúrbio. A cidade, 

escrevia Nairn, segue seu próprio caminho e deixa você seguir o seu e apenas se 

você não gosta dela o “esplêndido presente da liberdade não possessiva torna-se 

solidão”. Segundo Nairn o moderno quarto de hotel era o paradigma do que uma 

cidade devia ser ao providenciar tudo o que uma pessoa precisava e nada mais: as 

salas de jantar eram os restaurantes, o jardim era o parque da cidade e assim podia-

se eliminar a necessidade por propriedades materiais desnecessárias: 

 
How much do you really- really- need to own, continuously? Love, a 
sense of humour and the understanding which makes conversation 
into genuine meeting instead of a pair of blind projections- they take 
no room at all […] the rest the city can provide, when you want 
them245.  
 

Essa eliminação de bens permitiria que as cidades não sufocassem sob o 

peso de pessoas que usam a cidade sem realmente desfrutá-la, multiplicando seus 

problemas de circulação de transporte e sem  contribuir com beleza. Tais bens, para 

Nairn, incluíam escolas, pátios ou igrejas cujo espaço não fosse aproveitado de 

maneira contínua e intensa e explicava que somente usando o espaço todo várias 

vezes a cidade pode realizar a si mesma. O pior crime da Londres do pós-guerra não 

era, de acordo com Nairn, sua nova silhueta ou a destruição de Bloomsbury mas os 

espaços áridos, sub usados e  inóspitos da passagem subterrânea de Hyde Park 

Corner e as atitudes por trás desse tipo de espaço que ainda concebia autoridades 

separadas “com pequenos impérios de poder separados”. Cada espaço público 

deveria, para Nairn, ter um novo uso a cada hora do dia e alternar praça de mercado, 

espaço para piqueniques, sala de concertos ou até abrigo para sem-teto. Essa 

flexibilidade no uso já tinha sido enfatizada por Nairn, por exemplo, em Your England 

Revisited (1964), onde o autor elogia a flexibilidade de certos espaços nas cidades 

italianas e a apropriação de espaços é uma parte importante do repertório de 

Paisagem Urbana de Gordon Cullen onde se lê: 

 
Se aceitarmos que o exterior pode ser ocupado, a arquitetura não é, 
em si, o suficiente. O exterior não pode ser apenas um salão para 
expor peças individuais como se fossem quadros numa galeria. 
Terá de ser um meio destinado ao ser humano em sua totalidade, 
que o poderá reclamar para si, ocupando-o quer estaticamente, 
quer pelo movimento. Ao homem não bastam as galerias de pintura; 

245 Tradução da autora: “Quanto você precisa realmente - realmente - possuir 
permanentemente? Amor, senso de humor e a compreensão que torna uma conversa em um 
genuíno encontro e não em um par de cegas projeções – e esses não ocupam espaço. [...] o 
resto a cidade pode providenciar, quando você as quiser”. 
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ele necessita de emoção, do dramatismo que é possível fazer surgir 
do solo e do céu, das árvores, dos edifícios, dos desníveis e de tudo 
o que o rodeia, através da arte do relacionamento (CULLEN, 1971, 
p.30).  

 
Estes comentários podem ser vistos como uma crítica ao zoneamento e à 

segregação que continuavam, apesar dos esforços dos seguidores de Townscape, a 

serem praticadas como exemplificado pelo West End londrino (City of London) onde 

predominam até hoje os escritórios provocando uma permanente comutação de 

pessoas.  



154

4. IAN NAIRN: UMA MARCA REGISTRADA 
               

“Better to live as hard as you can, think on your death each day  
and face up to the rictus with a sardonic grin”246 

 

Detalhe da foto usada no obituário de Ian Nairn na The Architectural Review. Setembro 
1983, vol. 174, n.1039  

4.1 Ian Nain na televisão
Em “Ian Nairn: The Missing Art of Townscape”, Graham King afirma que Nairn 

foi o primeiro e provavelmente o único comentador a ter exercido suas habilidades 

críticas em revistas especializadas, livros, jornais e mesmo televisão247.  

Durante a primeira metade dos anos 1970 Nairn apresentou algumas séries para a 

British Broadcast Corporation (BBC), produzidas por Barry Bevins e com duração de 

aproximadamente 30 minutos por episódio.   

Os episódios consistem em viagens como, por exemplo, a de Leeds à Escócia 

ou a de Londres ao Lancashire. Outras séries e episódios apresentados por Nairn 

incluem as “Football Towns” Huddersfield e Halifax ou Bolton e Preston, “Nairn's 

Journeys: Orient Express” e “Nairn's Europe: St Niklass and Barnsley” todos com 

aproximadamente 30 minutos de duração.  

246 Tradução da autora: “Melhor viver o mais intensamente possível, pensar em sua morte 
todo dia e confrontar o ricto com uma careta cínica”. 
247 KING, G. Ian Nairn: the Missing Art of Townscape. Urban Design Quarterly. Edição 59, 
julho 1996. Acesso: http://www.arch.mcgill.ca/prof/sijpkes/arch374/winter2001/b_king.html. 
Acessado: 12.09.2009.  
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No artigo “Ian Nairn's Voice of Outrage”, o jornalista de arquitetura e design do 

jornal The Guardian, Jonathan Glancey, lembra como nesses filmes, o tom e a 

cadência constantemente tristes e melancólicos de Nairn, seu aspecto desarrumado, 

davam a sensação de que ele era um homem que, além de estar em busca de uma 

instigante nova arquitetura que no entanto não conseguia encontrar, estava em busca 

de si mesmo248. 

 

Acima: foto de Ian Nairn em GLANCEY, J. Ian Nairn's voice of outrage. 15 de maio 2010. 
May 2010. Acesso: http://www.guardian.co.uk/artanddesign/2010/may/15/architecture-ian-
Nairn>. Acessado: 16.05.2010. 

248 GLANCEY, J. Ian Nairn's Voice of Outrage 15 de maio 2010 The Guardian [online] 
Acesso: http://www.guardian.co.uk/artanddesign/2010/may/15/architecture-ian-Nairn. 
Acessado: 16 maio 2010.  
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Acima: Cenas de “Nairn Across Britain” em From London to Milton Keynes, o primeiro 
episódio da série “Outrage Revisited” de Jonathan Glancey, Shehani Fernando and Michael 
Tait. Acesso: http://www.guardian.co.uk/artanddesign/video/2010/jun/07/outrage-revisited-
milton-keynes-architecture?INTCMP=ILCNETTXT3486. Acessado: 8.06.2010 
 

Glancey também afirma que Ian Nairn influenciou, de várias maneiras, muitos 

escritores e jornalistas entre os quais J.G. Ballard, Will Self, Patrick Wright, Iain 

Sinclair e os já mencionados Jonathan Meades e Gavin Stamp. É interessante 

também notar sua influência sobre uma geração mais jovem de jovens comentadores 

como Owen Hatherley249 e o misterioso “Ghost of Nairn” (espírito de Nairn) com seu 

249 Owen Hatherly, nascido em 1981, é autor do debatido livro A Guide to the New Ruins of 
Great Britain (Guia às novas ruínas da Grã-Bretanha), publicado pela Verso em 2010, o qual, 
com capítulos sobre onze cidades britânicas, faz um levantamento da profunda transformação 
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blog Bad British Architecture250. O artigo “Ian Nairn's Voice of Outrage” de Glancey foi 

acompanhado por quatro vídeos, cada um com aproximadamente dez minutos de 

duração: From London to Milton Keynes, From Newport Pagnell to Ely, From 

Northampton to Daventry e Save Hadleigh from Tesco onde Jonathan Glancey 

percorre os passos de Ian Nairn. 

4.2 Do The Observer ao Sunday Times 

O Sunday Times foi lançado com o nome The New Observer mas não possuia 

nenhuma relação com o The Observer. Foi renomeado The Independent Observer e, 

em 1822, The Sunday Times. Harold Evans foi seu editor de 1967 a 1981. Durante 

esses 14 anos ele apoiou um estilo investigativo de reportagem que trouxe a público 

fatos e escândalos oficialmente negados ou ignorados. O jornalista Jonathan 

Meades, que conheceu Ian Nairn pessoalmente, atribui a Harold Evans a decadência 

de Nairn: 

 
His work on the Observer brought him to the attention of the much 
richer Sunday Times, which liked nothing better than to poach its 
rival’s staff. Nairn was paid handsomely to write stuff he despised - 
travel articles and the like. This left him with ample time on his hands 
to indulge his passion: beer. Underemployed, he became 
increasingly unemployable. In his mid-forties he accepted a 
redundancy deal and went to the pub. For the remaining few years 
of his life he set about destroying himself251 

O jornalista de viagens e ecologista Brian Jackson que dividiu com Nairn um 

escritório no Sunday Times nos anos 1970 lembra que ele era um “homem grande, 

genial e despenteado, apertado em um terno barato no qual ele provavelmente havia 

dormido”. De acordo com Jackson, ele usava sempre uma camisa branca sempre 

desabotoada com uma gravata solta e fora do centro. Ele “buzinava pelo país em seu 

Morris, depois voltava para o pub Blue Lion na Gray’s Inn Road, bebia numerosas 

pintas de cerveja e escrevia suas histórias a mão. Ninguém mudava uma palavra”. 

Nairn, continua Jackson, “fora mimado porque era bom, um dos inspirados 

da paisagem nacional nos últimos treze anos. Ele também escreve para a revista New
Statesman e é autor do blog “Sit down man, you’re a bloody tragedy” 
http://nastybrutalistandshort.blogspot.com/   
250 http://badbritisharchitecture.blogspot.com/ 
251 Tradução da autora: “Seu trabalho no Observer chamou a atenção do mais rico Sunday 
Times, que esperava somente a oportunidade para desfalcar a equipe de seu rival. Nairn era 
muito bem pago para escrever coisas que ele desprezava - artigos sobre viagens e coisas do 
tipo. Isso o deixou com tempo de sobra nas mãos para dedicar-se à sua paixão: cerveja. Sub 
empregado ele tornou-se cada vez mais não empregável. Perto dos 45 ele aceitou um acordo 
de redundância e foi para o pub. Durante os últimos anos de sua vida ele se dedicou a 
destruir a si mesmo”. POWERS, A. ; HARWOOD, E. eds. The Heroic Period of Conservation. 
7th Journal Twentieth Century Society London, 2004 
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mavericks252 de Harold Evans e encorajados, como todos nos, a escrever sobre 

coisas que nos entusiasmavam. Difícil de imaginar hoje em dia”253.  

4.3 O artigo Outrage Twenty Years After (Outrage vinte anos depois) 
Em 1975 a AR publica um balanço dos 20 anos após a publicação de Outrage 

no qual Nairn reflete: 

Outrage is 20 years old this year and the geezer who wrote almost 
all of it – a lot of the introduction was the proof spirit of H. de C. 
Hastings- is now fat, middle aged and angry instead of being slim, 
young and angry.[…] Twenty years ago…no Wimpy bars, draught 
beer about 7p a pint, no conservation areas, pedestrian precincts or 
country parks, not a mile of motorway, no slum clearance and hence 
no tower blocks, a time when the idea of townscape hadn’t been 
perverted into fiddling with the floor, and a time when modern 
architecture was still an article of belief254. 

 

Em Outrage 20 years after,  Nairn discute o processo de conscientização sobre o 

ambiente construído ocorrido nos anos após a publicação de Outrage e para o qual 

ele supõe Outrage contribuiu em parte, concluindo que apesar de um certo progresso 

essa conscientização ainda não é algo instintivo para arquitetos e urbanistas que 

ainda estão presos à sua educação da mesma maneira que políticos estão presos a 

seus sistemas partidários. Nairn continua pessimista apesar de admitir que na época 

da publicação de Outrage ele esperava que algo impossível fosse acontecer e culpa 

ainda o apego das pessoas a seus bangalôs, a incapacidade de renunciar a meios de 

locomoção rápidos e outras comodidades e a falta de uma verdadeira “conversão 

espiritual” um dos possíveis meios para uma ecologia do ambiente construído, como 

o era Townscape antes de sua versão deformada tornar-se uma moda.  

Curiosamente Nairn lembra Jane Jacobs e Gordon Cullen alegando que ambos 

estavam errados em presumir que, para a primeira, Townscape fosse “fiddling with 

visual frills”, mexer com frivolidades visuais e que, para o segundo, a abordagem 

252 O termo “maverick” em inglês refere-se a uma pessoa independente do ponto de vista 
intelectual e que se recusa a conformar a um grupo ou a um partido específico.  
253 GLANCEY, J. Ian Nairn's Voice of Outrage 15 de maio 2010 The Guardian [online] 
Acesso:<http://wwww.guardian.co.uk/artanddesign/2010/may/15/architecture-ian-Nairn>. 
Acessado: 16 maio 2010. 
254 Tradução da autora: “Outrage faz 20 anos esse ano e o rapaz que escreveu praticamente 
tudo – grande parte da introdução foi o espírito de H. De C. Hastings – agora está gordo, de 
meia idade e bravo em vez de estar magro, jovem e bravo. [...]  Vinte anos atrás...nenhum bar 
Wimpy, chope a 7 centavos o copo, nenhuma área de preservação, área de pedestre ou 
parques, nem um quilômetro de rodovia, nenhuma remoção de cortiço e portanto nenhum 
bloco habitacional, um tempo em que a idéia de townscape não havia ainda sido pervertida 
em “mexer com a pavimentação” e um tempo em que arquitetura moderna ainda era algo no 
qual se podia acreditar”. NAIRN, I. Outrage 20 years after. The Architectural Review n.158, 
1975, pp. 328-337. Observação: Wimpy é uma cadeia de fast-food criada nos anos 1950 e 
que tornou-se muito popular nos anos 1970. 
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grass roots255 urbana fosse um impedimento para o “grande design poético”.   

Nairn agradece ainda Christopher Alexander por entender que: “the proper study 

of mankind is man”, o estudo apropriado da humanidade é o homem”.  

Nairn apela para uma mudança de leis e atitudes antes que as ruas da cidade, o 

oceano e o parque nacional - uma coisa só - decidam se vingar. Após essa 

advertência, Nairn passa aos detalhes: a única mudança drástica ocorrida nos 

últimos vinte anos entre Southampton e Carlisle é, ironicamente, no paisagismo e 

projeto das rodovias da Grã-Bretanha e essa tendência espalhou-se para o projeto 

das estradas de duas mãos. Nairn lembra porém que, desde a denúncia de Walter 

Manthorpe sobre os desnecessários e nocivos efeitos dos regulamentos lançada  em 

Counter-Attack against Subtopia (1956), passou uma década e meia até ocorrer uma 

reação por parte de planejadores. As autoridades para água e eletricidade ainda 

estão descarregando suas Things-in-Fields respeitando apenas a legislação. Os 

conjuntos habitacionais do governo, ainda possuem a mesma aparência, que era, de 

acordo com o crítico, sem amor.  

Nairn fecha com uma lista de mandamentos, aqui resumidos, com o cuidado de 

avisar que todos foram escritos sob o efeito de cerveja Guiness: 

 

1. Respeite a superfície da terra em geral e nos particulares. Faça-lhe perguntas 

e escute as respostas. 

2. Respeite as diferenças da terra e de suas criaturas. 

3. Trate seres humanos como uma parte da equação. 

4. Como consequência: respeite a vida mas não a existência - a vida de todos os 

animais e todas as coisas. Se tivemos a habilidade de criar a capela de Saint 

Paul e a Torre de Blackpool, então respeite-as, totalmente.  

 

Necessidade econômica, a longo prazo, é irrelevante, conclui Nairn, mas vida 

espiritual, não. E fecha: “I don’t give a monkey’s whether you live or die; I care more 

than somewhat how you live and die”: eu não me importo nem um pouco se você vive 

ou morre mas me importo um pouquinho com a maneira como você vive e morre. O 

artigo é acompanhado por mais uma série de paisagens de bangalôs e “pradarias de 

concreto”, comparações entre a Southampton e Carlisle de 1955 e as de 1975 com o 

comentário: “onde você estava entre Suez, o Vietnã e os Beatles? Construindo suas 

255 Um movimento grassroot (raízes de grama) funciona normalmente a nível local e implica 
em uma espontaneidade na maneira com o qual é criado e apoiado pela população, ao 
contrário de um movimento articulado pelas estruturas de poder tradicionais.  
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pequenas casinhas”.        

O artista visual Andrew Cross, também diretor da Landscape Foundation, seguiu 

uma viagem semelhante à de Ian Nairn e Gordon Cullen (apenas de Southampton a 

Manchester) e realizou um longa-metragem de 110 minutos filmados de um 

caminhão com vistas diretamente da estrada em sua frente alternadas com a 

paisagem vista pelas janelas laterais. O filme (em DVD) está incluído em seu livro An 

English Journey. Em On the road to nowhere? Andrew Mead (2005, p. 16-17) escreve 

sua resenha e conta como na verdade Cross havia se inspirado em An English 

Journey de J.B.Priesley, desconhecendo a edição Outrage, e descreve como apenas 

fora de Southampton, em direção aos Berkshire Downs, a paisagem parece muito 

verde e arborizada, uma paisagem onde a tradicional área rural inglesa parece 

sobreviver. No entanto, evidências do contrário surgem gradualmente até um dos 

maiores centros de distribuição da companhia DIRFT Logistics, próximo à cidade de 

Rugby, uma instalação de 148 hectares formada por edifícios de metal de onde saem 

inúmeros caminhões para toda a Grã-Bretanha. Daí em diante, a paisagem no filme 

parece consistir exclusivamente desse tipo de construção, uma paisagem sem 

caráter ou genius loci, exatamente como Nairn temia. Apesar do tom de Andrew 

Cross ser bem mais contido do que Ian Nairn, ele também faz alusão à necessidade 

de uma conversão espiritual: 

We may not like motorways, but we still insist on having the 
services and the lifestyles we desire - we have to have our 
organic avocados or whatever in the shops. We don't think 
about how they got there (MEAD, 2005, p.17)256.  

  

Andrew Mead fecha promovendo a exibição do filme de Cross e sugerindo a 

releitura de Outrage.  

Desde os anos 1960, a guerra de Nairn contra a crescente feiura dos espaços 

públicos foi redirecionada para um programa de preservação mais restrito do qual o 

representante mais conhecido foi John Betjeman. Betjeman liderou protestos contra 

postes elétricos em áreas pitorescas e “postes de iluminação parecidos com forcas 

com luzes penduradas como cadáveres” e recentemente, a campanha contra a 

“confusão subtopiana” foi abraçada por órgãos como a English Heritage e a 

Campaign to Protect Rural England (CPRE), que se concentra em paisagens cênicas 

e cidades pitorescas, deixando no entanto que as fronteiras urbanas protejam a si 

mesmas (MORAN, 2005).  

256Tradução da autora: “Nós podemos não gostar de rodovias, mas ainda insistimos em ter os 
serviços e os estilos de vida que queremos, temos de ter nossos abacates orgânicos ou 
qualquer outra coisa nos supermercados. Não pensamos em como eles chegaram lá”.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Esta dissertação teve como principal objetivo reconstituir e analisar a trajetória 

profissional do crítico britânico Ian Douglas Nairn, descrever o ambiente intelectual no 

qual ele atuou e avaliar sua contribuição para a teoria e a prática do “town planning” a 

partir dos anos 1950 na Inglaterra. Ao longo dessas páginas uma de nossas 

constantes preocupações foi a de elucidar o contexto histórico e cultural da Inglaterra 

após a Segunda Guerra Mundial e fornecer ao leitor uma imagem do clima cultural 

que prevalecia na revista The Architectural Review onde Nairn iniciou sua carreira,

bem como do papel e da influência da revista londrina no debate urbanístico do pós-

guerra, sua força e também seus limites. 

Essa dissertação traça a trajetória profissional e intelectual de um autor de 

personalidade bastante peculiar e cuja atuação foi, a nosso ver, insuficientemente 

explorada na historiografia do período na Inglaterra e praticamente desconhecida no 

Brasil. Erten (2004, p.293) de fato afirma que, mesmo eles tendo sido condecorados 

pelo “establishment”, poucos alunos de graduação em arquitetura e urbanismo 

lembram dos nomes de J.M. Richards ou H. de C. Hastings e que mesmo o nome de 

Pevsner é lembrado geralmente em conexão com a série Buildings of England.  

No entanto, as breves e, em alguns casos, superficiais menções a Nairn e às 

suas publicações não são raras. Em adição às referências já citadas ao longo da 

dissertação mencionamos aqui algumas que consideramos importantes. Em Cidades

do Amanhã (1988) o urbanista e geógrafo inglês Peter Hall menciona tanto Outrage 

quanto Counter-Attack against Subtopia referindo-se ao primeiro como parte do 

esforço da AR de “fustigar as primeiras novas cidades por sua falta de urbanidade”. 

Hall descreve Outrage como: “a célebre diatribe contra a qualidade do projeto urbano 

inglês redigida por Ian Nairn e que exerceu influência ímpar sobre toda a intelligentsia 

britânica” (HALL, 1988, p.261). Essa menção está inserida no contexto do capítulo “A 

Cidade das Torres” dedicado principalmente ao debate sobre a verticalização e a 

densidade urbana e onde Hall cita a influência do planejamento Corbusiano em 

Chandigar, em Brasília, na reconstrução do pós-guerra de Londres e na remodelação 

urbana nos Estados Unidos.  A narrativa de Hall em Cidades do Amanhã, de fato, 

enfatiza grandes nomes e grandes idéias que se espalharam devido à grande 

potência e ao carisma daqueles que carregavam as mensagens (WARD in 

FREESTONE ed., 2000, p.42). Não nos surpreende portanto que Peter Hall tenha 

destacado a influência de Ian Nairn.  

Em “Invincible Green Suburbs, Brave New Towns: Social Change and Urban 

Dispersal” (1998), o historiador Mark Clapson explora a migração em massa, 

encorajada por políticas habitacionais, de cidades e centros urbanos para as novas 
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cidades e conjuntos residenciais construídos após a Segunda Guerra Mundial. 

Clapton analisa as aspirações e experiências desses migrantes e examina a 

construção da moderna suburbia e a emergência da nova classe média em uma era 

de crescente afluência econômica. O Criticismo Cultural, segundo Clapson, ganhou, 

com subtopia, um novo termo para o léxico anti-suburbano já que Ian Nairn (que 

Clapton denomina erroneamente de arquiteto) descreve com esse termo os aspectos 

ambientais e estéticos de subúrbios responsabilizando esses, sempre de acordo com 

Clapson, pela destruição de áreas rurais. No capítulo “Myths and Misunderstandings” 

(mitos e mal-entendidos) Clapton comenta as implicações da atribuição de uma 

conotação social ao termo subtopia, a incorporação do termo subtopia na linguagem 

corriqueira bem como a sua constante aplicação, pela mídia, às novas cidades e aos 

novos conjuntos residenciais. A preocupação de Clapton é portanto descrever em 

parte o papel que o termo subtopia desempenhou em tornar as novas cidades e os 

novos conjuntos habitacionais suburbanos sinônimo de uma nova Inglaterra afluente, 

consumista, conformista e passiva.   

Giuseppe Samonà refere-se a Ian Nairn indiretamente como parte de uma 

corrente mais culta e literariamente mais refinada que expressava julgamentos 

bastante negativos sobre as novas cidades principalmente em relação ao aspecto 

formal das mesmas. O termo subtopia revela com ironia, segundo Samonà, a 

retomada dos esquemas howardianos das novas cidades. Ele também observa que a 

clareza dos argumentos dessa corrente era porém ofuscada por nostalgias do 

passado, uma tendência intelectual que segundo Samonà era muito comum na 

Europa do pós-guerra (1990, p.99).  

Bruno Zevi o arquiteto e historiador italiano editor e proprietário da revista 

L'Architettura, Cronaca e Storia (de 1954 até sua morte em 2000) foi, como vimos, 

importante na divulgação do termo subtopia fora da Grã-Bretanha. Zevi era, como 

Nairn, um grande polemista e também alcançou um público fora da profissão através 

das páginas da revista semanal italiana L'Espresso para a qual ele colaborou a partir 

de 1955 e cujos artigos foram coletados em "Cronache d'Architettura" onde 

encontramos os artigos Architettura britannica del dopoguerra – Decoro urbano 

anzichè onanismo formale e Una parola magica: Subtopia - gli inglesi contro la 

degradazione suburbana257. Considerando que cotidianos normalmente não cobrem 

de maneira metódica assuntos relativos à história da arquitetura, documentação de 

257 ZEVI, B. (1970-1973) Architettura britannica del dopoguerra - Decoro urbano anzichè 
onanismo formale. Cronache di architettura, Bari, vol. I, n.10 e ZEVI, B. Una parola magica: 
Subtopia - gli inglesi contro la degradazione suburbana Cronache di Architettura Vol.2, 
n.143, p.143  
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edifícios significativos, questões de design e decoração, meio ambiente, restauro ou 

resenhas sobre exposições, congressos e concursos bem como aspectos 

legislativos, pode-se dizer que a coluna de Zevi representa uma sólida contribuição 

para a introdução da cultura arquitetônica na opinião pública. Isso é devido em parte 

ao completo panorama que a coluna de Zevi oferecia mas também a seu estilo 

mordaz e à sua capacidade de registrar seriamente mesmo eventos menores ou 

publicações que raramente saiam da comunidade acadêmica mas que em seu 

conjunto, davam uma ideia de um certo contexto cultural258.  

O historiador americano Robert Bruegmann, autor do livro Sprawl: a compact 

history publicado em 2006 pela University of Chicago Press e do ensaio “Paradoxes 

of Anti-Sprawl criticism” (FREESTONE ed., 2000) aponta em seus textos algumas 

contradições na maneira com a qual percebemos o subúrbio e a expansão suburbana 

olhando criticamente para “profetas do apocalipse” como Nairn e outros. O livro 

Building the Post-War World Modern Architecture and Reconstruction in Britain (2002) 

do arquiteto Nicholas Bullock inicia com uma descrição dos danos provocados pelos 

bombardeamentos e dos esforços de organizações e órgãos governamentais de 

coordenar um plano nacional para a remoção de cortiços e para a reconstrução e a 

situação do planejamento nacional no início da guerra quando a questão da 

habitação ainda era responsabilidade do Ministério da Saúde. Nairn é citado no 

capítulo “From debate to practice” (Do debate à prática) para corroborar a opinião de 

Bullock sobre os projetos do estúdio Tayler & Green (2002, p.84). De fato Nairn, no 

artigo “Rural Housing” (Habitações Rurais)259 publicado na AR em 1958 elogia o 

estúdio por seu uso de materiais locais e pela sua interpretação do “espírito local” e 

portanto pela “lealdade ao genius loci”. O mesmo acontece em relação à 

Bucklersbury House (projeto de Owen Campbell-Jones) cujo resultado final, de 

acordo com Bullock (2002, p.256), não apresenta nenhuma relação com seu entorno 

ou mostra clara indicação de suas entradas, opinião que Bullock corrobora citando 

Nairn novamente.  Apesar do recorte temporal permití-lo, Bullock não menciona a 

campanha contra Subtopia. Em The design dimension of planning: theory, content, 

and best practice for design policies (1997, p.42) John Punter e Matthew Carmona 

traçam a história do planejamento e analisam a evolução das políticas de design na 

258 BORSI, F. Le “Cronache” di Zevi, architettura settimanale Corriere della Sera 31 outubro 
1971 no site Fondazione Bruno Zevi. Acesso: 
http://www.fondazionebrunozevi.it/19651977/frame/pagine4/cronachediarchitettura.htm. 
Acessado: 23.12.2009. O artigo em questão apresenta os volumes I, II e III de Cronache di 
Architettura, publicado pela Laterza Universale, Bari em 1971. 
259 NAIRN, I. Rural Housing The Architectural Review, Londres, Outubro 1958 vol.124, n.741 
p.227-236 
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Grã-Bretanha e colocam Outrage e Counter-Attack against Subtopia entre os 

documentos acadêmicos e profissionais mais influentes do século XX.   

Nos últimos anos houve esporádicas homenagens ao trabalho de Ian Nairn 

em diversas publicações. Destacamos o artigo do historiador Gavin Stamp na série 

dedicada ao “heróico período da conservação arquitetônica” publicada pela 

organização Twentieth Century Society em 2004 o qual situa a atuação de Nairn 

dentro do quadro específico do movimento para a conservação arquitetônica que, na 

Grã-Bretanha, emergiu durante o fim dos anos 1950 e início dos anos 1960 e que, 

como vimos, ganhou força política com a criação do Civic Trust e levou ao Civic 

Amenities Act de 1967 que introduziu na Grã-Bretanha pela primeira vez o conceito 

de Áreas de Conservação. O artigo de Stamp é acompanhado por um depoimento do 

jornalista Jonathan Meades, um admirador que conheceu Nairn durante seus últimos 

anos de vida. Nos surpreende que nem Stamp e nem Meades mencionem o ideário 

Townscape. Meades afirma que Nairn:  

 
hated theory and 'movements'. His only method was to look - and 
then to shrug. Nairn was an artist. A writer of beautiful prose and 
original thought. He belonged to no movement. Indeed he defined 
himself by not belonging. He was English in the old sense - that's to 
say he didn't join up to anything260. 

 

Ainda mais recentemente (2010) vimos o artigo de Jonathan Glancey 

acompanhado por uma série de vídeos inspirados no trabalho de Nairn para a BBC 

nos anos 1970. Nos vídeos de Glancey notamos, a diferença de Stamp e Meades, 

uma breve menção à “arte do Townscape” mas ele também nota que Nairn “nunca se 

encaixara de maneira confortável no mundo dos profissionais, dos burocratas ou dos 

políticos e declarava que livros sobre planejamento urbano não eram de nenhuma 

ajuda e que era melhor confiar nos próprios olhos261. Mesmo quando o Civic Trust foi 

fundado, em 1957, para ajudar a combater subtopia ele recusou se filiar262. 

No entanto, por serem muito breves, essas homenagens não conseguiam 

preencher uma importante lacuna que, em nossa opinião, é a de identificar a atuação 

de Nairn dentro do quadro específico do Townscape, um ideário ao qual Nairn 

260 tradução da autora: “[Nairn] odiava teoria e “movimentos”. Seu único método era o de olhar 
– e depois dar de ombros. Nairn era um artista. Um escritor de linda prosa e pensamento 
original. Ele não pertencia a nenhum movimento. Na verdade, ele era definido pelo seu não 
pertencimento. Ele era inglês no velho sentido – ou seja, ele nao se filiava a nada». Jonathan 
Meades em email à autora em 6 de maio 2009. 
261 Glancey refere-se a uma afirmação que Nairn faz em Your England Revisited (1964, 
p.125). 
262 GLANCEY, J. Ian Nairn's Voice of Outrage 15 de maio 2010 The Guardian [online] 
Acesso: http://www.guardian.co.uk/artanddesign/2010/may/15/architecture-ian-Nairn. 
Acessado: 16.05.2010. 
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esteve, como vimos, profundamente vinculado durante toda sua carreira.  

Portanto julgamos impossível traçar a trajetória de Nairn sem primeiro 

percorrer a história do Townscape e suas origens e uma vez feito esse percurso, 

torna-se evidente como as teorias sobre paisagem urbana desenvolvidas no âmbito 

da AR determinaram sua visão e estiveram presentes não apenas em seus artigos 

para a AR mas em seus livros, em seus artigos para jornais nacionais e locais e 

mesmo nos programas de televisão apresentados por ele. Mas não só sua visão era 

profundamente influenciada pelo ideário Townscape e pelo pensamento de Hugh de 

Croning Hastings, como podemos afirmar que ele acrescentou ao Townscape algo 

extremamente pessoal e essa marca foi muito importante para a visibilidade dos 

princípios Townscape e portanto para uma ampla penetração dos mesmos. 

O capítulo 3 de fato foi organizado de maneira a enfatizar a riqueza e 

diversidade da produção de Ian Nairn e a amplitude de seu alcance. Os itens 

incluídos no capítulo 3 incluem viagens e destacam os vínculos estabelecidos com 

arquitetos e urbanistas americanos e italianos tanto no âmbito acadêmico, no caso da 

Itália, como em publicações de amplo alcance no caso dos Estados Unidos. As 

viagens de Nairn no entanto não se limitaram a esses dois países, existem 

evidências de viagens a Israel263, à França (viagem que resultou no guia Nairn’s 

Paris), à Suíça264, ao Canadá265, à Dinamarca266 e à Austrália267 e talvez essa seja 

263 A viagem a Israel aconteceu em 1965 e rendeu dois artigos para o Observer, um 
extremamente elogiosos sobre o Museu de Israel e outro onde compara decepcionado os 
novos vilarejos criados em Israel desde 1948 aos subúrbios ingleses. Nairn considera o 
design israelense acima da média mas, apesar de achar que trabalham bem com concreto, 
afirma que arquitetos e urbanistas reinterpretam de maneira muito respeitável e previsível 
modelos europeus que não se encaixam na paisagem mediterrânea. Sugere um vocabulário 
que se ajuste ao clima e aos habitantes (de ortodoxos a comunistas) e lembra uma tentativa 
promissora feita antes de 1939, na simples arquitetura modernista de Tel Aviv (blocos cúbicos 
com grandes balcões). NAIRN, I.  Symbol of State. The Observer. 16 de maio 1965, p.32 e 
NAIRN, I. Holes in the Landscape, The Observer, 23 de maio 1965, p.32. 
264 Nairn escreveu vários artigos sobre arquitetura e urbanismo na Suíça entre os quais 
NAIRN,I. Swiss Revival. The Architectural Review, março 1959, vol.125, n.746, p.179-187. 
265 Nairn visita a Montreal Expo e escreve, para o Observer, o artigo “Pop goes the world” (O 
mundo se torna pop). Nairn lamenta o hábito das exposições internacionais de trazer 
estruturas difíceis de serem desfeitas. Ele observa as contradições entre o tema da Expo 
(responsabilidade com o planeta) e o que as nações apresentaram bem como o clima político. 
NAIRN, I. Pop Goes the World. The Observer, 7 de maio 1967, p.21. 
266 Nairn, I. Case of the perfect precinct. The Observer. 10 de março 1968, p.33. No artigo 
Nairn comenta a criação, em Copenhague, de uma zona para pedestres genuinamente bem 
sucedida. Todos estão obcecados com precincts para pedestres esses dias, começa Nairn: o 
urbanista médio dos anos 1960 acha que é só separar pessoas de carros que a cidade torna-
se gloriosa como Veneza e essa visão é, segundo Nairn, simples mas pode fazer mais mal do 
que bem. Convida todos os urbanistas a ver como os dinamarqueses lidaram com Strøget, 
uma das principais ruas comerciais onde carros são banidos há dois anos. Strøget é estreita, 
curva e cheia de pequenas lojas mas, afirma, não faz sentido tirar o trânsito de uma rua sem 
ter certeza de que ela irá tornar-se “esplêndida” sem ele. 
267 Encontramos referências sobre uma viagem à Austrália apenas em GLANCEY, J. Ian 
Nairn's Voice of Outrage 15 de maio 2010 The Guardian [online] Acesso: 
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apenas uma amostra. Isto, além de revelar sua crença na proficuidade das trocas 

culturais entre países diferentes, foi, sem dúvida, também importante para a 

exportação do ideário Townscape fora da Inglaterra.  

O capítulo 3 nos oferece também um olhar para a diversidade dos meios com 

os quais Nairn divulgava sua visão de Townscape: vimos publicações de diversos 

formatos e destinadas a diferentes audiências e vimos o interessante uso de 

programas televisivos que são hoje ainda muito lembrados e que parecem, a julgar 

por comentários em blogs, contar com um fiel grupo de “aficionados”. Vimos também 

explorações de cidades e vilarejos feitas sob a ótica do pedestre onde o crítico 

descreve a experiência emotiva e as sensações despertadas durante o percurso268 

em uma prática que muito nos lembra a da deriva psicogeográfica mas também 

vimos a exploração de rotas feitas sob a ótica do motorista e finalmente a exploração 

aérea para a apreensão e captação da relação entre os elementos da paisagem e a 

identificação do “sense of place”, talvez uma das mais interessantes contribuições de 

Nairn que havia sido piloto da Força Aérea britânica.  

Acreditamos que acima de tudo, essa dissertação narra a história de uma 

campanha, ou melhor, um conjunto de campanhas, concebidas para mobilizar a 

opinião pública buscando apoio local, nacional e internacional. Colocou-se portanto a 

necessidade de analisar os instrumentos e as estratégias comunicativas dessa 

campanha e a ideologia que essas revelam. Um aspecto importante, como vimos, é a 

análise da linguagem verbal que, em Ian Nairn, é extremamente rica em figuras de 

linguagem e de técnicas argumentativas e de persuasão. Seu estilo demonstrou-se 

capaz de sugestionar e emocionar leitores mediante desvios da linguagem 

especialmente criativos e esse estilo parece ter sido coerente ao longo dos anos e 

em publicações para um público tanto especializado quanto leigo. Também podemos 

citar aspectos fonológicos como jogos de palavras, rimas, ritmo, aliteração  para 

entreter o destinatário e desafiar sua imaginação prendendo a sua atenção. Além dos 

recursos estilísticos e criativos observados acima, observamos a seleção lexical, ou 

seja o emprego de conhecimentos linguísticos específicos direcionados a uma 

determinado público. Como anunciado no início da pesquisa, um tema recorrente foi 

http://www.guardian.co.uk/artanddesign/2010/may/15/architecture-ian-Nairn. Acessado: 16 
maio 2010. 
268 Por exemplo, no artigo “Ironbridge” ele descreve as diversas maneiras de se aproximar da 
encosta passando pela famosa ponte de ferro e descreve como a paisagem revela-se 
gradualmente ao olhar. Ele percorre o caminho descrevendo a seqüência das diferentes 
sensações causadas pela escada que leva à igreja (que ele compara com a escada de Jacó). 
Sua escalada torna-se gradualmente mais difícil, desvendando e ocultando a igreja, 
distorcendo a perspectiva e suscitando diversas experiências sensoriais (vertigem, etc.) que 
ele, às vezes, associa a experiências espirituais. NAIRN, I. Ironbridge. The Architectural 
Review. Vol.133, n.796, junho 1963, p.410-414 
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o da comunicação visual. O comitê editorial da AR e o ideário Townscape sempre 

contou com a colaboração de artistas, ilustradores e fotógrafos extremamente 

talentosos como por exemplo Gordon Cullen ou Eric de Maré. Esses artistas 

desempenharam um papel central em seduzir o público e tentar assim superar a 

popularidade não só do modelo cidade jardim que, servindo-se de “pretty pictures” (e 

um lobby particularmente combativo) conseguira influenciar o planejamento urbano 

britânico por mais de quatro décadas mas também do Movimento Moderno que na 

Inglaterra havia se estabelecido definitivamente a partir de 1955 quando a arquitetura 

moderna cessou de ser o interesse de uma minoria e tornou-se a escolha de 

autoridades locais, indústria e clientes particulares (BULLOCK, 2002, p.XI). Pode-se 

afirmar portanto que a competição entre essas visões de cidade era bastante acirrada 

e se pode parecer legítimo concluir, como alguns fizeram, que a maneira com a qual 

a AR promovia suas teorias era inflada artificialmente através de uma aliança com a 

imprensa, ou através da manipulação das imagens, ou através de uma linguagem 

particularmente fantasiosa, não podemos esquecer do quão difícil podia ser obter 

visibilidade e disputar o interesse da opinião pública com os modelos urbanísticos 

prevalentes.  

Mas até que ponto Townscape conseguiu se afirmar no debate sobre a 

reconstrução do pós-guerra? De acordo com Erten (2004, p. 294) as ressonâncias 

das campanhas da AR continuam presentes em diversos discursos arquitetônicos e 

Townscape foi a campanha mais bem sucedida da AR, sendo hoje o livro Paisagem

Urbana de Gordon Cullen um dos textos canônicos para a disciplina de desenho 

urbano embora dissociado da ideologia neo-romântica que o originou. Intervenções 

urbanas graduais e desenvolvimentos de alta densidade e uso misto no lugar das 

remoções dos anos 1960 agora são comumente aceitos e os princípios Townscape 

foram incorporados pelo Novo Urbanismo, o movimento nascido nos Estados Unidos 

no início dos anos 1980 que defende cidades compactas e que teve origem com uma 

crítica social da suburbia e do zoneamento269.  

Enquanto na Inglaterra do pós-guerra as Novas Cidades foram uma das mais 

importantes políticas do governo, nos anos 1990 a prioridade volta-se para o 

repovoamento das cidades e para a revitalização de áreas em desuso. O Urban 

Renaissance ou Renascimento Urbano, levou, através da implementação das 

chamadas ‘Urban Regeneration Companies’ (URCs) e das 'Regional Development 

Agencies', ao repovoamento e à regeneração das mais importantes cidades 

269 NEUMAN, M. The Compact City Fallacy. Journal of Planning Education and Research. 
2005, p.12. 
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inglesas270 e de algumas partes de Londres. Essa política foi lançada através do 

relatório elaborado pelo grupo Urban Task Force (Força Tarefa Urbana) chefiado pelo 

arquiteto Richards Rogers (a convite do vice Primeiro Ministro John Prescott, New 

Labour) em 1999 e republicado como Towards a Strong Urban Renaissance (2005). 

Rogers reconhecia que as questões sociais vitais á regeneração estavam fora de seu 

alcance, mas sua visão era influenciada pelo renascimento urbano de cidades da 

Europa continental como, por exemplo, Barcelona. “Bem desenhadas, mais 

compactas e conectadas, dotadas de transporte público integrado e capazes de 

acomodar diversos usos, permitindo às pessoas de viver na proximidade de um 

ambiente adaptável e sustentável”, essas cidades eram percebidas por Rogers e pelo 

UTF como socialmente inclusivas (DETR in PUNTER, 2010, p.4). Esse processo de 

regeneração (o qual, em muitos casos, envolve gentrificação e tende para a 

predominância dos projetos do chamado “starchitect system” em busca de 

“iconicidade” em vez de design urbano) transformou muitas áreas industriais e áreas 

próximas a canais e estações ferroviárias fora de uso, em modernos conjuntos 

residenciais. Lembramos que o uso desse tipo de terrenos (o chamado brownfield) 

bem como o aumento das densidades era também um componente de Civilia, a 

cidade idealizada por Hastings em 1971.  

Os programas de regeneração urbana e a competição entre cidades no 

contexto da globalização colocaram a questão da qualidade do design urbano, bem 

como da sustentabilidade, em destaque nas políticas públicas. Essa política 

estabelece, de certa forma, uma continuidade com o passado, com teorias que 

preconizavam a volta à cidade, e nos instiga a re-percorrer a história do design 

urbano, para examinar as forças políticas e econômicas, bem como o impacto 

exercido por práticas antigas e recentes em design urbano. Deste ponto de vista, 

como nos lembra Erten (2004, p.289-290), a resistência de Townscape contra a 

descentralização e seus objetivos de manter a cidade compacta e densa obedeciam 

ao imperativo ético de preservar os recursos que alimentavam a cidade. Preservar 

esses recursos significava preservar o sustento daqueles que cultivavam esses 

recursos e a paisagem como um meio de reabilitação para os cidadãos. 

Esse discurso “ambientalista” está claramente presente em muitos textos de 

Nairn, desde Outrage, até “Outrage 20 Years After”, onde acusa nossa incapacidade 

de renunciar a comodidades e a necessidade de uma “conversão espiritual”, e nos 

lembra que Townscape era, antes de sua versão deformada tornar-se uma moda, 

“um dos possíveis meios para uma ecologia do ambiente construído”. Aqui Nairn usa 

270 A Urban Renaissance é uma política do governo inglês mas que exerce influência também 
na Escócia, na Irlanda do Norte e no País de Gales.  
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o termo ecologia em dois sentidos possíveis: ecologia como qualidade ambiental e 

como visão de conjunto da paisagem, de seus determinantes e de suas qualidades. 

No entanto, apesar dos esforços da academia e dos profissionais do 

planejamento, o paradoxo entre a necessidade de concentrar pessoas e atividades 

em áreas urbanas e a popularidade dos subúrbios não está resolvido de maneira 

satisfatória e não existe ainda uma definição clara de “cidade compacta” e nem 

evidências de que cidades compactas são efetivamente sustentáveis271. Se 

considerarmos que a sustentabilidade está mais relacionada ao consumo energético 

do que à forma compacta da cidade, a pergunta colocada por Nairn em Civilia, 

“Quanto você precisa realmente - realmente - possuir continuamente?” nos parece 

ainda mais pertinente. 

Existem também algumas considerações a fazer sobre o papel do crítico hoje. 

Como Rick Poynor272 observa, hoje existe muito jornalismo que lida com questões de 

design, arte, cinema e arquitetura, no entanto, ele afirma, jornalismo e crítica são 

duas atividades diferentes. Enquanto é possível encontrar jornalistas com intenções 

críticas normalmente esse tipo de jornalismo limita-se a relatar novidades como, por 

exemplo, o último telefone celular, ou os bares, restaurantes e hotéis da moda. 

Poynor lembra que fazer julgamentos sobre qualidade antigamente era considerado 

uma função chave da profissão de crítico no entanto, ele observa, isso tornou-se algo 

antiquado especialmente no campo das artes visuais onde existe uma tensão 

inerente entre julgamentos objetivos como por exemplo, se o objeto em questão 

desempenha sua função de maneira apropriada ou não, e reações estéticas 

subjetivas que podem parecer facilmente elitistas, algo não aceitável em uma época 

de acesso público. Lembrando as edições do pós-guerra da AR, sugere que 

publicações usem melhor os recursos visuais dos quais dispõem notando que 

raramente hoje esses recursos são usados de maneira não comemorativa.  

Consideramos muito significativo o fato de que Poynor usa o caso de Ian 

Nairn como um exemplo do que a crítica representava antigamente e para ilustrar 

porque o tipo de crítica perceptiva, provocativa, informativa e irreverente exercida por 

Nairn ainda é necessária hoje.  

271 NEUMAN, M. The Compact City Fallacy. Journal of Planning Education and Research. 
2005, p.11-12. 
272 POYNOR, R. The Death of the Critic. Icon Eye Magazine [online]. n. 33, março 2006. 
Acesso: 
http://www.iconeye.com/index.php?option=com_content&view=article&catid=313:icon%20033
&id=2527:the-death-of-the-critic--icon-033--march-2006. Acessado: 20.12.2010. 
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