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Introdução

A defesa das paisagens locais e das particularidades culturais constitui 
um dos elementos centrais da crítica ao urbanismo modernista1, acusado de 
destruí-las na escala do mundo. Apesar da pertinência dessa crítica, sobretudo 
quando voltada para as realizações decorrentes do espraiamento do ideal da 
Cidade Funcional e, em particular, daquele defendido pelo mainstream dos 
Congressos Internacionais da Arquitetura Moderna (CIAM), ela pressupõe 
a compreensão deste último como um bloco monolítico, deixando de 
considerar as tensões que o atravessaram, particularmente no pós-guerra, 
bem como as diferentes visões de cidade e de urbanismo defendidas até 
mesmo pelos seus mais ardorosos partidários.

Recorrendo à história do urbanismo, este texto busca discutir um 
capítulo da configuração da paisagem urbana no século XX, ao explorar 
a experiência do escritório de arquitetura e urbanismo Town Planning 
Associates na América do Sul. Fundado em Nova York em 19412, sob 
a liderança de José Luis Sert e Paul Lester Wiener3, o escritório foi 
responsável, entre 1945 e 1957, por uma dezena de projetos para cidades 
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no Brasil, Peru, Colômbia, Venezuela e Cuba, tendo, entretanto, pouco se 
concretizado dessa vasta produção projetual4.

Convém ressaltar que estamos entendendo aqui a paisagem urbana 
não apenas nos seus aspectos físicos, construtivos e morfológicos, mas 
também nos conteúdos culturais que lhe dão sentido. Elementos centrais 
na produção crítica sobre a arquitetura e o urbanismo nas últimas décadas, 
os estudos sobre a paisagem têm enfatizado os aspectos relacionados à 
subjetividade da experiência do observador – que é, ao mesmo tempo, 
parte integrante da paisagem que o envolve. Nessa perspectiva, a paisagem 
só existiria enquanto espaço vivido, percebido. Este texto, porém, caminha 
em outra direção – a nosso ver igualmente pertinente, na medida em que, 
em certo sentido, projetar é também construir paisagens. A idealização 
de paisagens e de “cenários urbanos” pode até mesmo ser considerada 
elemento central, quando não condição, para utopistas, reformadores 
sociais, arquitetos e planejadores urbanos expressarem, desde o 
Renascimento, o seu ideal de cidade virtuosa5. Ainda que ressaltando que 
paisagem “é aquilo que se dá ao nosso sensorial”, Milton Santos (1996, 
p. 37-38) lembra que o paisagista “é o especialista que é suscetível, junto 
com o urbanista, de oferecer um projeto de quadro material de vida”.  
É nessa perspectiva, pois, que gostaríamos de inserir a reflexão que segue, 
ao analisarmos um capítulo pouco estudado da história do urbanismo na 
América do Sul.

Embora mantendo, globalmente, fidelidade ao ideal da Cidade Fun-
cional, alguns dos projetos que Sert e Wiener realizaram para a América do 
Sul distanciavam-se dos modelos abstratos da primeira fase do urbanismo 
modernista, embasavam-se em uma reflexão teórica antecipadora de novos 
temas para o urbanismo e propunham uma paisagem urbana nascida do 
encontro entre pressupostos gerais, condições locais e sensibilidade às 
di ferenças culturais. Não trataremos aqui do conjunto desses projetos, 
mas tão somente daqueles que expressam uma mudança na concepção de 
Sert e Wiener com relação à cidade e à paisagem urbana, como foram os 
casos dos projetos para a Cidade dos Motores, no Brasil; Chimbote, no 
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Peru; Tumaco e Medellín, na Colômbia; e Pomona e Puerto Ordaz, na 
Venezuela.

Em 1942, portanto pouco depois da formação do Town Planning 
Associates (TPA), Sert publica em Nova York o livro Can our cities 
survive?: an ABC of urban problems, their analysis, their solutions, no 
qual ele sistematizava (e reinterpretava) os resultados do IV e V CIAMs, 
ocorridos, respectivamente, em 1933 e 1937.

Chama atenção as mudanças no pensamento de Sert sobre o assunto, 
quando comparamos o conteúdo de Can our cities survive? com outros textos 
que logo lhe seguirão, como o manifesto Nine points on monumentality 
(escrito em 1943, mas só publicado em 1956), assinado por ele, Giedion 
e Léger, e o artigo The human scale in city planning (1944). Poucos anos 
depois, a esses textos virão juntar-se Centros para la vida en comunidad 
(1951) e Can patios make cities? (1953), estes dois últimos já então como 
expressão de uma estratégica discussão desenvolvida no CIAM como 
forma de responder às críticas (internas e externas) que se generalizam a 
partir do momento em que ele voltara a se reunir, após a interrupção de 
10 anos causada pela guerra6.

Os projetos do TPA para as cidades sul-americanas guardarão – uns 
mais outros menos – estreita relação com as ideias expostas nesses textos, 
num processo em que teoria e prática se retroalimentam. Através deles, 
delineam-se elementos de crítica ao ideal da Cidade Funcional, tal qual 
ele se desenvolvera desde a Cidade para três milhões de habitantes (1922), 
de Le Corbusier, sua aplicação no Plan Voisin (1925), sua sistematização 
no CIAM 4 (1933) e seus desenvolvimentos na Ville Radieuse (1935).

A busca de uma paisagem urbana onde confluem arquitetura e arte, 
estruturada segundo a escala humana e em diálogo com a realidade eco-
nômica, social, cultural e histórica na qual se insere, marca uma guinada 
no pensamento urbanístico modernista – e em especial no pensamento 
de Sert –, introduzindo uma visão mais sensível aos aspectos culturais do 
meio – e, neste sentido, mais regionalista –, voltada para o enfrentamento 
de problemas reais em cidades reais e não mais para cidades abstratas:
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Debemos trabajar para el mundo en que vivimos, con todos sus defectos, 
dudas y limitaciones, pero ello no debe impedirnos que imaginemos un 
mundo mejor y que procuremos orientar hacia él nuestra labor. (SERT, 
1997, p. 129)

Sert, Wiener e o Town Planning Associates

Jovem, Sert trabalhara com Le Corbusier em Paris, entre 1929 e 1930. 
Pouco depois, ele foi um dos membros fundadores do Grup d’Arquitectes 
i Tècnics Catalans per al Progrés de l´Arquitectura Contemporània 
(GATCPAC), seção catalã do CIAM, que, juntamente com Le Corbusier e 
Pierre Jeanneret, trabalhou na elaboração do Plano Macià para Barcelona, 
entre 1931 e 1934. Em 1937 ele projetou, em parceria com Luis Lacasa, o 
Pavilhão Espanhol na Feira Internacional de Paris, o qual representou um 
“raro exemplo de integração” (FREIXA, 1979, p. 46) da arte de vanguarda 
daquela época. Nele, Sert teve a oportunidade de trabalhar em estreita 
colaboração com Calder, Miró e Picasso – foi justamente nesse pavilhão 
em que, pela primeira vez, a Guernica foi exposta.

Estabelecendo-se nos Estados Unidos em junho de 1939, após a queda 
da República espanhola, Sert foi responsável por tentativas frustradas de 
reorganização do CIAM em solo norte-americano, para onde emigrara boa 
parte dos arquitetos europeus de vanguarda, fugindo do clima de guerra 
e intolerância na Europa7. Como parte de sua estratégia de inserção no 
meio profissional e acadêmico americano8, Sert publicou o já mencionado  
Can our cities survive?, embora a impressão que se tenha é que, àquela 
época, suas concepções de cidade, urbanismo e paisagem já estavam 
começando a mudar, muito provavelmente em função do impacto da 
nova realidade que estava vivenciando naquele país.

Uma vez inserido no meio profissional americano, Sert viria a ser 
responsável por uma prolífica produção de projetos de arquitetura. 
Quanto a sua produção urbanística, parte essencial dela concentrou-se na 
experiência latino-americana do TPA9. Quanto ao ensino da arquitetura 
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e do urbanismo, desde sua chegada em Nova York, Sert realizou uma 
série de conferências – muitas delas possibilitadas pela intermediação de 
membros do CIAM já estabelecidos no meio acadêmico local, como foi 
o caso de Walter Gropius. Anos mais tarde, ele viria a obter um posto em 
Harvard, onde chegou a ocupar o cargo de Decano da Graduate School 
of Design entre 1953 e 1969.

Com a retomada das atividades do CIAM, em 1946, Sert tornou-
se seu presidente, cargo que exerceu até o último congresso, em 1956.  
A reflexão sobre urbanismo que ele começara a desenvolver desde o início 
dos anos 40, bem como sua aplicação prática nos projetos sul-americanos, 
entrará pouco depois, como veremos mais adiante, na pauta de discussões 
do CIAM, como estratégia de enfrentamento das críticas que acusavam o 
tipo de urbanismo que ele defendia de destruir os espaços de sociabilidade 
da cidade e as especificidades da cultura. 

Wiener, alemão de origem, estabelecera-se nos EUA desde 1931.  
Em 1939, ele projetou o Pavilhão do Equador na Exposição Universal de 
Nova York, além de ter colaborado com Lucio Costa e Oscar Niemeyer 
no projeto do pavilhão brasileiro para a mesma feira. Um ano depois da 
formação do TPA, Wiener foi contratado como professor convidado da 
Universidade do Brasil (MUMFORD, 1997, p. 51), o que talvez tenha 
sido uma de suas primeiras aproximações com o meio profissional da 
América do Sul, onde ele pretendia encontrar encomendas para o recém-
criado TPA.

A profusão de encomendas de projetos que esse escritório recebeu 
de cidades latino-americanas não pode ser dissociada de uma série de 
iniciativas relacionadas à “política de boa vizinhança” que os Estados 
Unidos desenvolviam com relação a seus “vizinhos do Sul”, as quais 
receberam, quando não o apoio governamental explícito, ao menos uma 
espécie de chancela oficial. No âmbito cultural, essas iniciativas foram 
de natureza bem diversa: exposições para divulgar a arquitetura e o 
urbanismo, como Brazil builds, em 1943; Two cities, planning in North 
and South America, em 1947; e Latin American architecture since 1945, em 
1955, todas realizadas no The Museum of Modern Art (MoMA) de Nova 



154  urbanisMo na aMérica do sul: circulação de ideias e constituição do caMpo, 1920-1960

York, e acompanhadas por publicações específicas; criação de símbolos 
da cultura latina destinados ao consumo de massas, como a carreira 
hollywoodiana de Carmem Miranda, ou os personagens de quadrinhos 
Zé Carioca, Panchito e o Gauchinho Voador, criados quando da viagem 
de Walt Disney à América do Sul, em 1941; ou ainda a tentativa frustrada 
de realização do filme It’s All True, sob a direção de Orson Welles, sobre  
os jangadeiros cearenses. A essas ações e a tantas outras congêneres, so-
ma va-se o financiamento de um intenso intercâmbio envolvendo 
profissionais tanto norte-americanos quanto latino-americanos. Artistas, 
intelectuais e profissionais de reconhecida competência em missão oficial 
(ou para-oficial) a países da América Latina ganhavam uma espécie de 
status de “embaixadores” dos EUA, afiançando, de certa forma, os laços 
que se pretendia reforçar naquele momento em que o mundo se cindia em 
dois grandes blocos e os norte-americanos colocavam-se como liderança 
inquestionável da reconstrução mundial. Inseria-se nesse contexto uma 
nova visita de Wiener à América do Sul, em 1945, com o patrocínio 
do Departamento de Estado dos EUA, com a finalidade de proferir 
conferências na Colômbia, no Peru e no Brasil, bem como de contatar 
profissionais locais e de conhecer o contexto e os avanços da arquitetura e 
do urbanismo no continente. (TARCHÓPULOS, 2003)

Entre o pensamento e a prática urbanística:  

reconceituações da paisagem

Textos demarcadores

Ao que parece, a publicação de Can our cities survive? foi recebida com 
frieza no meio profissional americano. Lewis Mumford, convidado para 
escrever o prefácio, recusa-se, alegando, em carta a Sert, sua discordância 
com a redução das cidades às quatro funções – habitação, trabalho, lazer 
e circulação. E argumentava: 



Marco aurélio a. de Filgueiras goMes (org.)  155 

The organs of political and cultural association are […] the distinguishing 
marks of the city: without them, there is only an urban mass […] I regard 
their omission as the chief defect of routine city planning; and their 
absence from the program of the CIAM I find almost inexplicable10. 
(MUMFORD, 2000, p. 13)

A produção teórica e projetual de Sert nos anos que se seguiram 
parecem demonstrar que essas críticas encontraram eco em seu espírito.

No ano seguinte ao lançamento desse livro, Sert publica, juntamente 
com Giedion e Léger, o manifesto Nine points on monumentality. Segundo 
narra Giedion (1957, p. 26), os três descobriram que haviam sido 
convidados para escrever, cada um, um artigo para uma publicação do 
grupo American Abstract Artists, tendo então decidido fazer juntos um 
texto único que expressasse uma convergência de perspectivas entre eles, 
escolhendo para isto a questão da “nova monumentalidade”.

Este texto conciso, de 1943, porém só publicado em 1956, representa 
a retomada pelo Movimento Moderno da questão da monumentalidade, 
por ele identificada até então com uma preocupação acadêmica.  
O manifesto relativiza a importância do funcional e traz novos temas para 
o âmbito do Movimento Moderno, relacionados à cultura, à significação 
urbana e às próprias tradições da disciplina – temas “antecipadores”, 
portanto, e que serão retomados, no pós-guerra, justamente pelos críticos 
do urbanismo “do CIAM”. Os monumentos são vistos nesse manifesto 
como uma expressão de cultura e como símbolos coletivos, capazes de 
enraizar o homem no tempo. Ele critica os arquitetos modernos por terem 
se afastado dos monumentos, mas ressalta que eles sabem agora que “there 
are no frontiers between architecture and town planning”11 e que, por isso, 
os monumentos podem tornar-se elementos poderosos de vastos projetos.

Na realidade, existe implícita nesse manifesto toda uma concepção de 
paisagem urbana. Ele considera que os monumentos devem inserir-se em 
um replanejamento em grande escala, que crie grandes espaços abertos 
nas zonas mais degradadas das cidades, de modo a tornar realidade novos 
centros urbanos. Isto seria trabalho conjunto de urbanistas, arquitetos, 
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pintores, escultores e paisagistas. O trabalho conjunto de arquitetos e 
artistas, explorando o uso da cor e do movimento, gerariam novos efeitos 
arquitetônicos, para os quais os elementos da natureza (árvores, plantas, 
água) também contribuiriam. Assim, as paisagens criadas pelo homem 
poderiam equiparar-se às paisagens naturais através de grandes extensões. 
Essa perspectiva representa um passo adiante no quadro do pensamento 
modernista: “A arquitetura monumental será mais do que estritamente 
funcional” (SERT; GIEDION; LEGER, 1997, p.17) e “nesses traçados 
monumentais, a arquitetura e o urbanismo alcançarão uma nova liber-
dade e desenvolverão novas possibilidades criativas”. (SERT; GIEDION; 
LEGER, 1997, p.17)

No texto The human scale in city planning, Sert faz uma crítica explícita 
às “cidades abstratas”, regidas pela máquina e características do urbanismo 
das primeiras especulações modernas, e esboça os contornos do que deveria 
ser uma nova paisagem urbana. Para ele, as cidades do futuro deveriam 
ser “cidades reais” e não mais “cidades abstratas”. Impossível dissociar as 
colocações feitas nesse artigo do contexto que as viu nascer: de um lado, 
dez anos haviam se transcorrido desde as discussões no famoso cruzeiro 
em direção a Atenas; de outro, a guerra sacudira o mundo e estimulara 
a ideia de que, com o fim do conflito, viria uma nova era, desafio para 
o qual era necessário preparar-se. Com o advento da democracia que o  
pós-guerra fatalmente traria, Sert afirma:

[…] we should first plan for human values [...] (If ) […] we are going to 
live in a better world after this war, our cities [...] will have to become 
something radically different from what they are today.12 (SERT, 1944, 
p. 394)

Finalmente, deve-se lembrar que Sert já se encontrava nos Estados 
Unidos há quatro anos, onde se deparara com a vasta e importante 
experiência urbanística decorrente da política do New Deal.

Muitas das críticas feitas por Sert em The human scale... dão a impressão 
de que ele tinha em mente mais a realidade americana do que a europeia, 
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ao se referir a subúrbios sem fim e a um padrão de urbanização onde 
“suburbanism seems to prevail over urbanism”13 e onde “man is lost in the 
vast extension of our metropolitan areas”14, advertindo sobre os riscos desse 
padrão de urbanização e sobre a consequente destruição do campo pelos 
“neither-city-nor-country complex”15, que cobriam e homogeneizavam 
regiões e paisagens inteiras com suas casas pré-fabricadas.

O tema da “humanização” das cidades – tanto das antigas quanto 
das novas – apresentava-se a Sert como um dos principais desafios aos 
urbanistas (SERT, 1944, p. 394). Ele critica a destruição da paisagem nas 
grandes cidades, onde elementos hostis à natureza humana substituí ram 
aqueles que outrora caracterizaram o meio onde o homem vivia. Para ele, 
as cidades falharam no que deveria ser o seu principal objetivo: fomentar 
e facilitar os contatos humanos e elevar o nível cultural da população. Ele  
vê a massa construída, amorfa e indiferenciada como um dos obstáculos 
para uma organização mais eficiente da vida social. Seu contraexemplo são 
as cidades europeias do passado, claramente demarcadas do campo, com 
um ou mais centros cívicos (políticos, religiosos, culturais ou recreacionais) 
facilmente distinguíveis, e em cujo interior todas as distâncias podiam ser 
cobertas a pé. Ele critica a falta de limites físicos entre as partes da cidade 
e a insuficiência e falta de critérios na localização dos edifícios destinados 
às diferentes funções sociais.

Seu foco volta-se então para uma proposta de desenho urbano que 
possa recriar nas cidades as estruturas sociais necessárias, “transforming 
the actual inorganic shape of our cities into an organic and living body”16 
(SERT, 1944, p. 398). Isto só poderia ser alcançado substituindo o pa-
drão de crescimento ilimitado das cidades por unidades bem definidas 
espacialmente, para isto contribuindo a definição de cinco escalas de 
planejamento, indo da unidade de vizinhança à região, onde “the life 
of each of these units should center around a social structure where 
community life takes shape and spreads”17 (SERT, 1944, p. 398). A cada 
uma dessas escalas corresponderiam diferentes equipamentos sociais 
(educacionais, culturais, recreacionais etc.). Sua preocupação com a pai-
sagem é aí bastante clara:
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The consideration of human psychology which revolts against the monotony 
and misery of cities as they are today, would find in the open city with its 
well differentiated zones both unity and variety, that would please our eyes 
and rest our spirit.18 (SERT, 1944, p. 410)

No texto de 1951, Centros para la vida de la comunidad, publicado no 
livro El corazón de la ciudad: por una vida más humana de la comunidad, 
Sert realiza um aprofundamento dos dois textos anteriores, adaptando-os 
à realidade do pós-guerra. Sua importância maior, porém, vem do fato 
deste tema ter se tornado central nas discussões no CIAM, em especial em 
sua oitava edição, que teve justamente como título The heart of the city.

Este livro constitui-se na primeira publicação do CIAM no pós-guerra, 
fato que leva Sert, já como presidente desses congressos, a incluir em seu 
texto um histórico das reuniões anteriores e os temas nelas abordados. 
Ele aponta que o final da guerra revestia-se de grande importância para 
os rumos dos congressos, primeiro, pelo fato de que muitas cidades na 
Europa encontravam-se destruídas e exigiam sua pronta reconstrução e, 
depois, porque seus membros, espalhados por todo o mundo, enfrentavam 
situações até então desconhecidas por eles. Nesse contexto, os países na 
América do Sul, África e Ásia, ganham destaque.

A partir daí, o foco centra-se em três temas já conhecidos: a necessidade 
de um centro cívico (ou coração – core – da cidade, como proposto pelos 
membros ingleses do CIAM); o trabalho do arquiteto-urbanista; e a 
integração das artes no coração da cidade.

O contexto em que Sert escreve era marcado por mudanças políticas, 
econômicas e técnicas que, segundo ele, tornavam imprevisível o futuro; 
em contrapartida, afirmava que era preciso que arquitetos e urbanistas 
se deparassem com a “realidade concreta da vida”. Nesse clima de 
“insegurança” e “incertezas”, mas também de desejo de restabelecer o 
equilíbrio entre a esfera individual e a coletiva, Sert propõe a criação do 
“coração da cidade”, introduzindo nele suas ideias sobre o espaço público 
e a organização da cidade.
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Entendendo o “coração” como a expressão de fatores gerais da 
natureza humana e da “vida orgânica”, variáveis segundo as culturas 
ou localidades (ROGERS; SERT; TYRWHITT, 1955, p. 164), Sert 
demonstra preocupação pela paisagem urbana, ressaltando como o clima 
e os costumes deverão contribuir, em cada caso, para definir e dar forma 
ao “coração”. Essas ideias foram aplicadas em seus projetos para as cidades 
da América do Sul, notadamente nos casos dos “corações” de Chimbote 
e Medellín, ou ainda no da cidade de Bogotá, em projeto realizado com  
Le Corbusier, todos eles apresentados no CIAM 8.

Se, no artigo anterior, Sert preocupava-se em esboçar uma nova 
paisagem urbana através da nova monumentalidade, da escala humana 
e do centro cívico, agora preocupa-se em definir as características desses 
centros de reunião, como as atividades que ali se desenvolveriam, seu 
papel como lugar de comunicação, a separação das circulação de pedestres 
e veículos, a incorporação de árvores, plantas, água, e os efeitos do sol e 
sombra. Acrescenta ainda que as formas dos edifícios construídos, seus 
valores plásticos e suas cores devem harmonizar-se com os elementos da 
natureza, de modo que “el paisaje debe jugar su importantísimo papel”.

Mais uma vez Sert (1944) dá ênfase à colaboração entre arquite-
tos, artistas e escultores, ao considerar o “coração” como o “centro das 
artes” e como o símbolo do processo humanizador do nosso tempo,  
expressar uma síntese orgânica da técnica moderna e das artes plásticas 
como instrumento e expressão da sociedade (ROGERS; SERT; 
TYRWHITT, 1955, p. 166). Ele critica a falta de relação entre as artes 
e aponta a utilização de novas técnicas que permitem experimentar 
contínuas transformações dos “corações”, como os elementos móveis e 
a iluminação. Para Sert, esse trabalho conjunto poderia ser de três tipos: 
integral (o arquiteto assume o papel de escultor e pintor), aplicada  
(o arquiteto desenvolve o projeto, o caráter e o espaço destinados a escultores 
e pintores) ou conexa (onde arquitetura, pintura e escultura podem estar 
simplesmente relacionadas entre si, mantendo-se separadas).



160  urbanisMo na aMérica do sul: circulação de ideias e constituição do caMpo, 1920-1960

Finalmente, o artigo Can patios make cities? constitui-se em uma espécie 
de balanço dos projetos realizados pelo TPA na América Latina a partir 
dos conceitos e ideias elaborados nos textos anteriores. Nele, podem ser 
notados dois pontos importantes: a ênfase na utilização de um sistema de 
pátios em distintas escalas como elemento organizador dos planos urbanos; 
e uma crítica ao urbanismo “descentralizador”, com a incorporação, 
em suas propostas de aspectos do urbanismo norte-americano, como o 
crescimento orgânico.

A elaboração desse artigo pode ser entendida como parte da estratégia 
de Sert para aceitação de suas ideias sobre urbanismo no meio profissional 
norte-americano. Para isso, ele realiza comparações entre suas propostas  e 
vários modelos aceitos por arquitetos e  urbanistas norte-americanos, como 
aqueles utilizados em projetos elaborados por Skidmore, Owings e Merrill, 
Johnson etc., porém, sempre evidenciando preocupação pela incorpo-
ração de aspectos regionais nas suas propostas a partir do entendimento 
da paisagem natural local, de uma releitura de métodos construtivos 
tradicionais e da incorporação de materiais próprios a cada região.

Uma releitura modernista da paisagem cultural

O confronto com condições sociais, econômicas, naturais, culturais e 
climáticas novas para Sert e Wiener, propiciado pela realização dos projetos 
sul-americanos, permitiu-lhes não só testar conceitos como o de “centro 
cívico”, mas, também, desenvolver a proposta do pátio como elemento 
estruturador do “tapete urbano”, reforçando a entrada do Movimento 
Moderno em uma etapa “regional”, na medida em que esses projetos 
introduziram valores de particularidade frente aos valores marcados pela 
rigidez de sua fase universalista (FREIXA, 1979, p. 55).

Essas propostas tinham como objetivo tanto a elaboração de projetos 
para cidades novas quanto a reformulação de cidades existentes. Ainda 
que referenciadas aos princípios da Cidade Funcional e às suas quatro 
funções básicas, elas evidenciavam, gradualmente, uma tentativa de: 
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[...] resaltar o domesticar los excesos del paisaje de las distintas ciudades, 
resultado de su conocimiento preciso del lugar, del relieve de la 
topografia, de los trazos de su arquitectura. (VENTÓS, 1997, p. 77)

Essa “proximidade” com a paisagem local talvez possa ser explicada 
pelo fato de que os “estudos analíticos” desenvolvidos na primeira etapa 
dos projetos eram realizados por equipes de profissionais (arquitetos, 
planejadores, geógrafos, sociólogos, educadores, engenheiros etc.) e 
estudantes locais sob a direção de Wiener e Sert  (1950-1951, p. 10; 
FREIXA, 1979, p. 56-57).

O primeiro trabalho do TPA na América do Sul foi a elaboração do 
Plano Diretor para a Cidade dos Motores, no Brasil, encomendado em 
1943 pelo General Antônio Guedes Muniz, Presidente da Comissão de 
Fabricantes de Aviões do Brasil. O projeto para a nova cidade traduz de 
forma clara os postulados do CIAM, porém Sert teve aí uma primeira 
oportunidade de aplicar suas ideias sobre o “novo monumentalismo” e 
sobre a “escala humana”. Buscou-se adaptar a proposta à paisagem natural, 
através do contraste da volumetria e dos espaços vazios, a diversidade de 
tipos de moradias em função de estudos do clima e a incorporação da 
vegetação local. O centro cívico constituía o elemento mais importante 
do projeto e traduzia a preocupação de Sert em criar um centro de 
referência e identidade para os habitantes. Esse grande espaço ao ar livre 
estava delimitado por edifícios que ajudavam na sua conformação, além 
de elementos que buscavam adequá-lo à escala humana.

O projeto urbano para Chimbote, no Peru, elaborado em 1948, 
repre senta um aprofundamento da tentativa de Sert em incorporar, de 
fato, aspectos relativos à paisagem natural, cultural e tradicional nas 
suas propostas. O TPA, contratado pela Corporación Peruana de Santa, 
elaborou, junto com a Oficina Nacional de Planeamiento Urbano del 
Perú, uma proposta bem diferente daquela elaborada para a Cidade dos 
Motores. Talvez alguns dos fatores que influíram nesse aspecto possam 
ser explicados pelas condições climáticas diversas: enquanto na Cidade 
dos Motores o clima era tropical, Chimbote encontrava-se em uma zona 
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árida, desértica e com pouca chuva; além disso, enquanto o projeto para 
a Cidade dos Motores era elaborado para abrigar uma população operária 
não residente, Chimbote visava a organização da população nativa ca ra-
cte rizada pelo baixo nível de renda.

Figura 1 –  Perspectiva do projeto para a Cidade dos Motores (setor residencial), Brasil.

Fonte: Bastlund (1967)

A paisagem natural em Chimbote não permitia a incorporação de 
grandes áreas verdes, como no caso da Cidade dos Motores, já que a 
manutenção delas significaria uma despesa para os residentes, motivo pelo 
qual tentou-se criar um “paisagismo econômico”, susceptível de receber 
tratamento (FREIXA, 1979, p. 55). Alguns elementos da paisagem 
existente foram incorporados e revitalizados, como canais de irrigação 
utilizados desde o tempo dos Incas, ao redor dos quais foram criadas 
áreas verdes. Em referência à utilização destes, Sert afirma que “este es 
un elemento esencial para una ciudad sin lluvia, ya que disponer de agua 
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Figura 3 – Acima, proposta; e abaixo, moradias existentes em Tumaco, Colômbia. 

Fonte: Bastlund (1967).

Já a proposta para a cidade de Medellín – na época, a maior cidade 
industrial da Colômbia –, também elaborada em 1948, constitui-se em 
uma tentativa de inseri-la em ma escalamais “regional”. Elaborado com 
a colaboração da Oficina del Plan Regulador, considerou-se que o antigo 
centro encontrava-se “demasiado congestionado” (ROGERS; SERT; 
TYRWHITT, 1955, p. 149) e insuficiente para responder às crescentes 
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necessidades da cidade (ROGERS; SERT; TYRWHITT, 1955, p. 130), 
razão pela qual optou-se por ocupar uma área próxima à mesma (onde 
encontravam-se o Mercado Central e a estação ferroviária) como sua zona 
de expansão (WIENER, 1955, p. 85). A paisagem natural existente e a 
presença do rio Medellín definiram o eixo principal da estrutura viária, 
assim como as ramificações secundárias que serviriam como referência 
para o crescimento da cidade. Em conformidade com a topografia do 
lugar, foram criados diversos tipos de unidades de habitação, distribuídos 
entre as áreas planas da cidade e as colinas próximas ao vale (WIENER; 
SERT, 1951, p. 12)

Figura 4 – Tapete urbano para Medellín, Colômbia.

Fonte: Freixa (1979)

No ano seguinte, o TPA recebeu a encomenda para elaborar os planos 
diretores para as cidades novas de Pomona (1950) e Puerto Ordaz (1951), na 
região mineira da Venezuela. Ambos significaram para Sert uma retomada 
das ideias contidas nos seus projetos urbanos iniciais e a elaboração de novas 
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propostas baseadas na ideia do “tapete urbano”. Para Pomona, localizada na 
zona petrolífera de Maracaíbo, foram projetadas 300 unidades de habitação 
com serviços básicos (creche, escola, centro comercial etc.). Como no 
caso de Chimbote, levou-se em conta a incorporação da paisagem natural 
e a elaboração de sistemas autoconstrutivos para as moradias, bem como 
sistemas de controle natural térmico e de incidência solar. O projeto para 
Puerto Ordaz foi encomendado pela US Steel Company e localizava-se no 
delta do Orinoco. A proposta foi organizada a partir de eixos que articulavam 
dois setores diferentes; na intersecção deles encontrava-se o centro cívico. 
Também neste caso, o projeto foi elaborado a partir da utilização dos pátios 
como elementos organizadores da vida e da paisagem urbanas.

Figura 5 – Centro Cívico para Puerto Ordaz, Venezuela.  

Fonte: Costa e Hartray (1997)
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Conclusões

A análise da ação do Town Planning Associates na América do Sul 
– experiência que, talvez por ter tido restrito grau de concretização, 
tem sido muito pouco estudada no âmbito continental – suscita um 
questionamento geral de ordem metodológica e leva a algumas conclusões 
e a outras tantas interrogações.

A primeira questão que aflora aponta para a necessidade de um 
aprofundamento sobre o estatuto do estudo da paisagem no bojo dos 
estudos históricos sobre o urbanismo. Ou ainda: em que pode a história 
do urbanismo contribuir para os estudos sobre a paisagem? Em nossa 
opinião, pelo menos de duas maneiras: a primeira, resgatando o estudo de 
paisagens de cidades do passado, cuja experiência dos que as vivenciaram 
pode ser resgatada através de registros como a literatura, as artes em 
geral, a fotografia, além de documentos diversos, como memórias, 
correspondência pessoal etc. A segunda, através do estudo de “paisagens 
idealizadas”, não concretizadas – paisagens que poderiam ter sido, mas 
que não foram. Esta vertente, que foi a que trilhamos neste texto, aponta 
principalmente para propostas urbanísticas que, por razões diversas, não 
passaram do estágio da simples formulação, mas que, nem por isso, são 
menos ricas em ensinamentos. 

O exame das propostas do Town Planning Associates para a América do 
Sul lança luz sobre um momento particularmente interessante da história 
do urbanismo: aquele em que as propostas de cidades “abstratas”, “ideais”, 
características do entreguerras, defrontam-se com a realidade de um mundo 
em rápido processo de mudança, confrontam-se com outras formas de 
encaminhar os mesmos problemas – ou problemas muito próximos –, 
como foi o caso do “embate” entre as propostas do CIAM e a experiência 
urbanística americana; percebem as suas limitações; buscam repensar suas 
bases de referência; descobrem o “outro”, com sua diversidade de condições, 
exigências, necessidades. A proposta de uma paisagem urbana unificadora 
e homogeneizadora mostra aí todos os seus limites.
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Os projetos que examinamos neste texto reforçam a percepção da 
diversidade interna de propostas do Movimento Moderno para a cidade 
e para a paisagem urbana e complexificam nosso conhecimento sobre a 
dinâmica de transformações por que passou a discussão sobre o urba-
nismo no âmbito do CIAM. A preocupação com o centro enquanto 
espaço de sociabilidade, a busca das alternativas que as unidades 
habitacionais de baixa altura e alta densidade ofereciam às espaçadas 
torres de habitação, a utilização de técnicas e materiais autóctones 
de construção, a sensibilidade ao meio geográfico e cultural parecem 
exemplos significativos do esforço de transformar a noção de “cidade 
funcional” e a conceituação de paisagem, abrindo um vasto leque de 
questões para os pesquisadores. Ainda que gran de parte dessas propostas 
não tenha se concretizado, a ampla divul ga ção que elas tiveram na 
imprensa especializada internacional e a participa ção (ao que parece) 
constante de profissionais locais nesses  projetos, sugere-nos um questio-
namento sobre os eventuais desdobramentos posteriores que elas possam 
ter tido no contexto continental. Isto nos permitiria discutir sobre até 
que ponto foi possível conjugar internacionalismo com regionalismo 
na experiência urbanística sul-americana, na sequência a projetos que, 
de uma forma ainda embrionária, mas clara, buscaram um diálogo com 
as realidades locais, em um momento situado entre, de um lado, as 
tentativas de reinvenção do moderno e, de outro, um “pós-modernismo” 
ainda incipiente. 

Questões como estas permanecem à espera de aprofundamento.  
Sua simples formulação representa a perspectiva de novos horizontes de 
pesquisa.

Notas

* Este trabalho foi originalmente apresentado como uma comunicação no 3º Se-
minário de Paisagismo Sul-Americano, que teve lugar no Rio de Janeiro, entre os 
dias 28 e 30 de maio de 2008.
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1 A expressão “urbanismo modernista” é, sem dúvida, ambígua. Apesar disto, preferimos 
utilizá-la aqui por uma questão de comodidade, para diferenciá-la da realidade bem 
mais ampla e multifacetada do “urbanismo moderno”, que pode encobrir referências 
a experiências bem distintas, do Renascimento – ou do Iluminismo – ao século XX. 
Por “urbanismo modernista”, estamos entendendo o ideal da “Cidade Funcional” 
defendido pelas vanguardas do entreguerras e, em particular, pelo mainstream dos 
Congrès Internationaux d’Architecture Moderne (CIAM).

2 Existem divergências sobre a data exata da formação do Town Planning Associates. 
Utilizamos aqui a indicada por Knud Bastlund (1967, p. 6).

3 Posteriormente, a eles juntar-se-ia Paul Schulz.

4 Os projetos urbanos elaborados pelo TPA foram no Brasil: Cidade dos Motores 
(1945-1947); no Peru: Lima e Chimbote (1947-1948); na Colômbia: Tumaco, 
Medellín, Cali, Barranquilla e Bogotá (1947-1953); na Venezuela: Pomona, Puerto 
Ordaz e Ciudad Piar (1951); e em Cuba: Havana (1955-1957).

5 Entre muitas referências possíveis, ressaltam-se os excelentes exemplos propiciados 
pelos trabalhos de Ruth Eaton (2001), Virgilio Vercelloni (1996) e Jean-Louis 
Cohen (1995).

6 O último congresso antes da guerra foi o de Paris (CIAM 5), em 1937, e o primeiro 
no pós-guerra foi o de Bridgwater (CIAM 6), em 1947.

7 Após o congresso de 1937, sucedem-se as emigrações. Para os Estados Unidos, 
dirigiram-se Gropius, Mies, Breuer, Hilberseimer, Mendelsohn, Sert, Giedion, 
Chermayeff, dentre outros.

8 A opinião é de Eric Mumford (Cf. MUMFORD, 2000, p. 132).

9 Outros projetos urbanísticos de Sert são: Roosevelt Island, no East River, à altura 
de Midtown, Nova York, em 1974; e um setor piloto na cidade de Isfahan, Irã, em 
1975.

10 Os órgãos de associação política e cultural são [...] as marcas distintivas da cidade: 
sem eles, só existe uma massa urbana [...] Considero sua omissão como o principal 
defeito do planejamento urbano rotineiro e sua ausência no programa do CIAM 
quase inexplicável (tradução nossa).

11 Não há fronteiras entre arquitetura e urbanismo (tradução nossa).

12 [...] devemos planejar em primeiro lugar para os valores humanos [...] (Se) nós 
vamos viver num mundo melhor depois desta guerra, as nossas cidades [...] terão 
que se tornar algo radicalmente diferente do que elas são hoje (tradução nossa).

13 O suburbanismo parece prevalecer sobre o urbanismo (tradução nossa).

14 O homem está perdido na vasta extensão de nossas áreas metropolitanas 
(tradução nossa).
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15 Complexos nem-cidade-nem-campo (tradução nossa).

16 Transformando a atual forma inorgânica de nossas cidades em um corpo orgânico 
e vivo (tradução nossa).

17 A vida de cada uma dessas unidades deverá ser polarizada por uma estrutura social 
onde a vida da comunidade tome forma e se desenvolva (tradução nossa).

18 A preocupação com a psicologia, que se revolta contra a monotonia e miséria de 
nossas cidades como elas são hoje, encontraria na cidade aberta, com suas zonas 
bem diferenciadas, tanto a unidade quanto a variedade, que agradariam aos nossos 
olhos e repousariam o nosso espírito (tradução nossa).
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