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Agradecemos aos nossos prezados
clientes a preferência dada ao
aço especial para construção

o
cujos índices de vendas

superaram as nossas expectativas

Fabricantes
SIDERÚRGICA BARRA MANSA S.A.
Vendas
IND. E COM. METALÚRGICA ATLAS S. A.
Rua Rizkallah Jorge, 50 - 14.0 e 15.0 Andares
Fones: 32-3148 - 32-5146 - Rede Interno· S. Paulo
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AzulejosEscritório Central: Av. Rio Branco, 81 - 14. andar - Tel.: 23-5870
Caixa Postal, 1622 - End. Telegr. "Klobin' - Rio de Janeiro
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Quando você vai ao seu clube, você nota
que a piscina e os vestiários são revestidos
de azulejos. Nos .refeitórios dos colégios e das
fábricas, nos laboratórios e gabinetes de fí-
sica e química, e nos hospi tais, onde a assepsia
é um imperativo, você também encontrará
os azulejos. Mas, além do grand~ serviço
que os azulejos prestam à higienização dos
ambientes, êles podem ser usados também como
elemento decorativo, em magníficos painéis
a côres ou decorando fachadas e corredores.
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Esponjado
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Industrialização: .M'Sr.ll. do Govêrno
~

estruturas

solução preferida
pelos grandes industriais

Brasil, 1959.
Nascem
indústrias e
indústrias se
expandem, atendendo
às exigências do
desenvolvimento do
país. Cada etapa cumprida
é um passo de gigante
no rumo da independência

n!i""''"'''lol:~!!W' econômica. Edimetal
participa dêsse esfôrço.
Oferece soluções às indústrias
que crescem. Hoje, grandes
industriais empregam as
Estruturas Metálicas
Edimetal. Ganham mais espaço
útil. Suas indústrias apresentam
maior índice de produtividade!
Exijam Estruturas Metálicas
Edimetal que obedecem,
rigorosamente, às NOrmas Técnicas
Brasileiras Recomendadas.

fÁBRICA NACIONIL DE ESTRUTURIIS METÁLICAS
'''EOIMETDl'' S. 11.

SEDE: Rio - Rua do Carmo. 27-7.° andar - Tel.: 32·4210
Caixa Postal: 3723 - End. Telegr. "NACMET"
FABRICA: Barra Mansa - E. do Rio - Km 115 da Rodovia Preso Du!ra

9.010



- CLASSE INTERNACIONAL' EM
MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO

ARQUITETO HERBERT HIRCH

Fêz seus estudos técnicos e

de marcenaria nó Bahaus. em

Dessau (Berlim). Desde 1950.

projetista de móveis residenciais

e de escritório para Christian

Holzãpfel : de aparelhos de rá-

dio e TV para Max Braun; de

móveis estofados para Wilde e

Spieth e outros. Membro de

Deutschen Werkbundes desde

1946. Presidente da União dos

Desenhistas Industriais desde

1960. Membro do Conselho

Alemão da Forma desde 1961.

Mcdêlo exclusivo. Proje-
tado pelo arquiteto Her-
bert Hirch, para Holzãpfel,
Alemanha. Trata-se de
estilo de concepção con-
temporânea, dentro de
uma nova linha funcional
de confôrto e beleza. Sua
produção no Brasil, pela
Brafor, dá projeção inter-
nacional aos padrôes na-
cionais de móveis para es,
critório. E a Brafor orgu-
lha-se de ser das pri meiras
a trazer, para o nosso país,
o que há de mais avan-
çado na produção mundial
de móveis para escritório.

BRRFOR
Ho lz ápf'e l

ESCRIVANINHA DA LINHA HOLZAPFEL - BRAFOR
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(Painel do artista brasileiro Poty, alusivo ao Cinqüentenario da Shell no Brasil)

}ANOSNA PAISAGEM ,BRASILEIRA
") Há 50 anos a SHELL integra a paisagem
do Brasil. Operando nos vários campos ~
em que se faz essencial a presença dos
derivados de petróleo, a marca SHELL é

':) hoje um marco do progresso do País, um
empreendimento sintonizado com o de-
senvolvimento nacional. O que multiplica
as alegrias dêste cinqüentenário - o cin-
qüentenário brasileiro da SHELL.

ENfiAR
MEtO SÉCUJO
DE EXPERIENCIA
E BONS SERVICOS
NO BRASIL '



· .. e assim você terá

a segurança de receber

um Projeto de Iluminação,

cientificamente elaborado.

Lembre-se de que a G-E fabrica uma linha
completa de lâmpadas, para todo e qual-
quer serviço de iluminação e de que seus
engenheiros luminotécnicos são altamen-
te especializados no assunto.

Por isso, os Projetos de Iluminação apre-
sentados pela G-E são sempre adequados,
práticos e econômicos.

Faça uma experiência: ao defrontar-se
com um problema de iluminação, consul-
te a General Electric: não há ônus ou
compromisso de sua parte.

46.83!r

Qualquer que seja
seu problema de
Iluminação, entregue-o
aos engenheiros
Iuminotécnicos
da General Electric ...

GENERAL _ ELECTRIC
GENERAL ELECTRIC S. A.

Rio - Avenida Almirante Barroso, 81 - Telefone: 42-4000

São Paulo - Rua Antônio de GOdói, 88 - Telefone: 34-9131

Recife - Rua Imperial, 1133 - Telefone: 7601

Salvador - Avenida Frederico Pontes, 44 - Telefone: 4326

Curitiba - Rua André de Barros, 715 - Telefone: 4-1336 - 4-1251 e 4-2296

Pôr-to Alegre - Praça Otáv lo Rocha, 25 - Telefone: 5764 e 4881

Bcb Horizonte " Rua Uberaba, 111 - Telefone: 4-8960



Isso foi dito por um homem do povo, em Belo
Horizonte, há 70 anos. Precisamente em 1893.
Naquela época, Angelo Marcello de Paoli, na
construção do "Cine Glória;' empregou pela
primeira vez em Minas Gerais a estrutura de
concreto armado. Como coisa nova, não mereceu
lá muito crédito!... Então o velho De Paoli de-
cidiu realizar, publicamente, uma "prova de
carga" Tôda a população da cidade foi con-
vidada para assisti-Ia e até os mais incrédulos

"UaI-'------ •• o~

Não é
que o trem
güenta , "mesmo ....
se convenceram. A obra era sólida mesmo,
como tôdas as obras construídas pelos De
Paoli. Em 1958, quando de suá demolição, foi
necessário usar marteletes de ar comprimido.
Angelo Marcello De Paoli, fundador de uma
estirpe de construtores, legou-nos uma tradi-
ção de pioneirismo e amor ao trabalho - esta,
aliada a uma experiência de 70 anos vivida
em centenas de obras, dá aos que exigem se-
gurança .a garantia maior de nossa idoneidade.

Tradição .âe pioneirismo e segurança em construções



"PISCINAS" PROVAM: FÔRRO É EUCATEX Experiências como esta são
realizadas no Departamento de Engenharia da Eucatex S. A.: a "piscina" de chapas de Eucatex Isolante 12 rnm,
com juntas asfálticas, destina-se a testar a não-absorção de água do material. Durante vários dias, as "piscinas"
permanecem cheias de água, não ocorrendo nenhum vasamento ou umedecimento. Isto acontece porque Eucatex é

um material hidrófugo: seus tratamentos químicos e mecânicos especiais repelem a água. O máximo que acontece
é passar água pelas juntas das chapas. Isto somente produzirá danos na pintura, não alterando o material. Uma
única demão de tinta e pronto: o fôrro fica sempre como nôvo. Outras propriedades do material são também tes-
tadas. Exemplo: a isolação térmica. O Fôrro Eucatex isola o frio e o calor que invadem a casa pelo telhado.
mantendo a temperatura ambiente agradável em qualquer época do ano. Se você tem algum problema com isolação
térmica ou acústica, confie-o ao Departamento de Engenharia da Eucatex S. A. - Av. Francisco Matarazzo, 530
Telefone: 51-9108 - São Paulo. Nossa experiência encontrará a solução correta!



SEGURANÇA
- É o QUE VOCÊ EXIGE NUM ELEVADOR?

Otis é o nome que identifica segurança em elevadores.
Segurança de fato: você não ouve falar em problemas
quando os elevadores são Otis, A razão é que os eleva-
dores Otis estão muitos anos à frente em segurança e
qualidade. A preocupação com a segurança é uma tra-
dição na Otis: nasceu com o primeiro elevador apre-
sentado ao mundo, em 1853, no qual Elisha G. Otis
instalou um eficiente dispositivo de segurança. Desde
então, Otis é o melhor e mais seguro elevador fabrica-
do no mundo. Se você exige segurança, exija Otis.

Segurança
Beleza
Durabilidade
Eficiência

ELEVADORES OTIS S. A.
Onde tudo é de

3J. H2



LAMBRIS

LOUÇA SANITARIA

TIÍOLOS

TACOS

Quem.
PARQUETS

PLÁSTICOS

MÁRMORES

LUMINARIAS

AQUECEDORES

FOGõES

Especifica? PINTURAS

GRANITOS

FERRAGENS

CERÂMICAS

MóVEIS

o ARQUITETO.
ESQUADR1AS

ALUMíNIO

FERRO

O arquiteto não concebe COIsas
irreais. A sua concepção é mate-
rial desde o primeiro traço. O
traço, a linha são notações que
correspondem a determinados
materiais. É o arquiteto pois
quem decide qual o material a

ser empregado. Há diversos tipos
de materiais e nem todos são co-
nhecidos pelos arquitetos. Será
que êles conhecem o seu ma-
terial?

A melhor maneira que o senhor
tem para tornar o seu material
conhecido pelos arquitetos é apre-
sentá-lo através das páginas de

MADEIRAS

VERNIZES

óLEOS

TAPETES

TECIDOS

TELHAS

CIMENTO

IMPERMEAB1LlZANTES

VIDROS

MATERIAé. ELÉTRICO

ELEVADORES

MONTA CARGAS

EXTINTORES

ISOLANTES

TÉRMICAS

ACÚSTICAS

AZULEJOS

ESCADAS ROLANTES

ARQUITETURA

A revista que todo arquiteto hra-

sileiro lê e coleciona.

FUNDAÇõES

CHAPAS CORRUGADAS

CANOS

FôRMAS

I -
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editorial

s.HRu
UM SEMINÁRIO DE HABITAÇÃO
E REFORMA URBANA

': "1 (-,
Repetidas Ivêzes temos focalizado a

posição e a responsabilidade do arqui-
teto brasileiro. O desenvolvimento
acentuado das estruturas nacionais,
no ultimo decênio, trouxe uma nova
fonte de inquietação aos profissionais
de arquitetura, imprimindo nova ori-
entação à sua incessante busca cria-
dora. As discussões e divagações em
tôrno de teses racionalistas ou orga-
nícistas, da composição formal ou in-
formal, do material revestido ou bru-
to cederam lugar as questões sociais
e econômicas do fato arquítetôníco.
A discussão teórica e teorisante das

soluções formais e da pesquisa estéti-
ca passou à um segundo plano mais
justo e mais consentâneo com a pró-
pria opção de cada um. Compreende-
mos que o que nos deve aglutinar é a
vigilância constante sôbre os fatos que
decorrem da transformação brasileira.
Aí reside a própria razão de ser da ar-
quitetura e do arquiteto brasileiro no
momento. Esta transformação afigu-
ra-se irreversível e atinge todos os es-
tratos culturais do país.
O problema da moradia aí está a

exigir uma ação que não é só do ar-
quiteto, mas dêle não pode prescindir.
O seu equacionamento imediato impõe
a participação e o saber do arquiteto.
Pois para isto êle foi feito. Para es-
colher e decidir. Para projetar e cons-
truir. Não o edifício que especula e
amontoa. Não a residência de jardins
babilônicos que ostenta, discrimina e
oprime. Não para assistir impassivel-
mente, isento como no limbo, a dete-
rioração de estruturas urbanas que
mal-nascidas já apresentam os sinais
da gangrena e da esclerose.
Fundamentalmente, o arquiteto foi

feito para atender as necessidades bá-
sicas do habitat do homem.
A pregação dos arquitetos começa a

ser ouvida. Nem todos são surdos nes-
te país. Êste ano dois fatos marcaram

decisivamente o campo da luta por um
equacionamento do problema habita-
cional. A mensagem Presidencial ao
Congresso Nacional e o Seminário de
Habitação e Reforma Urbana promo-
vido pelo Instituto de Arquitetos do
Brasil e o Instituto de Previdência e
Assistência dos Servidores do Estado.
O presidente do IPASE, Clidenor

Freitas, sentindo a responsabilidade
que cabia a entidade por êle dirigi da
no tocante a moradia e preocupado
em obter maior rentabilidade social
nos investimentos neste setor, resol-
veu um processo que normalmente
costuma dar resultados: planejar.
Mas, o planejamento exige conheci-
mentos anteriores à coisa sôbre a qual
se vai atuar. No caso da habitação
pouco ou quase nada se conhece de
positivo. A sensação de aguda e in-
quietante presença, entretanto, se im-
põe de maneira a não ser esquecida
ou escamoteada.
Um seminário foi então planejado

com a audiência do Instituto de Ar-
quitetos. O Seminário de Habitação e
Reforma Urbana a se realizar neste
mês de julho, no Rio e em São Paulo,
Nêle teremos a oportunidade de reu-
nir os poucos que, no Brasil, preocu-
pam-se seriamente com os problemas
relativos ao abrigo do homem. Êste 8e·-
mínário não se constituirá na paria-
cea maravilhosa capaz de curar os
males do mal morar. Acreditar nisso
seria demagógico e desonesto. O ar-
quiteto preocupa-se com a verdade.
Verdade de intenção. Verdade do ma-
terial que é a sua obra. Verdade do
ato acabado e bem feito. Temos cons-
ciência das dimensões do problema e
de sua íntima relação com o processo
brasileiro de desenvolvimento. Desvios
e descuidos no seu equacionamento
poderão conduzir à demagogia e ao
aproveitamento ilícito.
Saudamos os participantes do Se-

minário com a certeza de que êles sa-
berão encontrar a linha mestra da po-
lítica habitacional brasileira.



,.





história

"Al"qllitetuloa"dedica êste nÍlmel"Oao

Arquiteto Luiz Carlos Nunes de Souza

A abra de Lui; Nunes é pràticamente
desconhecida das arquitetas brasileiras. Na
entanto, é uma obra pioneira de excepcio-
nais méritos, uma das chaves para cam-
preensão e interpretação da desenvolvlmen-
ta de nossa arquitcturo.

De Lui; Nunes podemos, resumidamente,
dizer que soube' sentir e viver projunda-
mente a sua época. Sua curta vida proiis-
sional está marcada com a sentida de ar-
gonização, combatividade e capacidade de
liderança, qualidades que lhe eram inatas.

Tais qualidades êle as revelou ainda nas
bancas escalares quando, cama presidente
da Diretôrio Acadêmico, liderou a movi-
menta de rejorma da ensina na Escola de
Belas Artes, que culminou com. a greve da
apoio ao diretor demissionário que preten-
dia introduzi-Ias, arquiteto Lúcia Casta.

Foi na Recife, há quase 3 décadas, que a
sua abra se valorizou através da ação da
equipe que criou, empolgou e dirigiu na
Diretoria de Arquitetura e Construção, pos-
teriormente Diretoria de Arquitetura e Ur-
banismo,

Ninguém melhor que a própria Nunes
poderia definir a sentida projundo da mag-
nífica trabalha desenvolvido par esta Di-
retoria .. Esta dejiniçiio vamos encontrâ-la
na Portaria com que se despediu de seus
auxiliares ao pedir demissão da carga de
Diretor da D. A .C .

1 Reservatório d'água de Olinda

CÓPIA - DIRECTORIA DE ARCHI-
TECTURA E CONSTRUÇÃO. Recife, 4
de Desembro de 1935. Portaria n.? 14.
Tendo solicitado ao Sr. Secretario da
Viação e Obras Públicas a minha de-
missão de Director de Architectura e
Construção, e antes de entregá-Io ao
Dr. Nestor Mcreíra Reis, designado

pelo sr. Secretario da Viação para di-
rigir esta Directoria, desej o agradecer
áquelles auxiliares, de todas as cate-
gorias, que bem souberam comprehen-
der os seus deveres e emprestaram as
suas attribuições o maximo de bôa
vontade, zelo, dedicação e eficiencia.
Quero com este agradecimento deixar
esclarecido, a quanto dos que commigo
trabalharam sinceramente, que foi es-
ta colaboração mutua e colletectíva, o
verdadeiro motivo para que em tão
pouco tempo tivesse a Directoria de
Architectura e Construção conseguido
realizar parte do seu vasto programma.
É tambem meu desejo, que todos com-
preendam sem a menor duvida que es-
tas nossas realizações, cheias de es-
piríto contemporâneo, isentas de qual-
quer influencia individualista, que fo-
ram até agora dirigidas por um cri-
terio de absoluta honestidade profis-
sional, capaz de conduzir a uma
technica mais evoluída, mais perfeita
e portanto efficiente, ficará durante
algum tempo ainda, marcando em
Pernambuco uma época em que, co-
mo nos centros de grande civilização,
a archítectura é uma preoccupação
administrativa, uma demonstração de
cultura e espirito, muita cousa de hu-
mano e social. (a) Luiz Nunes - DI-
RECTOR - Copiei do original. Recife,
4 de Dezembro de 1935. . .
. . . . . . . . . . . . . . . .. auxiliar de secripta.

,', ARQUITETURA, deve esta matéria ao
arquiteta Antônio Pedra Gomes de A/-

câmara, que há longos anos vem recolhendo
pacientemente dadas, depoimentos, [atos, en-
fim tudo que se refere à abra de Lui; Nunes.
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Luiz Nunes
J. Bezerra Baltar
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A história da arquitetura moderna
brasileira será incompleta e mesmo in-
fiel na interpretação de certos fatos
;e não incluir entre os seus episódios
mais importante aquêle desenhado no
Recife com a presença e a atuação em
duas etapas diferentes. do arquiteto
Luíz Carlos Nunes de Souza.
Luiz Nunes mineiro de nascimento,

formado arquiteto pela Escola Nacio-
nal de Belas Artes veio pela primeira
vez a Pernambuco em 1934 para or-
ganizar e dirigir um serviço estadual
de arquitetura e construção que se des-
dobrava da antiga e clássica Diretoria
de Viação e Obras Públicas.
Do alto da cúpula do Palácio da

Justiça - uma das inúmeras e por-
tentosas aberrações de estilização exis-
tentes no Brasil - onde se instalará
a nova Diretoria de Arquitetura e
Construção começaram a surgir pro-
j etos de edifícios concebidos segundo
novos critérios de composição que vi-
savam substituir o uso impensado de
fórmulas estéticas superadas pela pes-
quisa consciente de uma adequada
formulação dos problemas arquitetõ-
nicos e construtivos-acompanhado por
um lado, o movimento renovador da
arquitetura em todo o mundo - enca-
beçado por Le Corbusíer, Lurçat, Miesd,
Van der Rohe entre outros - e por
outro lado adaptando os edifícios pú-
blicos às suas funções específicas e as

t--

características do clima e do ambien-
te regionais.
Ali se reuniu uma primeira equipe

de técnicos, artistas e artesãos com
arquitetos paisagistas engenheiros es-
truturais e condutores de obras; mes-
tres pedreiros, carpinteiros e ferreiros;
eletricistas e pintores atuando em
equipe de cujo trabalho conjunto re-
sultaram as primeiras realizações da
arquitetura moderna no nordeste do
Brasil, naquele ano de 1935, já distan-
te de quatro lustros.
A introdução de novos métodos e

materiais de construção nas obras pú-
blicas, materializando uma nova ar-
quitetura é que constituiu porém a
contribuição específica da equipe per-
nambucana chefiada por Luiz Nunes
a uma renovação que atingiu a todos
os elementos essenciais dos edifícios
os de sustentação, os de vedação e os
de circulação.

Quanto aos primeiros cumpre sa-
lientara verdadeira revolução ope-
rada nos métodos de cálculo estrutu-
ral então usuais - acarretando em-
prêgo de elementos de sustentação di-
mensíonados de forma a tirar parti-
do mais econômico das propriedades
de resistência dos materials e simpli-
ficados ao máximo para se integrarem
no conjunto arquitetõnico.
Arquiteto e engenheiro estrutural se

entenderam pela primeira vez nesta

2a

parte do país e naqueles tempos, pa-
ra harmonizar as suas tarefas com-
plementares, ganhando aquêles uma
maior consciência mecânica de seus
projetos - êstes últimos sendo obriga-
dos a alargar e aprofundar os seus
meios de investigação e previsão es-
trutural.
Assim se calcularam e executaram

pela primeira vez em todo o norte do
país - tetos planos dos tipos pilzen-
deck e ríppendeck - as lages ·cogume-
10 e as lages mixtas, cujo emprêgo ---.:
hoje se generalizou; se fizeram avan-
çar as taxas de trabalhos dos mate-
riais acompanhando o seu uso de pre-
cauções e ensaios tecnológicos nunca
dantes realizados, resultando em es-
. truturas mais esbeltas, independentes
e simplificadas - mais funcionais e
mais belas enfim.
Cabe aqui salientar o papel do en-

genheiro Joaquim Cardoso - o calcu-
lista da última e definitiva fase da
DAU - orientador dessa renovação es-
trutural que mais tarde êle iria alar-
gar colaborando intensamente com
Oscar Niemeyer em alguns de seus
trabalhos mais importantes a partir de
1939. Matemático, engenheiro estrutu-
ral, artista plástico e poeta, Joaquím
Ca.rdoso exerceu uma inapagável in-
fluência no progresso cultural de tôda
a equipe - a ela não escapando, sem
dúvida o próprio Luiz Nunes que che-
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2 Hospital da Brigada Militar (1937)
a - Vista ela rua
b -- Planta do 3.° pavimento
C - Planta cio 1.0 pavimento
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f!ava o grupo. Como conseqüência
dessa renovação de elementos estru-
turais, visando a uma estrutura real-
mente independente - os elementos
de vedação e circulação ganharam no-
va concepção funcional.
Entre os primeiros se introduziram

os grandes vãos envidraçados, novos
tipos de esquadrías, se redes cobriu o
(Cobogó) - bloco vasado de cimento
que os inventores usavam enchendo
os vasios de argamassa para fazer pa-
redes fechadas - que os arquitetos da
DAU; passaram a empregar em belos
volumes transparentes como simples e
prático quebra-sol. Entre os segundos,
se destacam as roupas de acesso -
construídas aqui também pela primei-
ra vez - e algumas escadas realmente
novas e bem lançadas, com equilíbrio
e mesmo uma certa audácia.
Todo êsse esfôrço pioneiro e renova-

dor - apreciado na perpectiva pró-
pria da época em que ocorreu e da re-
gião em que teve lugar, tem impor-
tância considerável na história da ar-
quitetura-brasileira. Originais de plan-
tas e desenhos hoje arquivados cuida-
dosamente na atual Diretoria de Obras
Públicas do Estado de Pernambuco e
fotografias recentes ou antigas de al-
guns edifícios construídos, constituem
:1 documentação que aqui se apresen-
ta dos frutos da atuação de Luiz Nu-
nes na Diretoria de Urbanismo que
éle fundou e dirigiu .no Recife entre
1934 e 1937.
A renovação dos métodos de traba-

lho com a partícípaçâo pessoal de to-
dos os elementos da equipe e o apro-
veitamento da experiência profissio-
nal vivida por cada um dêles, fôsse ar-
quiteto, diplomado ou carpinteiro au-
to-didata, engenheiro civil ou simples
pintor de paredes não podia se fazer
sem um escândalo de alguns solenes
burocratas aferrados a uma rotina en-
ferrujada e a uma noção hipertrofia-
da da hierarquia funcional que deína-
va os diversos escalões profissionais da
construção civil a uma distância pru-
dentemente suficiente ao desconheci-
mento das respectivas deficiências de
formação. Pedreiros e arquitetos dis-
cutindo problemas de acabamento, en-
genheiros estruturais e carpinteiros
trocando idéias sôbre detalhes de exe-
cução de formas de concreto armado
- eis o escândalo ínomínável naqueles
tempos. Não admira pois que reben-
tada a revolução comunista de 1935 e,
sufocada esta, iniciada a repressão,
tenha sido fechada a Diretoria de Ar-
quitetura e Construção como suspeita
de atividades subversivas - suspeita
pitorescamente confirmada - entre
outros indícios pelo fato de que um
certo número dos arquitetos engenhei-
ros e desenhistas da DAC ostentava,
talvez por "snobismo", fartos e des-
penteados bigodes.

Passada a onda de reação contra
um movimento que na realidade nada
tinha a ver com a renovação da ar-
quitetura brasileira - resolveu o Go-
vêrno do Estado em 1936 reorganizar
o serviço agora com a denominação de
Diretoria de arquitetura e Urbanismo.
Ao nôvo toque de reunir acorreram

já dessa vez de preferência aquêles
elementos que haviam tomado cons-
ciência mais profunda da revisão de
conceitos que se estava operando na
arquitetura e nos métodos de traba-
lho da construção civil organizando-se
então aos poucos uma equipe mais
homogênea para atingir uma unida-
de de ação mais completa entre as
fases de projeto, cálculo e construção
de edifícios públicos ao mesmo tem-
po que se incluia o planejamento ur-
bano entre as tarefas da diretoria. A
comparação do conjunto de projetos
realizados separadamente nas duas fa-
ses da Diretoria revela sob todos os
aspectos um progresso considerável, na
concepção arquitetônica do programa
à realização plástica, passando pelo
partido e pela técnica construtiva ado-
tada em cada caso.
Muito mais funcionalmente símplí-

tlcados, os trabalhos da segunda fase
apresentam igualmente qualidades
mais distintas de composição - maior
equilíbrio, melhor modulação, escala
mais adequada.
Sensivelmente mais flagrante é en-

tretanto o progresso constatado pela
comparação do conjunto de prédios e
de edifícios públicos de todo o perío-
do - isto é das duas etapas em que
sob a direção de Luiz Nunes ou de seus
sucessores, equipes de projeto e cons-
trução de edifícios se encarregaram
da arquitetura oficial do Estado de
Pernambuco e tudo quanto se fêz an-
tes e depois dêsse período, à excessão
apenas de casos isolados em que ele-
mentos daquelas equipes tiveram opor-
tunidade de assumir, tempos depois, a
responsabilidade de orientar ou con-
duzir a construção de edifícios pú-
blicos.
Em 1937 Luiz Nunes morreu em sua

terra aonde fôra - n'uma tentativa
de recobrar a saúde abalada e sobre-
vindo o Estado Nôvo a sua obra de 01'-

ganizador e chefe de equipe - com
excepcionais qualidades de chefe e de
organízador - foi em pouco tempo
destruída.
Desorganizada a DAU, com a dis-

persão de sua equipe e logo após ex-
tinta a Diretoria, voltou o serviço pú-
blico de construção em P.ernambuco
à rotina anterior. Alguns marcos ar-
quitetônicos ficaram todavia abalísan-
do o caminho que Luiz Nunes percor-
rera na sua passagem de pouco mais
de três anos pelo Recife. São edifícios
de pequeno e médio porte que docu-
mentam essa passagem em duas eta-

pas de 1934 a 1935 e de 1936 a 1937 -
e a atuação que lhe foi dado desem-
penhar comandando o grupo de téc-
nicos, artistas e artesãos que introdu-
ziu no Nordeste a nova arquitetura
brasileira n'um período cujo início
data já de mais de vinte anos.
Essa atuação e as marcas que êle

deixou em Pernambuco se caracteri-
zam por alguns fatos indeleveis. Pri-
meiro pela superação de rotinas de ser-
viço já exgotadas e anacrônicas em
tôda a escala do trabalho da constru-
ção civil, do projeto ao acabamento
dos edifícios, e mesmo do aspecto -.
burocrático do serviço público; segun-
do pela introdução do uso de novos
métodos de construção e de materiais
novos ou empregados de maneira di-
ferente da usual. O impulso que essas
duas circunstâncias trouxeram para
o progresso da construção civil e a
arquitetura no nordeste se explica pe-
la consideração de que um simples edi-
fício construído segundo moldes mais
racionais e adequados vale mais que
centenas de livros e de monografias
justificando ou expondo as razões des-
sa arquitetura. O estado tendo assu-
mido graças a Luiz Nunes o papel de
pioneiro neste terreno no Nordeste,
cumpriu a sua tarefa somente enquan-
to teve à frente governantes compre-
ensivos ou simplesmente tolerantes.
Mas os exemplos ficaram e frutifi-

caram. E os elementos disperses da
equipe foram fermentar com as novas
idéias, hoje vitoriosas no Brasil a ar-
quitetura que aqui e ali se foi conti-
nuando a fazer em Pernambuco.
Os dois fatos apontados devem ser

referidos com um pouco mais de por-
menores. A superação das rotinas de
serviço atingiu a todos os setores de
trabalho começando pela organização
do próprio trabalho. Pela primeira
vez no serviço público em Pernambu-
co foi tentada uma padronização de
materiais - de expeàiente e alguns
de construção também; instituído pa-
ra o pessoal técnico o relatório diário
de serviço; implantada a apropriação
de despesas para determinar o custo
real de cada obra; despertado o espí-
rito de equipe com a reunião perió-
dica para discussão dos problemas de
cada obra; racionalizados os registros
de contabilidade industrial; organiza-
do um caderno de encargos para a
construção de edifícios públicos. Bas-
ta relatar que pela primeira vez se de-
senharam detalhes de construção-as-
quadrias, instalações, acabamentos -
que até então eram resolvidos na obra
sem desenho prévio de qualquer es-
pécie. Ê:sse esfôrço pioneiro de racío-
nallzaçâo do trabalho acarretou na
época sensível economia no custo das
obras públicas mas, sobretudo, deixou
um exemplo imitado depois por outros
setores de administração do estado.

g
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Joaquim ~al·doso e o D.A.U.

Joaquim Cardoso que participou de-
cisivamente do movimento do Reci-
fe, escreveu há tempos um artigo de-
nominado "Dois Episódios da História
da Arquitetura Moderna Brasileira".
Dêle extraimos a primeira parte que
se refere a atividade do grupo lidera-
do por Luiz Nunes.
"Dois movimentos na Arquitetura

Brasileira" - No desenvolvimento da
arquitetura moderna brasileira, con-
vém acentuar dois movimentos que,
pela sua singularidade e expressívída-
de, têm o mérito de caracterizar e fi-
xar, de modo definitivo e iniludível,
uma formação histórica, uma cons-
tante no tempo da nossa existência
e evolução artística; dois movimentos
que representam, no seu sentido ge-
ral, o espontâneo potencial de divul-
gação que possui todo acontecimento
com tendência a subsistir, a perdurar
e exprimem êsse ímpeto orgânico e
positivo que instala no tempo e no es-
paço a estrutura configurativa de uma
realidade.
A história da arte está cheia dêsses

impulsos animadores quando se pro-
duz a eclosão de um nôvo estilo, so-
bretudo quando êste surge, por uma
ou outra razão, com um poder de con-
tágio impressionante e dominador;
basta lembrar-se a extraordinária fôr-
ça de propagação do estilo da Renas-
cença italiana, que inaugurou "uma
nova era na arquitetura" e estendeu
até a França do espírito analítico e
da ordem cartesiana uma das suas li-
nhas mais firmes e duradouras. Essa
capacidade 'de irradiações era um si-
nal de certeza e de vitória.
"A influência de Le Corbusier"

A moderna arquitetura brasileira, já
anunciada pelo contágio da arte pura
de Le Corbusier, que veio até nós, que
estêve entre nós, não somente pelas
suas idéias e pensamentos, mas pela
própria presença pessoal e comunica-
tiva, iria, logo no início da construção
do Ministério da Educação e Saúde,
obra que é o marco de partida da
grande renovação, assinalar duas di-
reções de expansão artística que reve-

Iam, desde os seus primórdios, a gran-
de vitalidade de que vinha possuida.
Provinda de uma comunicação ex-

terior representada pelas manifesta-
ções de uma cultura que parcialmente
acompanhávamos, a nova arquitetu-
ra aparece no Rio de Janeiro com o
caráter não mais apenas de uma es-
peculação curiosa e inteligente mas
de uma agitação criadora cuja ampli-
tude se processaria, depois, de manei-
ra vertiginosa; aparece, dissemos, no
Rio de Janeiro e daqui de fato par-
tiram as duas linhas de desenvolvi-
mento histórico que pretendo seguir.

::: * :;:

o primeiro dêsses dois movimentos,
realizado pelo arquiteto Luiz Nunes,
um dos mais ardorosos partidários do
nôvo estilo, se verificou no Recife em
1935. Deixando a Capital onde há pou-
co se formara na Escola de Belas Ar-
tes e onde já havia projetado e cons-
truído algumas obras, tendo partici-
pado, quando estudante, de todos os
acontecimentos ligados a curta e fe-
cunda administração Lúcio C03ta co-
mo Diretor da Escola, o arquiteto Luiz
Nunes empenhou-se vivamente em
tornar corrente, naquela cidade lon-
gínqua, as novas idéias arquítetôni-
cas e, conseguindo dos podêres públi-
cos o apoio necessário, criou em agôs-
to de 1935 uma repartição cujo obje-
tivo principal era dotar o Estado de
um organismo que centralizasse tôdas
as atividades relacionadas com o em-
prêgo das boas normas de construir,
ali, como na totalidade dos Estados
brasileiros, naquela época, prejudica-
das por um empirismo e uma improvi-.
zação desordenada e caótica.
"A Diretoria de Arquitetura e Cons-

trução" - À Diretoria de Arquitetura
e Construção cabia a tarefa de proje-
tar, orçar, fiscalizar ou construir to-
jos os edifícios destinados à finalida-
de pública ou social de que participas-
se o govêrno com verba orçamentária
ou anílio financeiro, obras que até en-
tão vinham sendo entregues ao arbí-

11
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trio de quantos concorriam à sua exe-
cução com o único objetivo do lucro
imediato.

Como diretor da D. A. C. onde tam-
bém, no comêço, o único arquiteto,
Luiz Nunes iniciou a padronização dos
postos policiais de subúrbio projetan-
do e construindo diversos, procurando
pela padronização e uniformização
dessas verdadeiras células da admí-
. nistração policial, a economia e a efi-
ciência que sempre resulta dêsses mé-
todos; logo após, para a Liga de Saúde
Mental, então fundada e dirigida pe-
lo ilustre psiquatra Ulisses Pernambu-
cano, fêz O> projeto de uma escola des-
tinada a crianças anormais, para um
terreno afastado da cidade e ornado
de belas árvores, criando ali um am-
biente de calma e de tranqüilidade
compatível com o fim almejado. Essa
escola, nas suas linhas gerais, lembra
"L'école maternelle", de André Lurçat.
"Projetos executados pela D. A. C."

- No prazo exíguo de quatro meses,
que foi quanto durou a primeira fase
da sua atuação no Recife, o arquite-
to Luiz Nunes ainda elaborou o pro-
jeto do Hospital da Brigada Militar
onde foram empregadas, pela primei-
ra vez, escadas de forma helicoidal só
apoiadas nas extremidades e o pro-
jeto da Escola Rural Alberto Tôrres
onde, também, pela primeira vez no
Brasil, construiram-se, no lugar das
escadas, rampas de acesso ao edifício.
Muito embora estas obras, quando rea-
lizadas, não tivessem obedecido exa-
tamente ao risco do seu projeto e isto
por motivos alheios à sua vontade,
apresentavam na época um índice de
aperfeiçoamento técnico, uma inten-
ção e uma fidelidade aos bons princí-
pios arquítetônicos.
A D. A. C. de agsôto a novembro de

1935 lutou com as maiores dificulda-
des, como é fácil de se compreender
pelo vulto e audácia de tal ernprêsa,
num meio desprovido de recursos téc-
nicos, para não falar na incompreen-
são, má fé e desínterêsse de boa par-
te dos construtores e engenheiros: foi
necessário orientar os bons desenhis-
tas que já existiam e formar novos,
foi preciso instruir mestres de obras
e promover verdadeira propaganda
pela imprensa e junto aos alunos e
professôres das escolas superiores. Mas
se esta Diretoria tanta coisa fêz em
tão pouco tempo é porque nem todos
a acolheram com animosidade e an-
tipatia; a começar pelo próprio Go-
vernador do Estado o Sr. Carlos de
Lima Cavalcanti que prestigíou sem-
pre quanto pode essa iniciativa e tam-
bém o seu Secretariado, do qual fazia
parte o notável sábio brasileiro Paulo
Berredo Carneiro. Poder-se-ia enume-
rar muitas outras pessoas de incontes-
tá vel relêvo nas letras, na ciência e
no magistério, assim como estudantes

r

e engenheiros, que deram o seu apoio,
às vêzes apaixonado, ao empreendi-
mento do arquiteto carioca.
"Planificação urbanística e projetos

de jardins" - Não foi entretanto íso-
lado o movimento que Luiz Nunes pro-
E'.8'i·2U no Recife: na mesma época ti-
r:h:;;, sido contratado para executar o
plano urbanístico da cidade o arqui-
teto Attilio Corrêa Lima, plano que,
como todos desta natureza, nunca foi
obedecido, nem consultado mas que
patenteava uma segura diretriz em
trabalhos dêste gêneros por parte do
malogrado artista; ainda naquele ano,
a êste mais ligado às atividades da
Díretoria de Arquitetura, trabalhou
no Recife o arquiteto e paisagista Ro-
berto Burle Marx, então, pràticamente
no início da sua carreira de projetis-
ta de jardim. A sua colaboração com
a D. A. C. foi das mais proveitosas.
Além dos projetos que executou para
diversas praças do Recife, principal-
mente o grande e belo jardim do Lago
da Casa Forte, com os seus lagos de
vitória régias e as suas árvores deco-
rativas ou mesmo o cactário do Largo
do Bemfica com mandacarus, coroas
de frade, frade e macambíras, Burle
Marx fêz projetos para alguns dos edi-
ficis da D.A.C.
Em outubro de 1935, já contando o

seu corpo técnico com a colaboração
do arquiteto Anibal de Melo Pinto, a
D. A. C. expôs todo o seu acervo no
pavilhão de Pernambuco na exposi-
ção comemorativa da Revolução Far-
roupilha em Pôrto Alegre.
"Suspensão das atividades da D.A.C."

- O movimento revolucionário de 35,
veio, porém, exaltar os ânimos da-
queles que se colocaram desde o iní-
cio contra a arquitetura moderna e o
espírito de ordem e disciplina que pre-
sidia os seus trabalhos; acusações in-
fundadas foram lança das contra a no-
va orientação arquitetônica e os seus
propugnadores, resultando daí o es-
pontâneo afastamento do arquiteto
Luiz Nunes. A repartição por êle cria-
da, sem ser extinta, ficou inativa por 13
muitos meses.
Luiz Nunes voltou ao Rio, onde con-

tinuou a exercer as suas atividades,
abrindo um escritório de projetos à
Praça da República. Quando a paz e
a tranqüilidade voltaram aos espíri-
tos, os elementos que constituiram a
Diretoria de Arquitetura cuidaram de
organizá-Ia novamente, o que, de fa-
to, sucedeu em fins de 1936, agorà sob
a orientação do arquiteto Aurélio Lo-
pes de orientação e pontos de vista
inteiramente contrários a tudo o que
se tinha realizado até então; uma de-
sinteligência logo se estabeleceu entre
o diretor e os funcionários: desenhis-
tas, engenheiros e arquitetos, todos a
esta hora inteiramente familiarizados
com as novas idéias; rebelando-se con-
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tra as modificações e alterações dos
projetos em andamento de construção,
aquêles funcionários trabalharam pe-
la recondução do arquiteto Luiz Nu-
nes, o que conseguiram ainda no mes-
mo ano.
"Organização da D.A .U ." - neor-

ganizada com o nome de Diretoria de
Arquitetura e Urbanismo, tinha um
programa mais vasto, pois era, agora,
da sua alçada não só a elaboração de
projetos para os edifícios públicos, co-
mo também o planejamento urbanís-
tico de cidades do interior - as suas
atribuições se tornaram assim muito
mais vastas pelo que maior número de
aunílíares se tornou necessário: fo-
ram, nessa época, contratados no Rio
de Janeiro os arquitetos Fernando S.
Bríto e João Corrêa Lima.
Não menos intensamente trabalhava

a Diretoria nesse nôvo período que du-
rou até o golpe de Estado de 10 de No-
vembro de 1937, quando foi pràtíca-
mente extinta.
Nesse último período de, aproxima-

damente, dez meses de trabalho, foram
projetados vários pavilhões e residên-
cias para doentes, médicos e enfer-
meiros no Leprosário de Miroeira o
pavilhão de verificação de óbitos da
Faculdade de Medicina, o reservató-
rio d'água de Olinda, um reformató-
rio para menores abandonados (de-
pois transformado em Escola de Agri-
cultura) e uma casa de máquinas pa-
ra a Repartição de Águas e Esgotos e
outros edifícios de menor importân-
cia.
"Significação histórica do Movimen-

to do Recife" - A significação histó-
rica da criação em Pernambuco de uma
Diretoria de Arquitetura e Urbanismo
vasada no mais recente espírito arquí-
tetônico não é tanto pelo que encerra
de contribuição e de autenticidade do
nôvo estiro ou de dedicação, entusias-
mo e vitalidade por parte de um gru-
po de arquitetos ~irida moços e ínex-
perientes, mas pelo que contém de ge-
neralização dessa idéia de ordem e de
unidade já pretendida nos programas
das escolas mas quase nunca conse-
guida em virtude da ação de profes-
sôres improvisados e profissionais in-
diferentes.
Falando-se da forma e da estrutura

dêsses edifícios construídos no Recife
de 1935 a 1937 não se poderá deixar
de afirmar que elas já representam na
sua fôrça e capacidade de execução
uma linguagem brasileir:a, essa, um
pouco áspera, dição nacional dos pre-
ceitos arquítetônícos de origem euro-
péia vertidos para as nossas possibili-
dades técnicas e industriais que viria
surpreender e confundir alguns críti-
cos estrangeiros mal avisados e, de
certo modo, pouco espertos na análise
de uma manifestação artística em
país tão distante e tão diverso. [@J
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UnIa Diretoria
de A.equitetu.ea

Arq. Luiz Nunes

Com o Decreto n.? 4, de 29 de agôsto
de 1935 o Governador do Estado de
Pernambuco, dividindo a Secretaria de
Obras Públicas em diretorias técnicas
especializadas, criou, entre outras, a
Diretoria de Arquitetura e Constru-
ções, que foi a primeira organização
oficial neste gênero, levada a efeito
no País.
Naturalmente a criação desta Dire-

toria (D.A.C.) foi a organização em
moldes definitivos, de medidas ante-
riormente postas em prática, com êxi-
to, visando uma orientação oficial, rí-
gida, livre de qualquer influência in-
dividualista, absolutamente técnica,
para os serviços de arquitetura, que

S Instituto de Zootécnica Usina Higienizadora
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o Estado está sempre realizando, den-
tro de suas possibilidades.
Ainda, em fins de 1934,tudo o que se

referia à arquitetura, tanto em obras
estaduais como municipais, era feito
à revelia. Apenas a Prefeitura de Re-
cife procurava melhorar o tipo de
construções, na capital, mantendo pa-
ra isto uma Censura de Fachadas, ou
mais prosàicamente, uma Censura
Estética.

Ê inútil dizer, que censura de fa-
chadas é, e será sempre, em qual-
quer lugar, absurda e prejudicial. Ê
impossível querer regular questões de
bom gôsto ou bom senso quando ques-
tões puramente técnicas escapam aos
mais rígidos regulamentos. Mesmo, que
isto fôsse possível, seria desastroso, co-
mo aliás tem sido sempre, subordinar
tôdas as construções de uma cidade ao
sabor de um profissional, por mais
competente que seja. De mais a mais
já não há quem ignore que arquite-
rura não é uma questão de fachada ...
Assim, somente existe uma solução.

Em vez de estar o Govêrno censurando
aos particulares, numa atitude hostil
e inútil e se permitindo os mesmos
erros e absurdos, deveria antes cui-
dar dos seus edifícios, fazendo que
obedecessem a projetos elaborados
dentro de um critério único, e, cons-
truídos em' moldes mais avançados e
adequados. Poderia dêste modo o Go-
vêrno fazer compreender melhor o
sentido da arquitetura, estimulando e
orientando objetivamente aos parti-
culares e conseguindo nos seus próprios
edifícios vantagens imediatas sob 'to-
dos os pontos de vista.
O standard de construção no norte

do País é baixo, não só por falta de
recursos como também pelo desinte-
rêsse e inépcia dos que professam nes-
tas atividades; portanto, uma reparti-
ção organizada nos moldes previstos,

poderia perfeitamente dar ao Estado
bons edifícios, influindo diretamente
em tôda a região para uma revisão
completa de velhos processos constru-
tivos, deficientes, ainda empregados, e
melhor orientação nas inovações ain-
da mal assimiladas e compreendidas.
Para tanto nunca faltariam ao Esta-
do meios e recursos. A possibilidade
de contratar profissionais experimen-
tados garantia o êxdto sob o ponto de
vista técnico. A facili.dade de impor-
tação com isenção de impostos, permi-
tiria (e já estava permitindo) o uso
dos mais importantes materiais por
preços reduzidos de 50 a 60%.
Ainda o aproveitamento racional

das oficinas do Estado, das escolas téc-
nico-profissionais e da Casa de De-
tenção, já bem instaladas, trabalhan-
do com materiais de custo assim favo-
rável, acrescidos de mão-de-obra tam-
bém favorável, poderia fornecer tudo
de que se precisasse, fazendo render
aquelas oficinas até então honerosas
e criando simultâneamente nestes lu-
gares de trabalho e ensinamento cam-
po vasto para uma industrialização
organizada que cooperaria dir.etamen-
te na elevação do salário operário, e
melhor peparação dos que freqüentam
escolas-oficinas onde tôda atividade,
atualmente se resume, em obras pes-
soais destituídas de senso e significa-
ção. cuja aprendizagem, por mais es-
forçada que seja, os colocará sempre
à margem da realidade.
C.entralizados todos os serviços de

arquitetura e construções numa única
repartição devidamente aparelhada,
evitaria o Govêrno o péssimo processo
de concorrência para as suas edifica-
ções. As concorrências sempre maus
resultados têm dado. 'l'alvez hajam
raríssimas exceções; provam-no as
obras existentes, feitas por esta mo-
dalidade. Além disto obrigam o Go-
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vêrno a manter um corpo considerá-
vel de fiscais, impossibilita a pesquisa
tirando-lhe a mais importante finali-
dade que é a introdução de novos pro-
cessos, impede a sistematização do tra-
balho e uniformização de elementos
que tanto beneficiam as obras, difi-
culta a vantagem obtida com a isen-
ção de impostos em material importa-
do, torna pràticamente irrealízável o
espírito de unidade tão necessário em
obras públicas e destrói por completo
a utilização dessa atividade para fins
educativos e experimentais.
Num meio pobre, esta possibilidade,

do Govêrnoconstruir bem e por pre-
ço baixo, melhorando as condições lo-
cais, educando, aperfeiçoando, sele-
cionando, pesquísando e uniformizan-
do, seria uma conquista de ordem téc-
nica e social tão expressiva que jus-
tificaria todos os sacrifícios embora
contrariando as paixões mesquinhas,
as competições vaidosas e os interêsses

18 inconfessáveis, que tudo neutralizam
e dissolvem.
Foi bem compreendendo tôdas es-

tas razões que o Interventor daquele
Estado baixou o Decreto número 352
de 3 novembro de 1934 criando a Se-
ção Técnica de Engenharia e Arquite-
tura, que alguns meses mais tarde de-
"aparecia absorvida pela Diretoria de
Arquitetura e Construções.
Criada a ·D.A.C. procurou esta, pa-

ra atingir às suas finalidades, orga-
nizar-se, com os reduzidos recursos
disponíveis, tanto de material como
principalmente de pessoal, de modo a
poder com um quadro mínimo de fun-
cionários efetivos e um quadro variá-
vel de contratados, ampliar-se ou re-
duzir-se conforme as necessidades do

serviço, sem prejuízo da sua organi-
zação estrutural e soluções de conti-
nuidade. Assim o quadro mínimo, fi-
xo, manteria a organização desejada
atendendo aos serviços imprescindí-
veis de conservação e levantamento
do patrimônio.
O quadro a seguir mostrará de um

modo esquemático a organização da
D.A .C. já em parte realizada.

D.A.C.

l.a - DIVISÃO - l.a Seção (projetos)
2.a Seção (cálculos,
estabilidades)
3.a Seção (orçamento
e contrôle)
Arquivo

2.a - DIVISÃO - 4.a Seção (obras no-
vas, reparos e refor-
mas)
5.a Seção (conserva-
ção e patrimônio)
Depósito e Trans-
porte

3.a - DIVISÃO - Secretaria
Contadoria
Pagadoría
Portaria

Naturalmente a existêncía de uma
Contadoria e Pagadoria é uma aber-
ração no quadro da Diretorra e mais
absurdo ainda é sabermos que foram
criadas estas dependências paralela-
mente em tôdas as demais; visando o
acréscimo de pessoal burocrata em
prejuízo da feição absolutamente téc-
nica das Diretorias conforme deterrní-
nava o Decreto n.? 4 em que todos os
serviços de expediente e Contabilida-
de ficariam centralizados na Secreta-
ria de Obras Públicas.

Conforme o quadro exposto, eram
8.3 seguintes as principais atribuições
da D.A.C.:

Estudar, projetar, detalhar, es-
pecificar e orçar todos os edifí-
cios estaduais;
Construir, reformar, adaptar e
conservar todos os próprios es-
taduais;

- Projetar e construir edifícios mu-
nicipais quando solicitado pelo
Departamento das Municipali-
dades;
Os edifícios particulares, mas de
interêsse público que gozassem
favores ou subvenções do Estado
ou Municípios poderiam ser pro-
jetados e construídos pela D.A.C.;

- Aprovar todos os projetos a se-
rem construí dos com verba esta-
dual.

Estudados os primeiros projetos den-
tro do critério já exposto, e iniciados
os serviços de construção, tôdas as
seções, devidamente articuladas e
mais ou menos] orientadas para os fins
desej ados, passaram a colaborar com
relativa eficiência, mostrando logo de
início graves e pequenos erros, que ge-
ralmente passam desapercebidos, e
muitas vêzes reincidem, com prejuízo
do custo e acabamento das obras.

PROJETOS CONSTRUíDOS
Postos Policiais de Caxangá com 77

m. u . e de Casa Amarela com 98 m. q.
Novas dependências para a Secreta-
ria de Segurança Pública com 468 m.q.
Pavilhão do Estado na Exposição Far-
roupílha com 608 m. q. construido por
concorrência. Nove Açougues de Emer-
gêncía para a Secretaria de Agricultu-
ra com 25 m .q,



I.

Mais 14 projetos de pouca impor-
tância foram elaborados e entregues
às respectivas Secretarias solicitantes.
Esta produção, levadas naturalmen-

te em consideração as dificuldades
iniciais, atestam bem as possibilidades
de tal organização e sua utilidade.
Iniciativas de caráter técnico e eco-

nômico foram também realizadas, co-
mo sejam: uniformização dos tipos de
esquadrias, com adopção de caixilhos
de ferro para os vãos externos, ele pa-
vimentações, adopção de estruturas e
principalmente coberturas em concre-
to armado. Na construção do Hospital
da Brigada Militar, com exceção dos
capatazes todo o corpo operário é
constituído por soldados, com redução
de custo, e formação de operários-sol-
dados, devidamente especializados. O
mesmo se fazendo na construção do
Reformatório de Menores com os abri-
gados maiores de 18 anos.
Outra iníciatíva de grande signifi-

cação social que a D.A.C. estava pres-
tes a realizar, era a alimentação de
seus operários. Estudos de partícula- 9
res e observações de emprêsas indus-
triais dão como causa quase absoluta
da pouca produtividade do trabalha-
dor nortista a falta de nutrição sufi-
ciente e adequada. Assim, qualquer so-
lução dada para melhoria desta misé-
ria, seria bastante proveitosa e signi-
ficativa. Seria a assistência mais ele-
mentar que o Estado daria aos seus
trabalhadores.
Agora, a notícia trazida pelos jor-

nais de Recife da entínção da D.A.C.
levada a efeito pelo próprio Govêrno
que a criou, naturalmente iludido em
sua boa fé, pelos que insinuam ques-
tões de ordem técnica com o fim úni-
co de acobertar ínterêsses pessoais e
subalternos prejudicados, toma um
aspecto bastante triste e desolador
confrontada com outra notícia que
traz o Boletim de Obras Públicas n.?
17 de 1935 da República Argentina, re-
latando a iniciativa do Govêrno da
República vizinha criando a Direto-
ria Nacional de Arquitetos entregue
à direção do arquiteto José A. Hortal,
Entre as razões apresentadas pelo

deputado nacional Nicanor Costa Men-
dez, autor do projeto aprovado, en-
contram-se estas:
- es indispensable Ia refundición

que informa mi projecto. Con ella se
evita, en 10 fundamental, que se mal-
gasten los fondos publicas, que no se
dilaten Ias terminos para ejecutar Ias
obras del caratér que se deja recorda-
do y de que sea posible poder estudíar
un plan coordinador y arrnoníco de
construcciones arquitetonicas que per-
mita standardízar tipos de edificios
para escuelas, policia, hospitales etc.,
para todo el territorio de Ia Republi-
ca".
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E mais:
- "reunidas bajo una sola jetatura

como se proyeta, poderá pensarse en
implantar unidad de estilos para los
proyetos; de' condiciones para Ia ad-
quisición de materiales, y de tranmites
e normas para Ia administracion y fi-
nancíacíón de Ias obras. Podran íual-
mente prepararse de acuerdo a pla-
nes enerales que respondan a una idea
de conjunto y de oportunidad en Ia
sxecucíon de unas e outras de dichas
obras. .. La creación de tipos "stan-
dard" para Ias mercaderias corri entes
deI consumo; Ia "racionalisación" de
materiales a adquirirse para obras na-
cionales; Ia "coordinación" de ofici-
nas e servicios publícos distintos; Ia
"fusion" de empresas analogas e afi-
nes ... ".
A seção, de orçamento e contrôle,

mais ou menos aparelhada com fichá-
rios, mapas e boletins de serviço, ia,
pouco a pouco acusando as vantagen~
e desvantagens provenientes do pro-
jeto, de seus detalhes, dos processos
construtivos, da organização do tra-
balho, das dificuldades do pessoal, in-
dicando com dados precisos e numéri-
cos a verdadeira orientação a ser se-
guida.
Os orçamentos que deveriam ser o

mais detalhado possível, mostrariam
o custo de cada um dos serviços por
partes: material e mão-de-obra. Es-
ta disposição, muito trabalhosa a prin-
cipio, facilitaria um justo pedido de
material e perfeito contrôle durante
a execução das obras.
Todos os elementos necessários ao

contrôle eram fornecidos pelas obras
em boletins diários onde constavam os
materiais empregados com as respec-
tivas quantidades e medições e pessoal
com respectivos salários e designação
do tempo gasto em cada um dos ser-
viços. Ainda os talões de recebimento
de material completavam os elemen-
tos que serviriam de base para o con-
trôle e organização de orçamento res-
trospectivo que manteria sempre ajus-

20 tadas as tabelas de preços.
Todos os materiais existentes nas

obras também eram controlados de
modo idêntico, competindo assim ao
escritório a providência em tempo do
material necessário. Êstes serviços, em-
bora ainda numa fase inicial já cor-
respondiam à expectativa.
Contando uma existência muito

curta e tempo de atividade normal,
menor ainda, a D.A.C. pôde contudo
apresentar, um ano após o primeiro
Decreto que dispôs sôbre o assunto,
uma produção promissora que, com-
parada ao que existia muito significa,
porém, quase nada em face do que
devia ainda produzir e realizar no
âmbito formidável das suas finalida-
des e atribuições. São os seguintes os

dados desta produção de um modo
geral:

PROJETOS A CONSTRUIR

Restaurante Popular, construção
desmontável, iniciativa da Secretaria
de Agricultura para distribuição de
refeições a preços accessíveis ao pro-
letariado da capital, com capacidade
para 500 refeições em cada turno, área
coberta total de 500 m. q. Residências
para Oficiais e Sub-Oficiais da Esco-
la de Aprendizes Marinheiros, 10
apartamentos em 2 pavimentos, proje-
to estudado para ser realizado por par-
tes, área de construção 950 m. q. Es-
cola Rural Alberto Torres, da Secre-
taria do Interior, capacidade 300 alu-
nos em cada turno, área de constru-
ção 864 m.q. Escola de Agronomia e
Veterinária do Estado, área de cons-
trução 2.940 m.q. (2 pavimentos) da
Secretaria de Agricultura.

PROJETOS EM CONSTRUÇÃO

Hospital da Brigada Militar, 4 pa-
vimentos, área de 3.472 m.q. Escola
para Anormais (projeto publicado no
número anterior desta Revista) pro-
priedade da Liga de Higiene Mental
de Pernambuco, área 1.462 m. q. cons-
trução em 2 pavimentos com previsão
de um terceiro. Posto Policial de Boa-
Viagem, tipo standard, 1 pavimento,
área 112 m.q. da Secretaria de Segu-
rança. Laboratórios para o Instituto
de Pesquisas Agronômicas, projeto
estudado para se realizar por partes,
área da primeira parte em construção
295 m.q. da Secretaria de Agricultu-
ra e Prefeitura Municipal de Recife,
área 3.412 m.q. Reformatório de Me-
nores em Dois Irmãos da Secretaria
do Interior, capacidade 240 menores
abrigados, área 3.403 m. q, Usina Hi-
gienizadora de Leite, da Secretaria da
Agricultura projetado pela D.A.C. e
construído por concorrência, área ..
1 .309 metros quadrados.
É lamentável portanto que tal con-

quista desapareça. É necessário que
todos que administram compreendam
bem que a arquitetura não pode deixar
de ser uma preocupação administrati-
va porque é uma demonstração de cul-
tura.

Uma repartição nos moldes da
D.A.C. além de tôdas as vantagens,
já vistas, de ordem material, técnica,
econômica e social, marcaria através
do tempo uma época.

Os prédios escolares do Rio de Ja-
neiro recém-construídos apesar das
críticas de que são passíveis serão por
muito tempo marcos eloqüentes de
uma atividade. Em Recife mesmo, até
hoje, as obras realizadas por Nassau,
dentro dêsse mesmo espírito, atestam
ainda o que foi aquêle início de colo-
nização.
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o problema da habitação e os arquitetos

Política Social do Mocaumbo

No Brasil, sob a influência direta da
arquitetura moura, asiática e particu-
larmente da arquitetura européia, os
construtores portuguêses edificaram,
com pedra e cal, as casas nobres, as
casas-grandes dos engenhos, os so-
brados urbanos de azulej os e os pré-
dios de mais de três pavimentos, êstes,
após a dominação holandesa, atenden-
do tudo ao gôsto e às necessidades das
famílias remediadas e das econômica-
mente poderosas. Enquanto isso, a ha-
b.tação popular resultava da aporta-
ção africana, de cuja técnica trazida
pelos escravos, foram construidos os
toscos kambos, que deram início às
primeiras aldeias recifenses.
De origem quibunda, segundo Rena-

to Mendonça, a palavra formada pelo
22 prefixo mc-kambo, que quer dizer es-

conderijo, fixou a denominação popu-
lar das casas dêssé tipo e autêntica-
mente africanas.
Com o passar dos anos, a arquitetu-

ra, sofrendo a influência da técnica
de construção, dos novos materiais,
dos modernos métodos de estrutura e
da exigência da vida moderna, modí-
ficou os antigos chalés e as casas-
grandes, que foram transformadas
nas suntuosas residências dos nossos
dias. Ao mesmo tempo, surgiu a cha-
mada habitação de parede-e-meia da
classe média, agora substituída por
simpáticas residências soltas em ter-
renos com oitões livres, às vêzes em
vilas planejadas a um só tempo nos
subúrbios, influenciando na paisagem,
enquanto os antigos prédios de sobra-

do, foram cedendo lugar aos imponen-
tes edifícios de apartamentos, tudo em
função do nível sócio-econômico de
uma parcela da população que se es-
tende da classe média até aquêles fi-
nanceiramen te privilegiados.
Contraditoriamente, conservando a

mesma técnica de construção e suas
linhas gerais, os mocambos têm per-
manecido como no passado, exterío-
zando o estágio do grupo ao qual ser-
ve de abrigo, às vêzes sofrendo influ-
ência do meio quanto aos materiais
utilizados na sua reítura, sempre os
mais abundantes em cada região, no
aproveitamento ecológico dos recursos
próprios de cada uma, sua paisagem,
ctc,
Vejamos, por exemplo, no agreste os

mocambos de barro e cobertos de pa-
lha, com o piso de massapé, ou barro
mole cana víeíro para as paredes, e da
palma dos coqueiros para a cobertura;
na mata, as casas típicas de gravata
e barro vermelho, cobertas de capim
açu; nos sertões, as palhoças inteira-
mente de galhos e folhagens "lem-
brando ninhos" como escreveu Gastão
Cruls; e nas zonas urbanas, as chou-
panas quase lacustres, atoladas nos
mangues, beirando os caminhos e as
águas, sempre refletindo o drama so-
cial de uma faixa marginalizada, che-
gam nas áreas mais próximas aos
centros da cidade a ter suas paredes
de táboas usadas, ou de velhas latas,
fundos e textos de tambores de pe-
tróleo, cobertas de palha ou mesmo

de capim, tudo que pudesse chegar às
mãos do seu construtor.
Na zona rural. levantam-se' conser-

vando respeitosamente a distância da
casa-grande; nas grandes cidades, en-
tretanto, avançam' disputando na
margem das estradas com as casas
burguêsas 03 terrenos ainda desocu-
pados.
Em função das precárias relações po-

lítico-econômicas do campo, a atra-
ção e as melhores condições de vida
da cidade são motivos' de tentação
para os camponeses, que ali vão se
instalando sem renda nem emprêgo
efetivo, sequer qualificação para tra-
balho especializado, e, em função
de sua baixa renda, vão "inchando" a
cidade, gerando os males das invasões
e da indústria do mocambo na for-
mação de agrupamentos resídenciaís
desorganizados.
Como é natural, crescendo instinti-

vamente sem qualquer plano racional
ou um mínimo de orientação técnica,
carecendo dos mais rudimentares prin-
cípios de urbanização, criam tais nú-
cleos aos podêres públicos graves di-
ficuldades, quando êstes se dispõem a
realizar obras públicas de interêsse
comunitário.
Por isso, o mocambo é mais um sím-

bolo de um problema de distorção so-
cial na amostra fria de uma miséria
de vida, revelando com maior realis-
mo o desequilibrio econômico de uma
sociedade.
Surgiram, então, as primeiras ten-

tativas do Estado para enfrentar o



problema, as quaís embora revelando
alguma sensibilidade dos seus ídeali-
zadores, têm se tornado inconseqüen-
tes por fôrça dos métodos empregados,
ooís nunca fogem de um clássico pa-
ternalismo estatal, apenas passando
algumas vêzes, para o demogógico de
meros' fins eleitorais, sem que ne-
nhuma solução prática e efetiva te-
nha sido encaminhada, exatamente
porque, nunca tiveram elas profundi-
dade social, nem tão pouco, foram dis-
cutidas à luz da verdade e das pos-
sibilidades materiais do Estado. Disso,
chamou a atenção em seu discurso de
posse, o Governador Miguel Arraes, di-
zendo:

"É necessário ter a coragem de
desmascarar as farsas denunciar
as escamoteações. E algumas delas
são perigosas, porque praticadas
com problemas cuja discussão não
se faz serenamente, sem paixão,
dada a carga emocional que já
criaram, de tão graves. Não há
melhor exemplo disso do que o
problema da habitação popular
no Recife. Com a ajuda da Alian-
ça para o Progresso, prometem-se
dar casas ao povo e resolver o
problema dos mocambos... Mas,
se se anuncia, como se anunciou,
que isso resolve o problma da ha-
bitação popular, o mínimo que se
está fazendo e mentir ao povo.
Sabia, antes e durante a campa-
nha, que Recife, com os seus 800
mil habitantes, possui apenas 74
mil edificações de alvenaria e ci-
mento armado, enquanto o nú-
mero de mocambos se eleva a
110 mil, dos quais 26 mil são co-
bertos de palha. Sabia e sei que
ninguém pode resolver êsse pro-
blema nem dando poucas casas ao
povo nem dando uma casa a cada
uma das famíliias que moram em
mocambo. O povo hoje sabe disso,
mentiras como essa já não podem
iludi-lo."

Tem-se evitado discutir as CAU-
SAS, cuidando-se tão somente dos

1.a experiência-pilôto: Cajueiro Sêco

EFEITOS. Com êsse espírito foi fun-
dado o Serviço Social Contra o Mo-
cambo, que visava de início a erradí-
cação do mocambo, pura e simples-
mente, sem o menor estudo sôbre as
implicações sociais que êle traz na
sua origem. Por êsse motivo, verifica-
se que o SSCM, construindo somente
5 000 casas durante os 25 anos de sua
. existência, simplesmente adotou a
mesma política dos IAPs, qual seja, a
de atender, através de suas carteiras
imobiliárias, financiamentos para ope-
rários qualificados e famílias da clas-
se média, revelando assim a inconse-
qüência nos seus objetivos, por con-
tinuar deixando ao abandono aquêles
humildes moradores de mocambos. As-
sim pensou o próprio fundador do
SSCM. Professor Agamemnon Maga,-
lhàes que, impressionado com o Censo
dos Mocambos, (40000, na época) in-
daga va e respondia:

"Qual é a solução? É fazer a
casa e dar um aumento de salá-
rio correspondente ao aluguel ou
ao preço de sua aquisição, a lon-
go prazo. Não vejo outra." (Veja-
se Observações Estatísticas sôbre
os Mocambos do Recife, Recife,
1939, p. 4).

Atacando o mocambo, apenas no seu
aspecto físico, sem olhar ou cuidar dos
males que lhes deram origem dentro
da distorção social, e sem influir di-
reta ou indiretamente na existência
do grupo que o gera (aquela popula-
ção de baixa ou nenhuma renda e do
subemprêgo) , o SSCM tem deixado à
margem êsses grupos humanos moti-
vadores que continuam crescendo em
progressão ,~eométrica, sem que até
hoje, tenham recebido qualquer as-
sistência do govêrno. Como prova dis-
so, basta citar o relatório preliminar
da ONU (1952) sôbre a situação social
do mundo, a propósito de programas
de habitação urbana em países subde-
senvolvidos:

"Quando a casa de baixa renda
se constrói é, provàvelmente, pa-
ra ser ocupada só pelos trabalha-

dores melhor remunerados e gru-
pos da classe média baixa, e não
tem efeito apreciável sôbre (a di-
minuição) das favelas". (V. Pre-
Iírnfna.ry Report on the World So-
cial Situation, U.N., Departrnent
of Social Affairs, N.Y. 1962, p. 58).

(A nota entre parentesis é do
autor.)

Por sua vez é preciso conjeturar pe-
Ia objetividade de se pretender "dar
casas" aos grupos marginalizados e de
poder aquisitivo inferior. Olhando-se
tão somente o .aspecto infrahumano,
levar tais famílias às chamadas casas
populares, sem que haja a segurança
de uma renda permanente através de
um trabalho efetivo, é tarefa impos-
sível de ser realizada por um País sub-
desenvolvido.
Entendemos, assim, que o Govêrno

não deve tomar medidas que atendem
apenas a um pequeno número de pes-
soas deixando a maioria inteiramen-
te entregue à sua própria sorte.
Numa cidade (só para citar o Reci-

fe), onde existem 110000 familias ca-
rentes de habitação, nada adianta fa-
zer programas com poucas casas.
Além do mais, para atender às ne-

cessidades mencionadas, pelos méto-
dos tradicionais teriam que ser gastos
pelo menos 77 bilhões de cruzeiros,
sem considerar as obras essenciais do
Govêrno. Fôsse possível dispor concre-
tamente dêstes meios, muito mais ob-
jetivo seria sua aplicação em bens de
produção com a criação de mercados de
trabalho, fator principal à abolição de
todo o desajustamento.
Muitas vêzes são famílias sem chefe

e sem renda, em cujas casas se abri-
gam mães doentes, avós senis, filhos
numerosos, sem nenhuma instrução,
doentes às vêzes, desnutridos ao eX-
tremo, todos maltrapilhos; lares onde
a alimentação apenas visita e onde a
ausência quase total de móveis e de
subsistência é chocante.
Miséria autêntica que, transferida

para vilas populares, transforma es-
tas automàticamente em característi-
cos biombos de alvenaria, porque pas- 23
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sam a esconder do transeunte, daque-
le que circula lá fora nas ruas, ou pe-
las estradas, a realidade social da fa-
mília ali instalada, a miséria huma-
na que se acotovela pelos cantos de
pedra e cal de uma apresentável re-
sidência.
O mocambo é bem uma amostra

franca da penúria social a que serve
de abrigo, exigindo dos governantes o
interêsse pelo encaminhamento· de
uma solução concreta para o proble-
ma que decorre.
Já se verificam, agora, as invasões

em massa de grupos, ocupando arbi-
tràriamente terrenos e logradouros
públicos, onde levantam o seu mocam-
bo da noite para o dia, fermentando
cada vez mais a massa angustiada.
Consideramos, porém, ao contrário

de muitos, que tais invasões são mani-
festações positivas, ao invés de preten-
didos assaltos a bens públicos ou pri-
vados, porque além de fender os in-
vassores o instinto da autoconserva-
ção e o direito de abrigar suas famí-
lias, esclarecem e definem o poder
aquisitivo de cada um dos seus com-
ponentes. Na luta pela vida, fazem
com que aquêles esforços, muitas vê-
zes sobrehumanos, que aplicam nas
obras de construção dos tôscos mo-
cambos, sejam produtos de sua ener-
gia, do seu trabalho, de sua mão de
obra técnica peculiar, tôda uma gama
de valôres que podem ser díscíplínados
e orientados.
Daí, porque, analisando todos êsses

fatôres, é que se pretende instalar a
política habltacional do atual govêrno,
inicialmente na área do Grande Re-
cife, e cidades satélites (Jaboatão, São
Lourenço da Mata, Paulista e Olínda) ,
depois em cidades do interior, com o
aproveitamento de todos aquêles ele-
mentos positivos apresentados, não se
deixando perder a potencialidade exis-
tente, orientando os próprios recursos
dêsses habitantes de mocambos, e na
consideração do desajuste e do de-
semprêgo, olhando principalmente o

24 mocambo como efeito e não como
causa, cuidando de um trabalho ho-
nesto dêsses grupos, adotando-se uma
política de combate ao assistencialís-
mo inconsequente do paternalísmo
demagógico.
Com isso, automàticamente, a po-

lítica do "Contra o Cocambo" passaria
a ser de Serviço Social do Mocambo.
O objetivo dessa política {! atingir

em prazo relatívamênte curto, o maior
número possível de famílias, que vi-
vem de moradia subnormais, e que
vivem de moradia subnormaís, e que
constitui, a grosso modo, dois têrços
da população do Recife, considerado
não apenas nos seus limites físicos de
município como também na sua área
metropolitana, o chamado Grande
Recife.

Para isso, serão adquiridos terrenos
nas proximidades das rodovias e fer-
rovias que ligam o Recife às cidades
satélites, nas quais devidamente ur-
banizadas e loteadas serão ínstaiauas
as comunidades, onde irão se locali-
zar todos aquêles que queiram cons-
truir sua casa, segundo seus recursos
e suas próprias poupanças, contando
para isso com a ajuda técnica oficial.
Dêsse modo, o nôvo programa do

SSCM foi formulado para atingir, por
meio de um sistema de ajuda mútua,
as camadas de poder mínimo de ren-
da, mas que possuem, como recurso
utilizável, a energia de seu trabalho
pessoal, dentro do estágio social ao
qual se encontram vinculados, dado
que para o nôvo programa do SSCM
o problema habitacional em si não é
prioritário, o importante, na realida-
de, é a criação de um poder aquisiti-
vo capaz de permitir poupanças, atra-
vés das quais, gradativamente, sejam
os atuais mocambos transformados em
casas saudáveis.
Tudo isso visa à recuperação do ho-

mem pelo seu próprio esfôrço, aumen-
tando a confiança em si mesmo, e pro-
porcionando através da melhoria do
seu nível social, político e econômico,
que venha a se integrar definitiva-
mente na sociedade.
Através dessa política objetiva, sob

a base da realidade, dentro da atual
tendência de desenvolvimento da re-
gião e da verdade sócio-econômica de
Pernambuco, serão empregados os
próprios recursos e equipamentos uti-
lizáveis, tanto na aplicação de máqui-
nas e equipamentos disponíveis, quan-
to na programação de investimentos a
serem realizados pelo próprio Estado,
unindo a boa vontade dos administra-
dores e eliminando as fronteiras bu-
rocráticas entre as repartições, permi-
tindo, assim, melhor prestação dos
serviços assistenciais básicos às novas
comunidades, com a instalação de es-
colas, ambulatórios, clubes recreativos
e esportivos e, principalmente, serviço
de colocação de mão-de-obra.
Com êsse programa pretende-se que

os investimentos realizados pelo Es-
tado ofereçam maior rentabilidade
social, isto é, que a soma dos recursos
financeiros mobilizá veís possa atingir
maior número de famílias em breve
tempo, o que não se tem verificado
com os investimentos aplicados até
hoje, todos desviados para o rotíneírís-
mo das chamadas construções popu-
lares, em grupos a que se êonvencio-
nou denominar de Vilas de Casas Po-
pulares. Soluções inócuas, pois é de
se considerar que, além do custo real
unitário relativamente alto (se com-
putadas as despesas de administração
e instalações comunitárias, antes con-
sideradas pelo SSC·M como fundo per-

dido) de cada habitação, êsse progra-
ma apenas tem atingido uma faixa
da população, que se constitui geral-
mente de contribuintes do IAPs, com.
direito a serem assistidos pelos seus
órgãos de previdência.
E, por fim, instalação de um siste-

ma de readaptação e melhoria do po-
der aquisitivo do homem do mocambo,
com a instalação, nas próprias comu-
nidades, de oficinas artes anais e pe-
quenas indústrias de roupas, calçados
e outros artefatos de uso indispensá-
vel e imediata rentabilidade, tudo den-
tro de esquemas industriais e comer-
ciais orientados por técnicos, investin-
jo o SSCM todos os meios necessários
às instalações, desde a montagem de
galpões, o maquinário, os utensílios e
os móveis, até o financiamento para
a aquisição de matérias-primas para
o início dos trabalhos. Dos lucros re-
sultantes, paga. a mão-de-obra, e as
demais despesas, o resultados será in-
vestido em melhoría das comunidades
que os produzem.
Cada habitante do mocambo, devi-

damente personalizado, com uma ocu-
pação assegurada, ganhando o seu sa-
lário, devidamente assistido em todos
os aspectos, com vida social comuni-
tária esclarecída, passará automàtí-
camente a melhorar sua habitação,
para o que o SSCM o ajudará, forne-
cendo técnicos, facilitando-lhe por me-
lhores preços a aquisição do material
necessário, e, em pouco tempo, desa-
parecerão os casebres de palha, pas-
sando a predominar as modestas, porém
saudáveis habitações de tijolos co-
bertas de telha, que a essa altura não
serão mais biombos de alvenaria, por-
que não estarão escondendo mais as
misérias humanas, que a nova orien-
tação fêz desaparecer.
Tudo isso exprime uma Política So-

cial do Mocarnbo, cujos pontos funda-
mentais são:
a) - Organizar comunidades, dis-

ciplinando e orientando tecnicamente
as construções, com o aproveitamento
dos próprios recursos dos grupos so-
ciais;
b) - Coordenar as obras de respon-

sabilidade do poder público, ligadas à
ação do SSCM;
c) - Transformar em renda tôda

mão de obra ociosa, com aproveita-
mento em oficinas de artesanato e pe-
quenas indústrias locais.
O presente programa visa a' possi-

bilitar um mínimo de atendimento aos
grandes grupos marginais das nossas
populações, através de uma nova Po-
lítica Social do Mocambo, autêntica, e
ajustada aos objetivos populares do
atual Govêrno do Estado de Pernam-
buco. Isto, pelo menos, até que novas
reformas estruturais da economia bra-
sileira venham permitir a transforma-
ção da paisagem humana no Nordeste.
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Artes Visuais

Ferreira Gullar

•

A exposiçao realizada pelo pintor
Iberê Camargo, na Petite Galerie, mês
passado, permite-nos algumas consi-
derações a respeito do problema da
arte 'abstrata em geral e da pintura
tachista em particular.
De saída, cumpre assinalar que o ta-

chismo pràticamente desapareceu, se
o definimos como pintura de manchas,
implícito nessa palavra o sentido ín-
controlado e quase casual da mancha.
Já em poucos pintores se observa a
perservação daquele sentido, uma vez
. que o período atual indica uma espé-
cie de "academização" ou "classiciza-
çâo" do tachismo: os pintores valem-
se da mancha nascida antes casual-
mente (?) para compor com ela qua-
dros decoratívos ou conjuntos firme-
mente estruturados. Iberê •pertence a
êste último grupo.
Em face dessa arte, a crítica descoe-

bre dois ângulos sob 'os quaís encrá-la:
ou como expressão individual, reflexo
de características subjetivas ou tem-
peramentàís do artista; ou como tra-
balho inserido no progresso geral da

pintura moderna. Um terceiro ângulo
seria o do significado dessa arte den-
iro do contexto social e cultural.

O primeiro ângulo se revela muito
pobre para uma arte que exprime com-
portamentos e esquemas subjetivos.
Isso porque, com relação ao mundo ob-
jetivo, todos êsses artistas têm um
mesmo comportamento: a refutação
da objetividade do real. Cortadas as
amarras, ilhados em si mesmos, cada
artista dêsses exprime, então, impul-
sos obscuros que mal alcançam o ní-
vel do balbúcio: a pintura se torna a
matéria dócil sôbre aqu!j.l imprimem
marca de suas ações cegas. Como é
humanamente impossível manter-se
permanentemente nessa situação, ca-
minham para "organizar" os impulsos
e, com isso, tiram-lhe a única e talvez
respeitável significação. É o que está
acontecendo.
Do segundo ponto de vista, isto é,

da situação histórica dessas obras den-
tro do processo geral da pintura mo-
derna, deve-se reconhecer que ela in-
dica uma paralisação. Ora, a pintura



moderna-tem sido acionada, desde sua
origem, por uma consciência crítica
que constitui o seu mais importante
conteúdo. É, mesmo, o seu sentido, já
que essa pintura não tem qualquer
utilidade prática nem se comunica
com a grande massa numa sociedade
de massa. Seu significado é eminente-
mente cultural, crítico. Autocrítíco. Se
ela perde essa consciência, que lhe res-
tará ainda?
Não se pode negar, diante dos qua-

dros de Iberê Camargo, que existem
ali 'grandes qualidades técnicas, arte-
sanais e mesmo trabalhada sensibili-
dade cromática, de textura, de estru-
tura. Mas nem por isso consegue êle
ultrapassar as limitações do próprio
caminho que escolheu e que, a nosso
ver, se consubstanciam nas considera-
ções que fizemos acima.
A propósito de uma exposíção re-

trospectiva dêsse artista, realizada ano
passado no MAM do Rio, observamos
como sua pintura camínhou da ten-
tativa de apreender o real objetivo pa-
ra mais tarde abandonar êsse intento
e virar-se para uma visão subjetiva e
oníríca do mundo. Dessa paisagens em
rosa ardente, lilás e verdes fosfores-
cente, volta Iberê para as naturezas
mortas - a intimidade - que vão se
convertendo pouco a pouco em con-
juntos de objetos e êstes em formas
abstratas. Em breve, essas formas per-
dem qualquer referência com os obje-
. tos de que foram extraídas, diluem-se
no fundo pastoso e noturno do qua-
iro. É a dissolução do mundo na noite
subjetiva do homem. E nessa noite que
Iberê continua a se debater, tentando
encontrar nela alguns Iampejos de

côr, que o reate ao mundo real dos ou-
tros homens. Trata-se de um drama,
mas que" à fôrça de se repetir em ca-
da obra, perde a fôrça mesma de dra-
ma. "11 faut tenter de vivre!"
O gaúcho Iberê Camargo começou

na Escola de Artes e Ofícios de Santa
Maria, passou pelo curso Técnico de
Arquitetura do Instituto de Belas Ar-
tes de PôrtoAlegre e em 1943 criou
com outros artistas o "Grupo Guig-
nard". Em 1947 ganhou o prêmio de
viagem ao, Estrangeiro do Salão de
Arte Moderna do Rio de Janeiro e, na
Europa, estudou com Chirico e Lhote
(pintura), Petrucci (gravura), Achille
(afresco) e Rosa (materiais de pintu-
ra). De volta ao Brasil, administrou
cursos de gravura em Pôrto Alegre e,
a convite do Instituto de Cultura Uru-
guaío-Brasíãeíro e do Itamarati, em
Montevidéu. Em l!l60/61 organizou um
curso de pintura em Pôr to Alegre sob
o patrocínio da Municipalidade e é pro-
fessor de gravura do 1.B .A. desde
195.3. Possui obras em muitas coleções
particulares e museus nacionais e es-
trangeíros (La Plata e Walker Art
Center).

EXPOSIÇÕES

Individuais: Ministério de Educação
e Saúde, Rio, 1946; Biblioteca Nacio-
nal, Rio, 1952; Galeria do Instituto
Brasil-Estados Unidos, Rio, 1954; União
Pan Americana, Washington (E. U . ),
1959; Centro de Artes e Letras, Mon-
tevidéu, 1960; Museu de Arte do Rio
Grande do Sul, Pôrto Àlegre, 1960;
Museu de Arte Moderna, (retrospecti-
va) Rio, 1962 e outras. Coletivas: Bíe-

nais de São Paulo, 1951, 1959 e 1961;
Bienal do México, 1958; Bienais do Ja-
pão, 1960 (gravura) e 1961 (pintura);
Bienal de Veneza, 1962 e outras.

PRÊMIOS

Viagem ao estrangeiro, Salão de Ar-
te Moderna, Rio, 1947; Bienal do Mé-
»íco, 1960; Melhor Pintor Nacional,
Bienal de São Paulo, 1961 e outros.

OLHA O MAR, BURLE-MARX! -,

Acompanho com interêsse as obras
que se realizam no Atêrro da Glória,
particularmente' depois que ficou en-
tregue a Burle-Marx o projeto de
aj ardínamento da área. Mas eis que
sou passageiro de lotação e vejo, dia
a dia, surgirem paredões de terra ao
lado da pista, encobrindo totalmente
a vista do mar. 2.7
Sem sentimentalismos baratos, lem-

bro a Burle-Marx que essa visão do
mar, para os passageiros de ônibus e
lotações que, a caminho do emprêgo,
bordejam o Flamengo, é uma alegria
dada de graça e que ajuda a viver.
Deixar que aquêle trecho de paisagem
marítima seja agora fruível apenas
pelos que andam de automóvel, é au-
mentar a injustiça.
Talvez esteja sendo afoito, pois as

obras ainda não se concluiram. Mas
essa possibilidade, meu caro Burle-
Marx, me aterra. Se estou enganado,
desculpe-me. Mas, se não estou, lem-
bre-se dos passageiros dos coletivos.
Não tape o mar àquêles que já não
têm condição de morar em aparta-
mento de frente da Avenida Atlântica.



Teatro

Cleber Ribeiro Fernandes
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RIO DE JANEIRO, 63 - Em meio
à "temporada" dêste ano, o sentímen-
to geral nos meios teatrais é de per-
plexidade - sambem-no todos, embora
alguns resistam ainda em admítí-lo
publicamente, o que seria contrapro-
ducente e, sobretudo, anticomercial.
As grandes remprêsas esfacelaram-se
sob os pretentos os mais pueris que
mal conseguem disfarçar uma dispo-
sição básica, esta, de fato, decisiva. Por
outro lado, enquanto as novas com-
panhias claudicam na tentativa de
firmar-se, ensaia-se vez por outra o
regime da produção independente, com
finalidades exclusivamente comerciais.
O que está acontecendo - ou terá
acontecido - ao teatro no Rio de Ja-
neiro?
O esfôrço da década passada pare-

cia conduzir a outros resultados. Fir-
mou-se a noção de espetáculo com a
íntegração definitiva do diretor; os
atores, em conseqüência, desprezaram
a improvisação, substituindo-a por
uma técnica eficiente; os autores, es-
timulados pela nova mentalidade,
apressaram-se em dar sua colaboração
no sentido de construir uma drama-
turgia que, apesar de incipiente, anun-
ciava-se como extremamente variada.
Tivemos, assim, a consolidação do
nosso teatro burguês em condiçõesbas-
tante satisfatórias - para cujos su-
cessos, na época, chegou-se a 'ter' um
público estimado em 60.000espectado-
res, o que atendia razoàvelmente às
necessidades econômicas do' quadro
geral.
Tal situação não podia, entretanto,

ser encarada como definitiva e foi, em
parte, justamente por tê-lo sido que
chegamos aos resultados que aí estão.
O fenômeno ocorreu mais ou menos
assim: os intelectuais de um modo ge-

ral e os críticos mais argutos em par-
ticulll,r deram-se conta de que era pre-
ciso avançar e de que êste avanço só
poderia ser efetuado sob a forma de
uma definição, que transformasse o es-
fôrço que se vinha operando, alta-
mente positivo mas mesmo assim de-
sordenado e irracional, em algo que
acrescentasse ao movimento uma di-
reçãe ; organizações cujos espetáculos
não constituissem simplesmente partes
desconexas de uma intenção ínexís-
tente, mas argumentos coerentes en-
tre si de uma mentalidade definida a
ser discutida ou apoiada. Para assumir
tal atitude, era pecíso que, além de
compreendida e assimilada sem equí-
vocos, fôsse ela acompanhada de ou-
tras providências, entre as quais avul-
tava a necessidade de um nôvo públi-
co que, embora pudesse de início con-
tar com uma parte dos já aficiona-
dos, até que se efetivasse sua integra-
lização, determinaria um "deficit"
temporário. Como garantia para esta
A "Temporada de Ouro" não terá
apresentado uma absoluta homogenei-
dade mas permitiu - e tudo indica
que continuará permitindo - que se
fale daqui por diante num Teatro Me-
xicano contemporâneo, sem apelar pa-
ra qualquer espécie de complacência.
O que, entre nós, ainda não pudemos
fazê-Io até hoje.

DIAS GOMES E A CRíTICA POLO-
NESA - A montagem e a consequente
premiação de "O Pagador de Promes-
sas" na Polônia já foram amplamente
divulgadas. Registrem-se alguns dos
comentários da imprensa polonesa Sô-

, bre a peça e o autor:
- "Alfredo Dias Gomes, ao escrever

uma das peças mais notáveis da dra-
maturgia contemporânea mundial, pe-

'~~-,



ça de grande beleza poética e surpre-
endente fluidez das imagens cênicas,
provou no "prefácio" que a escreveu
conscientemente, demonstrando co-
nhecerperfeitamente a própria meta
intelectual ao realizá-Ia com sábia e
precisa habilidade. ... Parece-nos que
o drama de Zé do Burro poderia ser
considerado como uma longínqua mas
importante voz na discussão de nossos
próprios problemas!' (Jerzy Broszkíe-
wicz, diretor literário do Teatro Nowa
Huta, ao apresentar a peça.)
- "Trata'-se de mais uma tragédia

de não-conformismo, o que prova que
do outro lado do oceano a gente tam-
bém se apaixona pelos problemas que
nos parecem especificamente nossos.
Só que o autor da peça ganhou um
prêmio do govêrno brasileiro, e que de
sua peça gostam até aquêles contra
quem ela foi escrita". ("Przeglad Kul-
turalny", semanário cultural de Var-
sóvia) .

STRINDBERG E O TEATRO SUECO
- Pelo que conclui mos de "O Teatro
Sueco Durante Cinco Décadas", breve
resumo de Gustaf Hillestrom, divulga-
do pelo Instituto Sueco, o teatro de
Strindberg continua exercendo decisi-
va influência em tôda a atividade cê-
nica de seu país, não só através de
seus dramas, sobretudo os de feiçãe
mais marcadamente expressíonísta,
mas principalmente pelo caráter de
to de o seu teatro, que parece traduzir
elementos atávicos dos mais arraiga-
dos no povo suéco. A feliz coincidência
entre a vocação de um autor e as ca-
racterísticas mais essenciais do públi-
co terá determinado a eclosão de todo
.um movimento prefundamente coe-
rente. Os demais autores, contemporâ-
neos ou posteriores a August Strind-

•berg, ao mesmo tempo que trazem sua
colaboração individual, identificam-se
com êle no 'apêlo a uma atmosfera
fantástica que ou se ajusta sem dis-
crepâncias aos assuntos tratados eu
sublinha o realismo das discussões
pragmáticas. Não é ocasíonal a afini-
dade dêste teatro com Eugene O'Neill,
por exemplo, que figura entre os au-
tores estrangeiros mais estímados na
Suécia, onde, por sinal, sua obra pós":
tuma "Long Day's J.ourney Into Night"
foi representada pela primeira vez.
Mas é na descríção dos espetácules

suécos que vamos encontrar a mais
curiosa influênc1a de Strindberg,. na
ímportâncía emprestada os elementos
píctórícos das montagens, e que con-
duziu seus encenadores a uma pesquí-
za tôda particular. Seus resultados, ao
que tudo indica, mesmo quando a in-
tenção foi a de se opor a tal influên-
cia, terminam evocando e clima de
"A Estrada de Damasco" eu "A Dança
da Morte", que lançaram seu autor t'ão
à frente de seu tempo,

A LOUCURA DO ''MÉTODO'' - "Mé-
todo eu Loucura" (Editôra Letras e
Artes, 1962. Trad. de Barbara Helíodo-
ra) é a transcríção de um "curse in-
tensivo" de oito palestras realizadas
por Robert Lewis, cem e íntulto de
pôr fim à leu cura em que se transtor-
maram nos Estades Unides as inter-
pretações de célebre "Métede".
O "Métede", em terras americanas,

já tem mais de trinta anos e sua his-
tória está ligada ao "Group Theatre".
As intenções de Hareld Clurman, Lee
Strasberg e Cherryl Crawferd, seus
fundadores, foram, porém, ratificadas
mais tarde num encontro entre esta
última e Stanislawsky, que forneceu na
ocasião um organograma de suas teo-

\

rias sôbre técnica teatral para e qual
Lewis apelou agora em seu curse, co-
mo argumente decisivo. Assim, o "Mé-
todo" vem a ser nada mais nada menos
do que a versão americana destas mes-
mas teorias.
Nos últímos anos, entretanto, ao de-

senvolverem baseados no "Método"
um estilo todo pessoal, atores em
grande evidência deram margem a que
se identificasse através de seus imita-
dores uma série de modismos que pa-
reciam atestar a existência de uma
"escola". Os tartamudeios e as poses
hesitantes' de Marlon Brando e .James
Dean, entre outros, foram encarados
como o único resultado possível das
pesquisas de "Actor's Studio", sucessor
em linha direta do "Group". Robert
Lewis, numa linguagem objetiva e
bem-humorada, como convém a quem
se dirige a estudantes de teatro, ten-
ta colocar o problema em seus devi-
dos têrmos que não são outros senão
os de um bom senso de uma técnica
adequada e conscíente. 2D
O equívoco, segundo Lewis, foi re-

forçado, pelo seguinte: durante muito
tempo Stanislawsky opôs-se à publi-
cação de suas teorias. Quando, por fim,
nela consentiu, lançou-as em duas eta-
pas, muito distanciadas uma da ou-
tra. "A Preparação do Ator", a primei-
ra, trata justamente da elaboração in-
terior do personagem, e ao ser encara-
da como tôda a teoria convenceu al-
guns de seus cultores de que a tarefa
do ator consistia ünícamente nisso. A
divulgação de "Construindo um Per-
sonagem", a segunda parte, só veio
quando a "loucura" já estava bastan-
te difundida.



Cinema m. Perspectivas

Nos dois artigos que antecederam a
êste, tivemos em foco as condições in-
dustriais e, depois, autorais, em que
existe e se pratica o cinema brasilei-
ro. É preciso ver agora, sem visões, até
onde podem levar essas condições o
cinema nacional. E até onde' podem
ser modificadas.
A ilusão do cinema antítndustríal,

do cinema independente de suas rai-
zes .econômícas já vai se desfazendo.
Sabemos que, quando falamos em pro-
dução independente, não eliminamos
o caráter industrial do cinema e, sim,
estabelecemos um nôvo método, mais
livre e autêntico, de se fazer indústria
cinematográfica. Mas a ilusão do ci-
nema industrial pode também perecer
ao lado da própria indústria nacional
de cinema.
Os problemas relativos ao confronto

entre orçamento médio de uma fita
nacional e sua rentabilidade (média)
no mercado interno, originam um equi-
líbrio encessívamente perigoso. Ao la-
do disso, a difi.culdade de distribuição
& exibição, a concorrência com o vas-
tíssímo parque estrangeiro (de maior
rentabilidade para o exibidor), a es-
cassez e preço de película virgem, a
falta de equipamento, poderão estag-
nar o desenvolvimento da indústria
nacional de filmes, mesmo que auto-
res geniais, inimitáveis, excepcionais,
surjam no decorrer do processo. O co-
rolário é simplista mas fatal: não se
poderá fazer um cinema nacional de
alto nível, se não existir condições
econômicas para se fazer filmes no
Brasil. Enqua,nto êsses diversos pro-
blemas não fôrem resolvidos (pela or-
ganização e pressão dos produtores na-
cionais), todos os outros ficam pen-
dentes, e ao sabor de condicionais.
Ao mesmo tempo, é claro que o au-

tor nacional está intimamente ligado
a êste debate, não só por sua presen-
ça e de suas associações no diálogo
prático, como também no próprio fil-
me que fizer. Assim como "não se po-
derá fazer um cinema nacional de al-
to nível, se não existir condições eco-
nômicas para se fazer filmes no Bra-
sil", não será possível desenvolver a
cinematografia brasileira (industrial-
mente) sem filmes de valor. E êste
valor, em última análise, estará ligada
não só à História e à Academia do ci-
nema mundial, mas também e prin-
cipalmente \ à reação do espectador
brasileiro e estrangeiro às nossas fi-
tas. Tudo muito simples e. claro, mas
que é necessário dizer, porque o óbvio
nem sempre entra em. vigor prático.
A valer as diretrizes que percebe-

mos na chamada safra 61/62/63, o ci-
nema brasileiro alcançará um nível
elevado em seu prestígio popular e in-
ternacional, . no momento em que -os
cineastas brasileiros resolverem seus

Carlos Dieques
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conflitos mais prímáríos: desde o de
comunicação até os' conflitos indivi-
duais próprios ao cinema de adesão.
Não se está a exigir "Macunaímas" ou
ou "Invenções de Orfeu". Isto é, não
se está exigindo do cinema brasileiro
obras definitivas e épicas, de caráter
grandílo quente. Está se exigindo, en-
tretanto, CarIos Drummonds ou Ban-
deiras (já que estamos no terreno das
comparações literárias). Isto é, cineas-
tas corretos capazes de traduzir sen-
timentos e aspirações, sem falseá-Ias,
numa linguagem que não importa se-
ia nova ou velha, acadêmica ou revo-

. lucionária, mas que seja principal-
mente universal às massas brasileiras
e representativas de uma média na-
cional.
Não será no terreno de "ciclos" ou

de "ismos" que o cinema brasileiro se
tornará adulto. Certa vez, o crítico
Claudio MeIo e Souza (parece-nos que
desejando diminuir o valor do filme)
escreveu que "Assalto ao Trem Paga-
dor" era um filme comum e que Só se
poderia rejubilar com o cinema -nacío-
nal do dia em que produções como o
"Assalto" fôsse o comum na nossa cí-
nematografia. É exato, isso. O cinema
é uma arte coletiva por excelência. Ou
como diz Mário Carneiro, o cinema é.
a cultura das grandes catedrais gó-
ticas em que um arquiteto desconheci-o
do regeu uma orquestra de obreiras
que realizou uma obra representativa
de um tempo, um comportamento, um /
povo. O cinema brasileiro não será ví-
tima dos gênios (nestes últimos anos
só um nome se impõe quase que defí-
nitivamente - Nélson Pereira dos
Santos - e no entanto dezenas de tí-
tulos podem ser destacados como im-
portantes), e poderá ser o resultado
da soma de filmes que eséolheram o
Brasil como tema e linguagem. Não
importa que fale dos nordestinos fa-
mintos ou do amor entre dois jovens'
não importa que tenha escolhido o de-
sabrigo das fávelas ou a frustração da
morte; não importa que se liga à fa-
zenda de café ou às praias litorâneas'
não importa que seja urbano ou ru~
ral, ou o que seja. Importa que seja
autêntico e útil, que seja representa-
tivo e capaz de devolver às massas
uma autoria que pertence a elas.
Neste caminho, os autores nacionais

poderão não ter nomes, nem ter esco-
[as, nem movimentos, nem grupos,
nem ciclos. Cada um dirá seus senti-
mentos como melhor lhe aprouver e
mais funcional fôr. Então formarão
realmente a orquestra harmônica dos
obreiros das grandes catedrãis.
(*) Estamos encerrando hoje está série de

três artigos sôbre o cinema brasileiro.
Pretendemos, no próximo número, publicar
orna espécie de apêndice a êste trabalho, com
uma relação dos filmes-base do nôvo cíne-
raa brasileiro.



Literatllr:a

José Guilherme Merquior

A INDúSTRIA DA ANGúSTIA

A angústia domina grande parte da
mais significativa produção artística
do Ocidente, e não é de hoje que o faz.
As condições favoráveis ao sentimen-
to angustiado são encontráveis em
várias épocas da sociedade ocidental,
na decadência romana, no "outono" da
Idade Média, no maneírísmo e no bar-
roco - mas sua forma moderna e
contínua deriva do fato, observado
por tantos, de que a sociedade burguê-
sa do Alto Capitalismo seja constitu-
cionalmente anestética - por nature-
za hostil à arte desde que esta se com-
prometa com a pesquisa e manifesta-
ção de valôres autênticos, em oposi-
ção aos valôres degradados que aquê-
le tipo de organização social provoca
e supõe. A angústia é a forma normal
do artista se exprimir no seio dessa
sociedade, a evidência do seu exílio
dentro dela. O desenvolvimento his-
tórico do século XIX acentuou êsse
comportamento, conforme o domínio
da estrutura capitalista se ia aprorun-
dando cada vez mais; o crescendo an-
gustioso da literatura, de Stendhal a
Kafka, refletiu todo o processo com
extraordínâría vividez. Porém depois
de Kafka, e especialmente a partir da
segunda guerra, foi-se tornando cada

vez mais evidente que a organização
capitalista podia ser - e vitoriosa-
mente - posta em causa e superada. O
"sufocamento" em que vivia o artista
passou a coexistir com a presença/pal-
pável de uma abertura, a possibilidade
de optar contra a sociedade burgue-
sa. Se a maior parte dos artistas do
Ocidente tivessem tomado êsse cami-
nho, a cultura viva se teria transfor-
mado numa das fôrças ativas de luta
contra a decadência, ao mesmo tem-
po que o campo contrário, historica-
mente obrigado a "fechar-se" política
e culturalmente, teria recebido o in-
fluxo vivificante de uma participação
critica e em larga escala. Como isso
não se deu, em grande número de ca-
sos, a "participação" ocidental, a op-
ção contra a burguesia, ficou mansa-
mente na dependência do que a pa-
lavra de ordem socialista mandasse,
enquanto a sociedade em construção
dos soviéticos só lentamente se prepa-
rava para a flexibilização e a suspen-
são de sua boçal desconfiança em re-
lação à arte.

Seja como fôr, essas hipóteses que
não houve foram, sem dúvida alguma,
em certa época que poderia ser colo-
cada em tôrno de 1945-8, possibilida-
des Objetivas. Em conseqüência, quan-
do a cultura ocidental retomou sua
trilha de angústia, a expressão dêsse
mesmo sentimento estava contamina-
da por algo muito próximo da má fé,
muito vizinho da covardia e perfeita-
mente integrado, afora as exceções,
nesse conformismo inconfesso, nesse
revoltismo -morno e bem pago que ca-
racterizam a situação da arte como
epifenômeno - como mera derivação
de uma (má) consciência geral, inca-
paz de criticar e de combater. Quem
seguir a trajetória que vai de Kafka ao
atual nouveau roman francês, a Beckett
e a Ionesco, constatará fàcilmente essa
pouco sutil deslização de uma angús-
tia autêntica para uma angústia ofi-
cial, entre cínica e amarela, indústria
de angústia à qual nunca falha a de-
manda da burguesia, finalmente aco-
lhedora a tôda "arte moderna", por-
que esta finalmente lhe garante que,
dos artistas, nada tem a temer. A evo-
lução de um Ionesco é ótimo exemplo:
daquelas pecínhas curtas, humorísti-
cas, absurdistas com propriedade', o
homem passou ao "humanismo" da lu-
ta contra os rinocerontes. O azar é
que, num mundo tonto, o senhor 10-
nesco nos deixa mais tontos do que se
participássemos do famoso diálogo de
mesmos nomes da Cantora Careca: o
seu homem-último, o seu rebelde an-
ttrrínocerôntíco, o ,'leu perdido resto
de dignidade enlouquecida ante o au-
mento furioso da realidade cornuda, é,
antes de último, cego, e porque inca-
paz de vêr, apenas um rebelde, mas
jamais um revolucionário. Que faz

assim o senhor ronesco, quando se
mete a dramatizar o grande ímpasse
da vida moderna? Faz-nos crer que
êsse impasse é permanente (quando
todos sabemos que isso é uma redon-
dissíma mentira), não tanto porque
nos ofereça saídas (as saídas não são
problemas específico da arte), mas
porque não exerga as suas raizes, den-
tro de um contexto em que, para não
enxergá-Ias, é preciso querer ficar de
olhos fechados.
Assim o fracasso de Ionesco, ade-

quadíssímo ao vírtuosísmo de Barrault,
e um fenômeno mecânico, fàcilmente
Imputável a uma arte que reflete sem
reflexão, que exprime ideologias (não
adianta o autor negar), mas não ex-
prime uma verdadeira visão das coi-
sas, oo mundo e dos homens. Em con-
diçoes brasileiras, o senhor Ionesco,
como o senhor lwbbe-Grillet, como o
senhor Alam Resnais, só pode embas-
oacar agradavelmente essas espúrias
nouvelles-ríches do Municipal, que mal
-percebem francês, mas a quem .con-
torta a "angústia" - e cujos papa-
gaios, entre várias obscenidades, ci-
tam Kiekegaard em versão da Rua
Augusta. Naturalmente, são também
emcasbacáveís as senhoritas e senho-
ritos de "estudos" na Europa, com oca-
síonais disposições místicas, autores de
todo um ciclo de piadas sôbre as es-
treitezas .do P. C.; mas no fundo, no
fundo mesmo, írrtnadissimos com o
fato de que o P.C., entre essas la-
mentáveis limitações, se obstine em
incluir a condenação impiedosa da
frescura. Como são embasbacáveís os
novos "poetas" paulistas, em.prosa ou
verso, os Rodrigo de Haro ou J. H.
Mautner, prorundíssímos, encacnecó-
Iícos, dramatícíssímos, procrológícos,
ahenasnantes autores das "angústias"
que deus, chuva e morte (não incluem
o Adhemar) fazem no Planalto.
Por essas e outras, é que não sei se

o angustialismo nacional (tão fresco,
o coitado!) atinge o nível de má fé.
Tão grosseira é a sua apresentação,
tão patente o seu ser-filial, tão ines-
condível o seu ar de contas na Suíça,
o seu Duino de Guarujá, os seus Rim-
bauds (ou rombudos?) do Mau-Cheiro.
E há uma reação só, uma reação fi-
nal, um gesto definitivo que todo lei-
tor brasileiro, que "todo homem cons-
ciente de um país subdesenvolvido em
processo de libertação pode ter, dian-
te da nobre grandeza trágica dessa
angústia tropical: pode puxar a vál-
vula'- puxar válvula, que essa lite-
ratura escatológíca, que finge o' ser
num sentido, mas o é justamente no
outro, provàvelmente fará como aquê-
le imortal fragmentum excrementi que
a piada conta em falso castelhano:

. .. dió un pasito de vals,
cumplimentó
y sumió!



Música

Nelson Lins de Barros, -

MÚSICA POPULAR CRISTA

(Terceiro de uma série de artigos sôbre
os problemas da música através de sua
história.)

Fala-se muito sôbre o significado e
a importância da música popular. É
muito fácil definir música 'popular
como a música do povo. Mas o povo
não é homogêneo. A música de cada
uma de suas classes é freqüentemente
expropriada por outra. Expressões au-
tênticas são vencidas pela evolução da
sociedade e transformam-se no mais
hermético folclore. Formas populares
esteríotípam-se em mercadoria de
grande e rápido consumo. Quanto à
importância da música popular, o pro-
blema é ainda mais difícil e ninguém
pode chegar a uma conclusão válida
sem uma análise conjunta da socie-
dade.
As várias transformações por que

passou a música do cristianismo pri-
mitivo serve de exemplo da comple-
xidade que envolve o problema.
Quando ouvimos hoje um canto gre-

goriano, não podemos imaginar que
essa música tão exclusiva e de beleza
tão hermética tenha sido a cristaliza-
ção de um processo onde as fôrças po-
pulares atuaram decisivamente. A
música do cristianismo primitivo foi
na realidade uma expressão autêntica
do povo, do povo pobre, dos lavradores,
dos artífices, dos escravos. No apogeu
.e decadência do Império Romano, en-
quanto as elites refugiavam-se na se-
renidade helêníca, as massas urbanas
eram servidas por uma música dema-

gógtca derivada do abrutalhamento dá
música grega com fortes influências
orientais. Mas essas massas da cidade,
constituídas de pequenos comerciantes,
grande parte' da própria nobreza, sol-
dados, prostitutas, mendigos, vagabun-
dos, etc. não representavam os povos
ativos do Império, a rôrça viva de es-
cravos e lavradores que se erguiam
contra as classes dominantes .. E foi
nesse povo em ebulição que se difun-
diu o cristianismo. Não é verdade que
o cristianismo primitivo era passivo e
renuncíatórío, O seu sentido idealista
de apêlo a Deus não excluia, como
não exclui hoje, o protesto e a revolta.
Deus não era mais o bezerro de ouro
do oriente nem o Zeus, meio devasso,
da nobreza helênica. O Deus cristão
preocupava-se com o sofrimento ma-
terial do homem, Éle mesmo se fizera
nascer numa estribaria, filho de um
carpinteiro, e cercou-se de pescado-
res para conhecer na prática os pro-
blemas do povo, coisa que muito in-'
telectual revolucionário de hoje não
faz.
Para o povo humilde que predomi-

nava nas várias seitas do cristianismo
primitivo, a música grega, altamente
intelectual, não podia ter penetração.
A música demagógica, também deri-
vada da Grécia e das côrtes orientais,
requeria volume instrumental e vir-
tuosidade humana muito além de
qualquer possibilidade da gente pobre.
Além disso, não podia exprimir de
maneira alguma os anseios sociais e
religiosos dêsses povos. Então criaram
sua própria música, cantos simples,
sem instrumentos, sem notação mu-
sical, sem virtuosidade, todos cantan-
do espontâneamente sôbre palavras de
esperança.
Essa foi uma música popular autên-

tica da época. E foi essa música que
prevaleceu porque participante do
movimento social que iria, juntamen-
te com as invasões bárbaras, derrubar
o sistema escravista de Roma para im-
plantar o feudalismo. Outras erpres-
sões populares autênticas deveriam
certamente existir, mas foram devo-
radas no processo social ou ficaram es-
tagnadas onde êsse processo não se de-
senvolveu ou só foi desenvolver-se
muito depois.
Mas a música do cristianismo primi-

tivo não permaneceu sempre pura de
raízes. O preço de sua participação. e
vitória foram as interferências exter-
nas. Quando Constantino oficializou o
cristianismo, os ricos e aristocratas
aderiram (ou foram forçados a aderir)
à nova religião. Era natural que alguns
membros dessa classe, os que tinham
gôsto artístico e abilidade musical, ín-
fluissem na música cristã de maneira
a ordená-Ia e elevá-Ia, de acôrdo com
o seu critério estético. Essa estética
deveria ser o helenismo das elites (o
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puro e não o abrutalhado pela dema-
gogia romano-oriental). Mas, então, o
hábito de cantar em congregação (um
hábito que derivou, de algum modo,
da salmcdía judáica) já estava esta-
belecido. Aquela melodia espontânea
dos cristãos primitivos conservou-se
nos hinos simples e ferventes que pre-
dominaram na evolução da música sa-
cra e que, por muito tempo, constitui-
ram uma parte importante do ritual
cristão.
Apesar da influência elêníca, êsses

inos diferiam consideràvelmente do
ino grego, tanto no verso como na
música. Mesmo nos exemplos mais an-
tigos, a acentuação de seus versos era
dinâmica e não quantitativa (como no
verso grego). Essa mudança resultou
da simplificação do latim clássico pe-
los povos conquístados por Roma. A
. acentuação dinâmica do verso foi uma
das maiores contribuições populares à
evolução da música ocidental. Através
dela, a música cantada ganhou um
dinamismo jamais imaginado pelos
gregos e que iria acentuar a libertação
da música como arte autônoma. A li-
nha melódica, também, não seguia
necessàriamente o acento do verso
(como no caso grego). Essa foi outra
grande contribuição popular. Livre em
ritmo e direção, a. melodia ganhou
uma expressão jamais alcançada e deu
ao verso um poder de empatia sem li-
mites. A ausência de instrumentos dís-.
pensava a notação grega. Surgiu uma
notação gráfica que indicava a dire-
ção da melodia mas que não dava
(nem era necessário dar) o tom abso-
luto de cada nota. Essa notação deri-
vou dos movimentos dos braços do di-
rigente do cõro que tinha de indicar, -
por gestos, aos cantores, õ movimento
melódico. Essa notação evoluiu depois
e contribuiu para a;nossa notação mo-
derna. O sentido tonal dos gregos foi
totalmente alterado. Embora baseado
nas escalas gregas, a tônica grega (a
nota que dominava na melodia) dei-
xou de existir. A tônica passou a ser
primeira e a última nota da melodia
(o que, no nosso sistema harmônico,
corresponde ao primeiro e. último
acorde).
Êsses hinos não seguiam nenhum

texto bíblico e eram escritos em todos
os países da cristandade oriental e
ocidental nas línguas de cada país,
predominando, naturalmente, o grego
e o Latim. Ambrósio, bispo de Milão
~340-397),foi a maior figura dessa fa-
se do cristianismo. Seus cantos (ou os
que lhe são atnbuídos), conhecidos ho-
je como Ambrosianos, marcam a eta-
pa mais viva da evolução da música
sacra cristã e constituem a. prova mais
evidente da influência decísiva da mú-
sica popular do cristianismo primitivo
na música do ritual católico medieval
e em tôda música do ocidente até hoje.
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Dep, Gerson Bergher, Dep, Sinval Palmeira e Oscar Niemeyer em homenagens
prestada pela Assembléia Legislativa da Guanabara ao arquiteto

documentação

Oscar Niemeyer laureado
com Prêmio Lenine

A notícia surgiu inesperada e suscinta, "O Sr. D. Sko-
beltzy, presidente do Comitê de Prêmios Internacionais
Leníne pelo Fortalecimento da Paz entre os Povos comu-
nicou ao arquiteto brasileiro Oscar Niemeyer a decidi são do
Comitê em dístíngut-lo com o Prêmio Lenine".

A obra de um brasileiro foi considerada de importân-
cia real para o fortalecimento da Paz Mundial, trazendo
um justo orgulho, não só ao arquiteto laureado como a
todos os setores pacifistas da vida brasileira. Em vários
pontos do país sucederam-se as homenagens e comemora- 33
ções em Assembléias Legislativas, Escolas de Arquitetura,
do IAB, de Associações e grupos de amigos.

No dia 6 de junho em São Paulo, o IAB-SP, a União
Brasileira de Escritores e o Clube dos Artistas e Amigos
da Arte ofereceram um banquete ao arquiteto. Na ocasião
em nome do Conselho Superior do IAB, Eduardo Corona
ressaltou que "para nós arquitetos esta homenagem é sin-
cera, porque estamos vendo um colega galardeado com
um Prêmio de alto significado social e político. E ao mes-
mo tempo artístico, porque é o trabalho de um espírito
criador, cuja arquitetura, hoje, é símbolo de evolução; que
se vê, agora enaItecida.

Temes a convicção que êsse Prêmio homenageia os
povos do futuro na figura de um grande homem da vida
presente".

Em Brasilia durante uma manifestação a êle prestada,
Oscar definiu com clareza sua posição frente aos proble-
mas atuais, em discursos incisivo, aqui transcrito na ín-
tegra:





DISCURSO DE OSCARNIEMEYER

"Meus amigos:

Agradeço sensibilizado esta homenagem, que me per-
mite rever velhos amigos, amizade que lembram o passado,
com suas alegrias e tristezas.

Emociona-me, principalmente, vez que continuamos os
mesmos, com os mesmos sentimentos de ternura; e soli-
dariedade que sempre nos uniram com as mesmas idéias
e convicções que marcaram nossas vidas, neste mundo
tantas vezes hostil e contraditório.

Agrada-me, particularmente, meus amigos, recebê-Ia
em Brasília cidade que ajudamos a construir com dedi-
cação e entusiasmo.

Lembro, como se fôsse hoje, o dia em que aqui che-
gamos. Como tudo era agreste e solitário!

Nenhuma árvore, nenhuma flor. Apenas o silêncio e
o sentimento de distância, que as estradas intransitáveis
ainda mais agravavam, fazendo-nos sentir como que per-
didos neste sertão. Lembro a poeira ímpalpável e incômo-
da, lembro os períodos de chuva com as águas correndo
pela terra ensopada, como imprevista e desconhecida
ameaça. Lembro as dificuldades, as oposições sistemáticas
e o trabalho diário - de Sol a Sol - e como nêle nos iden-
tificávamos; arquitetos, engenheiros, operários, etc., pos-
suídos de igual entusiasmo envolvidos pelas mesmas efi-
ciências e desconfortos.

Agora, passados. Finco anos: eís-nos reunidos nesta
cidade que', Juscelino Kubitschek sonhou e depois cons-
truiria Israel Pinheiro, bela e civilizada, mas, infelizmente,
comprometida por uma estrutura social caduca e desatua-
lizada.

Que fizeram de nossos irmãos operários, que tanto
ajudaram a construi-Ia?

Quem, como nós, muito mais do que nós, por ela so-
freram e lutaram umildemente?

Que fizeram dêsses bons e dignos companheiros, que
foram na verdade os construtores desta capital?

Eis o que perguntarei aos senhores deputados, aos se-
nhores, senadores, aos homens de govêrno, se um dia fôr
por êles convocado a falar sôbre Brasília.

E lhes lembrarei - embora o saibam - que êsses com-
panheiros estão longe da capital que construiram e que as
casas que fizeram, as escolas, as creches, os clubes e pa-
lácios - tudo que edificaram, na verdade nunca lhes per-
.teneeu. Ficou-Ihes apenas a miséria secular que os oprime,
(que é a base de sua exploração e penúria. E direi, ainda,
como são as cidades-satélites para onde' os transferiram,
como são essas incríveis cidades-dormitórios, êsses amon-
toados de favelas onde a pobreza é como um grito de re-
volta permanente. Mas lembrarei também que. nossos ir-
mãos estão cansados dêsse abandono que tanto os avilta;

conscientes de que chegou a hora de traçarem seus pró-
prios destinos, exigindo o pão, e a terra que até hoje lhes
foram negados.

E lhes advertirei honestamente, pois os sabemos ín-
teressados nesses problemas, como o plano de Lúcio Costa
vem sendo desvirtuado. Como as quadras de habitação fo-
ram recusadas aos mais necessitados, embora destinadas
a todos os habitantes de, Brasília, principalmente a têdas
as crianças de Brasília, para que juntas nelas pudessem
crescer e se formar, equilibrando assim, o contato diário,
entre ricos e pobres, a dura realidade que' seus lares hu-
mildes oferecem, nesse período transitório de contradições
e desacertos. E Ihes mostrarei - se desejarem - como um
espírito de discriminação domina todo o Distrito Federal,
com as margens de Lago, por exemplo, antes previstas para
uso comum, foram entregues, ostensivamente, aos clubes
Burgueses - invenção do lucro imobiliário - cujas quotas,
excessivamente caras, os tornam proíbítívos as classes tra-
balhadoras.

E lhes perguntarei, finalmente, o que pensam fazer
para corrigir tanta injustiça?

Eis, meus amígos, a situação de Brasilia, eis a situação
dêste País, com sessenta milhões de brasileiros na miséria
e quinze milhões, de ricos e' remediados - com os pobres
cada vez mais pobres e os ricos cada vez mais ricos, deci-
didos por todos os meios - a ampliar êsse período ver-
gonhoso de exploração e rapina.

De tudo issso decorrem as dificuldades e obstáculos
que o Govêrno atual encontra para a solução de tais pro-
blemas; o inevitável clima de inquietação e reivindicações
sucessivas que os mais reacíonártos qualificam de "agita-
ção" ou "comunismo". Não sei, meus amigos, se nesta reu-
nião em que comemoramos o Prêmio Lenin da Paz, vocês
esperavam ouvir tantas amargura e revolta, mas a luta
pela Paz não pode ser transformada numa palavra de or-
dem da reação, num pretexto para sufocar os mais justos
anseíos populares.

Lutamos pela Paz, mas lutamos também contra os que
nos oprimem, contra os que oprimem o nosso povo e amea-
çam a nossa soberania; lutamos contra o imperialismo
Norte-Americano que insiste na espoliação da América La-
tina. Sentimos a miséria que nos cerca, sentimos como êle
pouco a, pouco vai estabelecendo, entre nós brasileiros, um
divisor de águas implacável.

De um lado os reacionários, os oportunistas, os que se
dizem do centro, mas constituem quase sempre a reserva
da direita, dispostos a manter suas regalias de classe e 35
criar novas fontes de lucro e riqueza; falando uma lingua-
gem que o povo não mais aceita; recalcitrantes diante da
atual política externa - inteligente e libertadora; vaci-
lantes diante das reformas de' base que por todos os meios
procuram deter. Do outro, do nosso lado, os nacionalistas,
os que compreendem essa época de luta e libertação, inte-
grados nas aspirações do nosso povo, decididos a defendê-
10 contra os que o oprimem interna e externamente.

Agradeço, meus amigos, êste gesto de solidariedade. O
Prêmio Lenin da Paz - apesar de minha modesta contri-
buição - representa um motivo de orgulho para os que
recebem, simbolizado pela figura de Lenin, criador do mun-
do socialista, esperança de Paz e Justiça para tôda a hu-
manidade.

Agradeço êste gesto amigo e também os felicito, pois
êsse prêmio não se destina apenas à minha pessoa, mas
a todos, como vocês, que defendem e dignificam a Paz".
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Arquitetu.ea e aeÍlsdea

Aspectos do Problema do Ruído
no Rio de Janeiro

Pelo Eng. Luiz Alberto Palhano
Pedroso, Diretor do Instituto Bra-
sileiro de Acústica e Professor da
Escola de Engenharia da Pontiiícia
Universidade Católica. Dados da
palestra realizada no Clube de
Engenharia em 17 de abril de 1963.
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Motonetas a tôda a velocidade sem
silenciadores. . . Buzinas despej ando
nas ruas "cataratas de decíbels", como
já se disse... Rádios em prédios de
apartamentos tocando a todo o vo-
lume ... eis alguns dos ruídos com que
os cariocas e, de, um modo geral, os
habitantes das grandes cidades, são
flagelados diàriamente.
O ruído vem interferindo, de ma-

neira crescente, na vida do homem
Civilizado. Infelizmente, até hoje não
se conseguiu dar destino a êsse verda-
deiro "lixo" industrial. Por isso, o com-
bate ao ruído constitue um verdadeiro
desafio, e nêle estão empenhados en-
genheiros, arquitetos, médicos, índus-

36 triais - enfim todos aquêles que têm
uma parcela de responsabilidade no
bem-estar dos indivíduos ou da cole-
tividade.
Vejamos alguns dos efeitos do ruído,

não somente sôbre o órgão auditivo,
como também sôbre as atividades hu-
manas em geral.
As repercussões diretas do ruído sô-

bre o órgão auditivo podem provocar
surdez parcial ou total.
Sôbre o assunto datam de 1830 as

primeiras observações de que se tem
notícia. Com efeito, nesta data FOS-
BROOK verificou na Inglaterra que os
ferreiros sofriam freqüentemente de
surdez. Com o advento da revolução
industrial foi reconhecido que o ex-
cesso de ruído provocava a perda da
audição, mas pouco mais se fêz desde

então do que constatar o fato. Com
efeito, só após a 2.a Guerra Mundial
é que se começou a estudar seriamente
o assunto, procurando-se relacionar,
com base em estudos metódicos, a ex-
posição ao ruído e os seus reflexos sõ-
bre o órgão auditivo.
O ouvido é uma parte do corpo ex-

tremamente delicada, que tem por fun-
ção recolher as vibrações sonoras e
transmiti-Ias ao cérebro, onde se for-
mam as sensações.

As vibrações sonoras são colhidas pe-
lo pavilhão aurícular que as conduz,
através do orifício auditivo externo, à
membrana do tímpano, colocada na
sua extremidade. Sob a ação da onda
sonora, o tímpano põe-se em vibração
com a mesma amplitude e freqüência,
e transmite tal vibração a três peque-
1;10S ossos (martelo, bigorna e estribo).
Êstes, por sua vez, fazem vibrar a cor-
tina que divide o ouvido interno em
duas partes e o líquido do labirinto.
Esta condução é regulada por um de-
licado jôgo de dois músculos, o tensor
no tímpano e o estapédio, que dosam
adequadamente as vibrações chegadas.
Um tubo, a trompa de Eustáquio, liga
o espaço que fica atraz do tímpano com
a garganta, e conserva a mesma pres-
são em ambos os lados do mesmo. As
mensagens para o cérebro são envia-
das a tra vés de milhares de ramifica-
ções nervosas dispostas sôbre a cortina
de ouvido interno, sendo que as ex-
tremidades mais próximas ao tímpano
respondem aos sons de freqüência
mais baixa.

A exposição do ouvido, de modo tem-
porário ou permanente, a um dado
ruído, pode determinar o que os mé-
dicos chamam de trauma-sonoro. Na
realidade, êste trauma sonoro é fun-
ção de vários fatores dependentes do
ruído entre os quaís se distinguem:
- sua intensidade e freqüência;
- sua continuidade ou íntermítên-

cia;
- o tempo de duração da exposição;

- o ambiente onde é gerado e per-
cebido.

Alem disso, o estado de saúde e pe-
culiaridades da constituição de cada
indivíduo contribuem também, de ma-
neira importante, para formar o qua-
dro do trauma sonoro.
Além de atingir diretamente o órgão

auditivo, os efeitos perniciosos do ruí-
do fazem-se sentir nas atividades hu-
manas em geral.
O ruído era para o homem primiti-

vo um sinal que o alertava contra
qualquer perigo eminente. Ao rugir de
feras ou ao roncar de trovões entrava
imediatamente em ação o sistema ner-
voso autônomo, preparando o homem
para lutar ou fugir; a sua pressão ar-
terial e as pulsações do coração eram
elevadas, a respiração acelerada e au-
mentado imediatamente o teor de açú-
car no sangue.
Êste modo de reagir do organismo

humano faz parte da sua própria na-
tureza. Prova-o o nosso reflexo a um
forte e inesperado toque de buzina,
que nos provoca emoção violenta, em
geral acompanhada de movimentos
instintivos de defesa.
Pelo fato de ser o ruído um elemen-

to perturbador das nossas funções
neuro-fisiológicas e psicológicas, é êle
o causador de acidentes, devido à fa-
diga; de uma considerável redução do
rendimento e da própria capacidade
de trabalho; de distúrbios no equilí-
brio; de náuseas, vômitos e dores de
cabeça.
Segundo o prof. Vendramini, 60%

dos indivíduos expostos à ação dos ruí-
dos acusam sensação de fastídio e
apresentam anomalias de caráter (em
geral, irritabilidade ou ínquíetude) ,
Ruídos desnecessários nos submetem

diàriamente a milhares de falsos alar-
mes, mantendo o organismo em estado
de alerta quase contínuo; e hoje pode-
se afirmar que há uma correlação bas-
tante estreita entre esta tensão incons-
ciente e certas afecções de ansiedade



tais como ascordíopatías, a hiperten-
são e outras doenças degenerativas.
Aliás, segundo Alexís Carrel, então

< membro da Noise Abatement Commis-
sion de Nova Iorque, o ruído seria um
dos maiores responsáveis pela artérío-
esclerose._ '_1

Aos males que o ruído causa ao órgão
auditivo e às atividades humanas em
geral, podemos acrescentar o seu custo.
Com efeito, a preocupação que têm os
técnicos na luta à favor do silêncio
não é fruto de interêsse meramente
altruístico: a finalidade do combate
aos ruídos é altamente objetiva, visan-
do evitar grandes desperdícios, inclu-
sive de ordem monetária. Vejamos al-
guns casos.
Um dos exemplos clássicos de redu-

ção de ruídos é o de uma companhia
de seguros americana em Hatford,
Connecticut. Após cuidadoso estudo,
verificou-se que, como resultado da re-
dução dos níveis de ruído nos seus es-
critórios, a eficiência foi aumentada
de 9,2%; os êrros datilográficos foram
reduzidos de 29%; e os erros de ope-
radores em outras máquinas foram di-
minuídos em 52%. A Companhia con-
cluiu que, efetuado o tratamento acús-
tico, a economia obtida ao fim do pri-
meiro ano foi de 58 dólares por em-
pregado.

Ainda outro exemplo americano: si
uma firma pretende comprar uma no-
va máquina de escrever, a considera-
ção principal não deve ser em têrmos
do seu custo (cêrca de 150 dólares pa-
ra a máquina comum ou 350 para a
máquina elétrica). Na realidade, tal
empreendimento custará a emprêsa
cêrca de 3 000 dólares anuais, pois a
máquina só terá valor se constituir
uma unidade de produção no negócio.
Tal unidade de produção envolve o in-
vestimento inicial na máquina e ainda
o salário da datilógrafa, as taxas de
previdência social, o custo dos artí-
gosde papelaria empregados, o alu-
guel do espaço ocupado, a luz elétrica
consumida, etc. Se o fator "ruído" pu-
der ser controlado e dêste modo a efi-
ciência desta unidade de produção fôr
aumentada de apenas 10% - e a ex-
periência justifica plenamente êste
número - o valor do ruído eliminado
nesta única unidade datilográfica será
de 300 dólares por ano.
Um terceiro e último caso: confor-

me se relata no Boletim n.v 37 do Ins-
tituto Brasileiro de Acústica, os dis-
positivos para reduzir o ruído em terra
dos aviões a jato da Air France repre-
sentam um acréscimo de pêso, em ca-
da aeronave, de 600kg, pêso êste cor-
respondente a cêrca de 10 passageiros
que não são embarcados. Além disso,
tais silencia dores absorvem 2% do im-
pulso total do avião, e para reduzir
êstes 2% é necessário um aumento no
consumo de carburante. Somados os

dois fatores calcula a Alr France que
o preço do silêncio eleva-se a cêrca de
Cr$ 2.000.000,00 (dois milhões de cru-
zeiros) por viagem Paris-Buenos Aíres
(aos preços do primeiro semestre de
1961) .
Ao trauma sonoro a que nos referi-

mos está exposto cada um dos habi-
tantes das nossas cidades, quando não
se .procura defendê-Io contra os males
do ruído. Com efeito, até há bem pou-
cos anos, a maioria das populações ci-
tadinas trabalhava, divertia-se e tinha
a sua vida de comunidade em um am-
biente no qual eram tolerados niveis
de ruído crescente, como parte do pre-
ço a ser pago pelo progresso e bene-
rícíos da industrialização. Hoje entre-
tanto, o ruído vem sendo combatido
sem tréguas em quase todo o mundo.
Além dos Congressos Internacionais
sôbre o assunto, campanhas nacionais
tem sido sistemàticamente realizadas
nos Estados Unidos, Alemanha, Fran-
ça, Itália para citar apenas alguns
países. Mesmo a longínqua Nova Ze-
lândia - que talvez nos pareça um
lugar bucólico e silencioso, - Ja se
preocupa com os perniciosos efeitos do
ruído.
Na América Latina, o Brasil foi sem

dúvida o país pioneiro na luta contra
o ruído. Coincidindo com a época do
maior desenvolvimento industrial do
país, começaram as pesquisas tecnoló-
gicas sôbre o assunto no Rio de Ja-
neiro em 1955, dirigi das pelo prof.
Paulo Sá. Em 1956 fundava-se em São
Paulo o Instituto Brasileiro de Acús-
tica (IBA) - congregando um pugilo
de arquitetos, engenheiros, médicos e
técnicos em tõrno de um ideal elevado
promover pesquisas em todos os cam-
pos da acústica, incentivar sua apli-
cação prática e difundir os seus conhe-
cimentos.

Cumprido a sua missão, o IBA tem
procurado esclarecer as autoridades e
ao público em geral sôbre os males
produzidos pelo ruído, apresentando,
em casos reais, soluções exequíveis.
Através da organização de Semanas de
Estudos Acústicos e Campanhas do Si-
lêncio, o Instituto, colaborando com
outras autoridades paulistas, certa-
mente contribuiu eficazmente para a
regulamentação da lei n,v 4.805 (De-
creto n. ° 3.962 de 26 de agôsto de
1958), pela qual a Prefeitura Munici-
pal de São Paulo coibe os ruídos ur-
banos e cuida da proteção ao bem-es-
tar e sossêgo públicos. Foi mesmo cria-
do na capital paulista o "dia do sílên-
cio" que é comemorado a 28 de outu-
bro. Neste dia as instituições governa-
mentais e escolares, as associações de
classes e particulares, a indústria, o
comércio e o povo em geral são con-
citados a uma participação ativa, vi-
sando a evitar ou diminuir os ruídos
desnecessários.

o Ruído no Ri.o de Janeiro

A nossa cidade é, sem dúvida, das
mais ruidosas. Hoje pode-se fazer tal
arirmaçáo em face dos dados obtidos,
relativos a medições realizadas e a in-
quéritos levados a têrrno por equipes
de pesquisadores.
Como já temos afirmado, os ruídos

de uma cidade, podem ser provenientes
ue um modo geral, de três origens
principais:
- ruídos das ruas;
- ruídos das habitações;
- ruídos das indústrias.
Ao lado de apreciações sôbre êstes

vários tipos de ruídos, citaremos os re-
sultados obtidos pelo prof. Paulo Sá,
com quem tivemos a honra de cola-
borar em trabalho patrocinado pelo
Conselho Nacional de Pesquisas.

i - ruído nas ruas

Os meios de transporte motorizados
constituem a causa primordial dos ruí-
dOS gerados nas ruas. Os motores de
automóveis, caminhões ou coletivos
com a descarga insuficientemente aba-
fada; as carrocerías semí-soltas dês-
tes veículos, produzindo ruídos ao 1'0-

darem sôbre calçamentos mal conser-
vados; o trafegar de bondes desajus-
tados em linhas precárias; o trânsito
de motonetas, motocicletas ou bicicle-
tas motorizadas - com o. escapamento
aberto - são, entre outros, ruídos de
ruas evitáveis ou atenuáveis.
A tais ruídos devemos adicionar

aqueles provinientes do uso ímcderado
elas businas, em geral estridentes ou
de grande volume sonoro; os produzi-
dos pelos alto-falantes fixos ou mó-
veis; os que resultam de certas propa-
gandas na rua, como por exemplo com
bandas ou clarins. Os parques de di-
versões, restaurantes, cafés, "dancings"
e "boites" colaboram, de modo bastan-
te apreciável, para a falta de sossêgo
das ruas. Além disso a proximidade de
aeroportos - servindo aos velozes, mas
ultra-ruídosos aviões a jato - torna
mais negro o quadro dos inconvenien-
tes urbanos do ruído.
No Rio de Janeiro, os ruídos das ruas

foram medidos, com o auxílio de apa-
relho apropriado. Os resultados dessas
medidas permitiram a execução da
Carta Acústica do. Rio de Janeir.o, pu-
blicada pelo prof. Paulo Sá, na revista
"Tecnologia", do Conselho Nacional de
Pesquisas, vol. I, n.v 1, (jan';jun. 59)
e que, por concessão especial repro-
duzimos neste artigo.
Examinando-se a carta verifica-se

que boa parte do centro e da zo-
na sul 'acham-se enquadrados na
faixa entre 70 e 90 decibels; sendo que
quase tôda a cidade tem um nível de
ruídos superior a 60 dB. Nota-se que
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as vias de acesso têm maior concen-
tração de ruídos -- o que se compre-
ende pela presença de um maior nú-
mero de veículos em movimento.
Quando se pensa que em outros paí-

ses uma rua com trânsito intenso tem
um nível acústico de 70 dB; e que, por
se tratar de escala logaritimica, pas-
sar de 70 para 80 dB equivale a au-
mentar a densidade sonora de 10 mi-
lhões para 100 milhões, podemos equí-
latar quão grande é a contribuição do
ruído das ruas para provocar o nervo-
sismo. Para estimular a diminuição de
atenção (com o conseqüente aumento
de acidentes), enfim, para promover
uma atmosfera irritadiça entre os ca-
riocas.

2 -- ruídos nas habitações

Sem dúvida, é agradável ouvirmos,
cômodamente instalados na nossa pol-
trona predileta, a execução de um bom
concêrto ou assistirmos pela televisão
a uma partida de foot-ball. Entretan-
to, pode ser que o morador ao lado
não compartilhe do nosso prazer, e
considere incômodo o que para nós é
motivo de satisfação ou entreteni-
mento.
Daí a necessidade de possuirem as

nossas moradias adequada proteção
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acústica. Realmente no nosso concei-
to atual, a habitação tem por finali-
dade precípua defender o homem não
só dos agentes climáticos, mas ainda
da atuação dinâmica e altamente me-
canizada resultante das aglomerações
urbanas, onde o problema dessa pro-
teção assume relêvo particular.
Dêste modo, a defesa contra o ruído

do ambiente em que vivemos se impõe
como uma necessidade social. A calma,
o silêncio ,e a sensação geral de bem-
estar devem ser características de uma
residência moderna e constituem ele-
mentos básicos para favorecer qual-
quer atividade intelectual ou o mere-
cido repouso dos seus ocupantes.
No Rio de Janeiro, as cousas se pas-

sam de modo diferente no que respei-
ta aos ruídos. De acôrdo com a pes-
quisa feita em 1959 em mais de 3000
residências cariocas pela equipe do
prof. Paulo Sá, os maiores males ur-
banos eram:
-- falta de água, 45% das respostas;
-- falta de telefone, 29% das respostas;
-- excesso de ruído, 10% das respostas.
Tais porcentagens referem-se a re-

sidências espalhadas por tôda a cida-
de (33 bairros), e por isso nos pare-
cem bastante representativas. Houve
mesmo um caso inesperado: para o
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bairro de Copacabana, revelou o in-
quérito que o ruído é o maior mal ur-
bano, suplantando as queixas relati-
vas à falta de água e à falta de tele-
fone!
A mesma pesquisa revelou ainda in-

teressantes aspectos dos ruídos que
penetram nas residências cariocas.
Assim é que dos ruídos provenientes
das habitações vizinhas, os que mais
incomodam são os provenientes de:
-- pessoas falando alto;
-- portas que batem;
-- batidas de pé;
-- rádio ou televisão;
-- crianças brincando;

todos êles eliminá veis pela simples
educação dos moradores.
Quanto aos ruídos originários das

ruas, e que invadem as residências, os
mais importantes são os que provêm:
-- de escapamento aberto (motoci-

cletas e lambretas principalmente);
-- das businas;

do tráfego de bondes;
-- do tráfego de lotações;
-- do tráfego de ônibus.
Também aqui se verifica como é

grande a contribuição dos veículos mo-
torizados para a falta de silêncio nos
lares cariocas. Desde que providências
imediatas sejam tomadas pelas auto-
ridades, somente a restrição severa da



busína e do tráfego com escapamento
aberto (principalmente das motocicle-
tas e lambretas) reduzirá substancial-
mente os ruídos da rua que incomo-
dam os moradores dentro de suas pró-
-prias casas. Esta redução será ainda
maior quando os bondes forem total-
mente substituídos pelos silenciosos
ônibus elétricos, cujo serviço esta sen-
do implantado na cidade.

3 - ruídos das indústrias

Os ruídos provenientes das operações
industriais constituem uma terceira e
muito ponderável parcela de pertuba-
ção e mau-estar das cidades.
É fato sobejamente conhecido que

o trabalho em condições acústicas des-
favoráveis prejudica o rendimento do
pessoal; é também certo que os ruídos
industriais, em grande maioria, podem
e devem ser reduzidos. Além disso, é
possível impedir que tais ruídos se pro-
paguem para fora do lugar em que são
produzidos, com uma intensidade aci-
ma de certo limite. O problema, que
envolve considerações relativas à hi-
giene e segurança do trabalho, foi in-
clusive considerado na Portaria n.?
262, de 6-8-1962, baixada pelo Exmo.
Sr. Ministro do Trabalho e Previdência
Social, que considera como "insalubres"
no grau médio as indústrias nas quais
sejam feitas "operações em ambiente
com excesso de ruído capaz de ser no-
civo à saúde superior a 80 decibels".
Para reduzir ou eliminar os ruídos

de natureza industrial, é necessário fa-
zer-se um estudo sistemático e racio-
nal das fontes de ruído. O diagnóstico
deve proceder ao tratamento. Entre-
tanto, já temos afirmado que a prote-
ção contra o ruído industrial é geral-
mente feita segundo três grandes li-
nhas de ação:
1.1 - atacar o ruído em sua fonte:

é o que fêz, provàvelmente por intui-
ção, o indivíduo que mandou atapetar
o quarto do vizinho de cima, cuj os mo-
vimentos à noite prejudicavam o seu
repouso. Éste ataque pode ser feito de
dois modos: suprimindo-se a fonte dos
ruídos (trocando-se, por exemplo, cer-
tas engrenagens de aço de uma má-
quina por outras de fibras), ou isolan-
do-se devidamente a mesma fonte.
1.2 - impedir que os sons se pro-

paguem: através de cuidados especiais,
principalmente com a utilização ade-
quada dos equipamentos, máquinas e
instalações. O assunto é vasto, não ca-
bendo, no momento, mais do que a re-
ferência a certos pontos fracos de iso-
lamento acústico, que podem desem-
penhar o papel de verdadeiros difuso-
res de ruídos no ambiente industrial:
dutos ou analizações; paredes, muros,
pisos ou tetos.

1.3 - tratamento acústico: uma
terceira possibilidade de diminuir os

efeitos perniciosos do ruído industrial
é o tratamento acústico do recinto.
Temos para tanto uma experiência e
uma prática já definidas, e mesmo
uma "Norma para tratamento acústi-
co" a P-NB-101, da Associação Brasi-
leira de Normas Técnicas (ABNT). Sa-
bemos pois que o tratamento de pisos,
paredes ou tetos por meio de materiais
adequados é particularmente eficaz
para a redução dos ruídos.
Feitas estas apreciações, vejamos o

resultado de medidas efetua das no Rio
de Janeiro, quanto aos níveis de ruí-
dos industriais.
O primeiro trabalho em maior esca-

la de que temos notícias, visando a
verificar as conseqüências do ruído
ambiente sôbre a audição dos operá-
rios cariocas, deve-se ao prof. Aristí-
des Monteiro e seus associados. Em bem
documentado relatório referente a es-
tudo de audiometria feitos no Arsenal
de Marinha do Rio de Janeiro, verifi-
cou êste professor que dos 1.264 ope-
rários por êle examinados,
- 95% dos operários apresentavam

lesões auditivas num ouvido e
89% nos dois ouvidos;
sendo que
40% das lesões verificadas foram de

natureza grave!
As nossas pesquisas sôbre ruído in-

dustrial têm sido feitas com a precio-
sa cooperação da Divisão de Higiene
e Segurança do Trabalho do Ministé-
rio do Trabalho e Previdência Social,
através da colaboração efetiva e de-
dicada do eng. Ary Bolsas. Os estudos
ainda se acham em curso mas os re-
sultados até agora obtidos mostram
que os níveis de ruídos nas indústrias
cariocas são altíssímos, ultrapassando
sensivelmente não só o valor de 80 dB
mencionado na Portaria n.o 262 cita-
da, mas ainda o limite superior de 90
dB (faixa de 80 a 90 dB), além do qual
os técnicos são unammes em conside-
rar que pode haver lesão auditiva
grave.

i\. média dos valôres até então obser-
vados nas indústrias estabelecidas no
Rio apresenta um nível sonoro da or-
dem de
91 decibels,

notando-se em muitas delas, a ausên-
cia de tratamento acústico .e mesmo
de proteção. individual do operário.
Não podemos deixar de dar notícia

da paciente pesquisa que os professô-
res Aristides Monteiro e Mauro Penna
vêm fazendo para determinar o nível
de ruído nos vários ambientes do Rio
de Janeiro. Já foram terminados. os
trabalhos relativos a Escolas e Insti-
tutos de Ensino da cidade e ao que nos
conste, serão publicados proximamen-
te na revista "Hospital".
Entre outras conclusões, mencionam

os autores que os níveis de ruídos en-

contrados nas salas de aula dos seis
estabelecimentos de ensino visitados
são bem superiores aos da tabela clás-
sica americana, que é de 35-40 dB;
que naqueles ambientes de ensino, o
nível de som médio é de 70 dB com
as janelas abertas e 60 dB com as ja-
nelas fechadas; que das Escolas exa-
minadas, a do Corte do Cantagalo
(Fundação Otávio Mangabeira), na
Lagoa, com tratamento acústico, foi a
única onde os níveis de ruído nas sa-
las atingiram menos de 60 dB - que
para o nosso meio é dos melhores. São
ainda sugerido meios para a diminui-
ção dos ruídos nas Escolas, desde a
educação da criança até o tratamento
acústico dos locais de ensino.

Conclusões

À vista do exposto, quer-nos pare-
cer que o Rio de Janeiro está a pedir
medidas imediatas e eficientes de pro-
teção contra o ruído. Entre elas, pode-
ríamos mencionar:
1 - Consolidação e complementação

da legislação atual, visando a proteção
acústica dos habitantes da Cidade-Es-
tado. Sôbre o assunto, e a pedida do
Exmo. Sr. Secretário de Viação e Obras,
eng. Enaldo Peixoto, tivemos oportu-
nidade de preparar minutas de ato ofi-
cial, ora em exame pelos ilustres cole-
gas do Instituto de Engenharia Sani-
tária. Em São Paulo, desde 1958 o ruí-
do vem sendo combatido pelas autori-
dades com base na Regulamentação
da lei n.? 4.605 sôbre o bem-estar o
sossêgo público (decreto n.? 3.962, de
26-8-1958) .
2 - Planejamento urbano do ponto

de vista acústico, procurando-se por
exemplo separar zonas silenciosas da-
quelas em que o ruído se fêz sentir.
Atenção especial deve ser dada a êste
ponto, a fim de que não se considere
o ruído como um "mal necessário", do
qual a cidade dificilmente se possa
livrar.
3 - Educação do povo, através de

publicidade bem orientada e coopera-
ção efetiva das sociedades e institui-
ções interessadas 110 bem-estar cole-
tivo. "Campanhas do silêncio" são
úteis, mas de resultados efêmeros se
não se mantiver, por outros modos, o
interêsse da população sôbre o assun-
to. É necessário criar a mentalidade do
culto ao silêncio, da conveniência de
se abolir os ruídos desnecessários, en-
fim, de fazer respeitar a regra de que
o direito de cada um vai até onde pos-
sa interferir com Q,. direito dos outros.
A êste respeito, contribuição interes-
sante poderia ser trazida pelas nossas
estações de rádio e televisão: pelo me-
nos à noite ao dar a hora certa, fazer
um apêlo aos ouvintes para diminuir
o volume do seu aparelho receptor, a
bem do sossêgo dos seus vizinhos. ~
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URBANIZAÇAO:
CÁOS ou PROGRESSO?

o arquiteto chileno Luís Bravo Heít-
mann, subdiretor do Instituto de Ia
Vivienda da Faculdade de Arquitetura
da Universidade do Chile, puplicou re-
centemente, sob o título acima, um es-
t.udo em que trata dGS problemas só-
cio-econômicos provocados pela acen-
tuada urbanização observada no Chi-
le e em tõca a América Latina.
As zonas rurais despovoam-se pela

nigraçâo para os centros urbanos.
criando graves problemas, de vez que
éstes centros não estão preparados,
não dispõem de recursos nem têem,
na maioria das vêzes, mercado de tra-
balho suficiente para absorver a leva
de imigrantes do campo. Estas mi-
grações agravam conseqüentemente a
situação da habitação e do subdesen-
volvimento na A.L. Diante dêstes fa-
tos, L. B. H., pergunta: até que ponto
esta concentração ou centralismo é
uma ameaça ou uma condição ineren-
te ao pro~resso?
A seguir, transcrevemos um resumo

<'totrabalho do arquiteto chileno, pu-
blicado no número de março do Su-
plemento Informativo do CImA.

Tendências demo gráficas
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A urbanização, ou concentração de-
mográfica, econômica e cultural em
áreas urbanas, está provocando enor-
mes problemas para os responsáveis
pelo planejamento econômico e físico
dos países sul-americanos. O estudo
sistemático das tendências demográ-
ficas da América Latina são recentes
Os primeiros dados, obtidos graças aos
.programas conjuntos da Cepal e do
Centro de Investigación y Entrena-
míento Demográficos de Santiago,
Chile, permitem, apenas, um esbôço do
quadro geral da situação.
A taxa de crescimento da população

da A.L. (2,5 a 2,6% anuais) é mais
elevada do que em qualquer outra re-
gião do mundo. Calcula-se que em 1975
a população da A.L. ultrapassará 01'

300 milhões de habitantes e que, no
fim do século, estará próxima dos 600
milhões.

O problema social e econômico

Uma região na qual o número de ha-
bitantes cresce com tal violência ne-
cessita estruturar-se econômicamente

de forma a poder dar bem-estar social
e econômico a tôdas as camadas de
sua população.
O índice mais usado para apreciar

o nível de desenvolvimento relativo dos
países é o da renda real por capita. A
média geral para a A.L. é de 312 dó-
lares anuais. Nos países da Europa
Ocidental esta renda vai a mais de
1.000 dólares e nos E. U. A. chega a
2.400 dólares.

Distribuição da renda

Pesquisas sôbre a distribuição da
renda nacional nos países da A.L. ,
mostram que no México por exemplo
em 1957, menos de 5% das famílias
tinham mais de 36% e que 56% per-
cebiam 19% do total. Em EI Salvador,
em 1950, menos de 18% das famílias
percebiam mais de 50% da renda bru-
ta e 61% recebiam 20%. Estudos re-
centes, no Equador, revelaram que 78%
da população recebia menos de 55%
enquanto que pouco mais de 1% rece-
bia 17%.
Esta desigualdade na distribuição

da renda Iatino-americana é uma ca-
racterística sócio-econômica comum

aos países onde grandes setores da
população tem nível de vida muito
baixo e poucas oportunidades de par-
ticipar da atividade econômica produ-
tiva.

A urbanização

Uma das características do desen-
volvimento sócio-econômico da Amé-
rica Latina tem sido o constante au-
mento da população dos núcleos ur-
banos em relação à população total.
Êste índice, na A.L., é mais elevado
do que a média mundial.
A urbanização na A.L. caracteriza-

se pela concentração da população ur-
bana em uma ou duas cidades impor-
tantes. O número de habitantes des-
tas cidades sobrepassa de muito o das
que lhes estão imediatamente abaixo
em população. Nas 13 repúblicas lati-
no-americanas, a população que vivia
em núcleos de 20.000 a 50.000 habitan-
tes era, em 1950, de apenas 3.708.000,
enquanto que a que habitava cidades
de 200.000 a 500.000 habitantes soma-
va 5.034.000 e as cidades de 2 a 5
milhões abrigavam 7.304.000 habi-
tantes.

índices de urbanização na América Latina

Data do % da população total em 1 % da popu-
I

Censo localidades em mais de Ilação urbana
1

20.000 hab. I 100.000 hab. I
1947 48-:-3---1-37.2 1 62.5
1950 19.7 I 10.6 I 33.6
1950 20.2 I 13.2 I 36.2
1951 22.3 I 14.7 I 37.8
1950 17.5 I 17.5 I 33.5
1953 36.5 I 21.9' I 57.0
1952 42.9 1 28.5 1 60.2
1950 17.8 I 14.6 I 28.3
1950 13.0 1 8.7 1 36.5
1950 11.2 I 10.2 1 25.0
1950 5.1 I 4.3 I 12.2
1950 6.8 1 1 31.0
1950 24.1 1 15.1 I 42.6
1950 15.2 1 10.3 1 34.9
1950 22.4 1 15.9 1 36.0
1950 15.2 1 15.2 I 34.6
1940 13.9 I 8.4 I 36.1
1950 11.1 I 8.5 1 23.8
1950 36.2 I 32.6 I sem dados
1950 31.0 I 16.6 I 53.8

Países

-Àrgentina
Bolívia
Brasil
Colômbia
Costa Rica
Cuba
Chile
Equador
El Salvador
Guatemala
Haiti
Honduras
México
Nicaragua
Panamá
Paraguai
Peru
Rep. Dominicana
Uruguai
Venezuela

Estima-se que antes de 1970, a po-
pulação urbana da A.L. incluindo-se
as pequenas cidades ultrapasse, segu-
ramente, a população das zonas ru-
rais.
Que problemas surgem .da concen-

tração urbana? Até que ponto esta
concentração é uma ameaça ou uma
condição necessária ao progresso?
Do ponto de vista sociológico, não é

possível pretender a integração econô-
mica e social de uma grande massa

de trabalhadores rurais, que migra do
campo para a cidade, sem a devida
transição em atividades menos orga-
nizadas e integradas, próprias das ci-
dades pequenas. Os efeitos da tenta-
tiva de ignorar esta realidade é bem
sentida no âmbito do mercado de tra-
balho. O subemprêgo rural é transfe-
rido para a cidade, de vez que a ur-
banização não foi, na maioria das vê-
zes, acompanhada por uma equiva-
lente industrialização. Êste fato faz



com que crescente número de famí-
lias vejam-se as voltas com proble-
mas de desequilíbrio, cujas causas re-
sidem na impossibilidade de atender
as necessidades que lhes impõe a ci-
dade, superiores a sua capacidade de
contribuir eficazmente à economia ur-
bana.
Por outro lado, as pressões exercídas

sôbre os serviços públicos urbanos são
enormes: o transporte coletivo, a água,
a luz, o gás, a pavimentação e a ma-
nutençãodas ruas a educação, o la-
zer, são cada vez mais deficientes em
face das crescentes necessidades da
cidade. As estruturas administrativas,
paralelamente, tornam-se inadequadas
ao govêrno da cidade. O ritmo das
construções de habitações não é bas-
tante para atender a população cres-
cente .e começam a surgir os setores
marginais. A O. E .A. calculou que pa-
ra remediar a atual escassez de mora-
dias seria preciso reconstruir .
4.500.000 unidades de habitação nas
zonas urbanas e metropolitanas da
A.L. Partindo do princípio de que será
mantido o ritmo de agora, para aten-
der as necessidades, futuras, é neces-
sário construir na A.L. 1.240.341 mo-
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radías por ano e reparar anualmente
cêrca de 168.429 o que se constrói no
momento não chega síquer para abri-
gar 1/3 do incremento populacional
da A.L.
Segundo o autor, estabeleceu-se que

o processo de urbanização é devido,
em grande parte, ao baixo nível de vi-
da no campo, que induz a migração
para a cidade. Não resta dúvida que
se a produtividade e o nível de vida
dos setores rurais não melhorarem sen-

Crescimento demográfico no Chíne

sívelmente, continuará o processo de
constante crescimento das cidades la-
tino-americanas, acentuando-se, ao
mesmo tempo, a debilidade de sua es-
trutura econômica.
O autor, particularizando o proces-

so de urbanização ocorrido no Chile,
focaliza o crescimento demográfico, o
ritmo do crescimento econômico, a
distribuição geográfica da população,
as migrações internas e as percenta-
gens da população urbana e rural.

Censo População Total Aumento intercensitário

1940 5.023.539
1952 5.932.995 909.456
1960 7.340.000 407.105
Censo % Taxa de crescimento anual
1940
1952 18 1..5
1960 23,7 2,5

Ritmo do crescimento econômico

O lento crescimento do nível de vida
do chileno característica do desenvol-
vimento econômico do Chile nos úl-
timos anos, é explicado com bases nos

dados da Corporação de Fomento de
la Producción. Êstes dados revelam
que a inversão nacional bruta, entre
1940 e 1954 correspondeu a 10,3% do

e
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produto nacional bruto. Para conse-
guir um ritmo de progresso no país
de grau significativo e que permita
melhorar o nível de vida da popula-
ção é necessário realizar um esfôrco
no sentido de que o volume da inver-
são anual aumente gradativamente
até atingir, pelo menos 50% das ci-
fras invertidas nos últimos anos.

Distribuição geográfica da população

Uma análise do crescimento demo-
gráfico demonstra que 65% do au-
mento intercensitário 1952-1960, .....
1.407.105 habitantes, concentrou-se
em apenas três províncias: Santiago,
Concepcion e Valparaíso. Os 35% res-
tantes distribuiram-se nas outras 22
pronvíncias. Quase 3/4 partes do ter-
ritório chileno encontram-se despovoa-
das, uma vez que contam apenas com
12% da população do pais.

Migrações internas

Os principais movimentos migrató-
rios internos obedeceram a um cres-
cimento econômico parcial e centra-
lista que deixou inexploradas muitas
riquezas naturais ao longo de todo o
território chileno. Estas migrações
obedecem o sentido do norte e do sul
para o núcleo central, onde vive 60%
da população.
A política sócio-econômica do país

não conseguiu criar, nem no sul nem
no norte, incentivos bastantes para
fazer florescer, nestas regiões, a pro-
dução agrícola e industrial capaz de
estabelecer as condições favoráveis à
fixação dos habitantes.

Percentagens de população
urbana e rural

O quadro seguinte mostra o ritmo
do crescimento da população urbana,
feito a custa da população rural, des-
1875 até 1962.

Censo População urbana População rural

1875 27,0% 73,0%
1895 38,0% 63,0%
1920 46,4% 53,6%
1940 52,5% 47,7%
1962 67,5% 32,5%

Importância da metrópole

A cidade de Santiago e a sua zona
metropolitana (Grande Santiago) é o
ponto maxímo de atração dentro do
núcleo central e do país inteiro, dada

a posiçao que ocupa como centro po-
lítico, administrativo, industrial ICO-

mercial e cultural. O quadro abaixo
mostra a população do Chine de San-
tiago de 1920 a 1962:

População 1920 1940 1962

País 3.716.000 5.053.000 8.138.000
Urbana (do país) 1.724.000 2.659.000 5.507.000
Santiago 507.000 959.000 2.134.000
Grande Santiago 581.000 1.075.000 2.390.000

Comparação entre as taxas de crescimento em vários períodos:

42 População 1940/52 1952/57 1957/62

País 1,8 2,5 2,6 FERRAGENSUrbana (do país) 3,0 3,6 3,9
Santiago 3,4 3,9 3,9
Grande Santiago 3,4 3,9 3,9 LA FONTE S.A.
Concluindo, o autor, arquiteto Luís

Bravo Heitmann, afirma ter preten-
dido, com esta publicação, tão sõmen-
te esboçar os problemas que o fenô-
meno da urbanização provoca no mo-
mento e provocará nos prónímos anos,
tanto no Chile como em tôda a Amé-
rica Latina. A solução dêstes proble-
mas, afirma L. B. H. depende daque-
les que tem mãos a responsabilidade do
planejamento econômico e físico.

HABITAÇÃO POPULAR

O "Correio da Manhã" publicou no
dia 11 de maio de 1963 a nota abaixo
sob o título: "Habitação Popular". O
tópico considera a questão da moradia
de uma forma que não é a habitual
do C.M. além disso, acusa injustamen-
te os promotores do "Simpósio sôbre o
problema habitacional brasileiro", de

procurarem reciprocidade turística, ao
convidarem técnicos para aqui deba-
ter um problema que não é unicamen-
te nacional, as voltas com êle andam,
podemos dizer, tôdas as nações desen-
volvidas, subdesenvolvidas ou em fase
de desenvolvimento. O IAB-GB não po-
deria deixar o tópico sem esclareci-
mento e enviou ao tradicional matu-
tino a carta que vem logo abaixo da
nota.

C. M. HABITAÇÃO POPULAR
i

"A nuncia ..se que o IPASE fará realizar,
em Brasilia, com o Instituto dos Arquitetos
do Brasil, um simpôsio internacional para
debater soluções ao problema habitacional
do povo. Tudo isto custará alguns milhões
de cruzeiros, com os quais já podiam ser
resolvidas dificuldades de milhares de pes-
soas que não têm onde morar decentemente.
Tudo agora se resolve em congressos, sim-
pôsios e outros ócios, que proporcionam aos
seus promotores - dentro da técnica da re-
ciprocidade - convites a conclaves no ex-
terior. Soluções já existem, elaboradas no
Brasil, dentro de nossas possibilidades e pa-
ra o nosso meio. Por que convidar arquite-
tos da Itália ou da Polônia, da França e da
Tcheco-Eslovâquia, para n08 virem ensinar
"funcionalidade"? Mais importante seria que
o IPASE «colhesse as soluções existentes,
estudasse com o Instituto dos Arquitetos e
pusesse, imediatamente, mãos a obras. Che-
ga de certames, conclaves, simpôsios ou o

Tels.: 22-1891
22-1892
22-1893

RUA MÉXICO, 111-B- Rio (GB)
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que [ôr; o povo precisa de habitações com
urgência,"

IAB-GB -- CARTA

Ilmo. Sr.
Redator Chefe do "Correio da
Manhã"

Senhor Redator

o Instituto de Arquitetos do Brasil
-- Departamento da Guanabara tomou
conhecimento com surprêsa do tópico
"Habitação Popular", publicado na
edição do dia 11 do corrente.
O Instituto de Arquitetos do Brasil

não pode conceber que, no Brasil, um
órgão de imprensa da categoria do
"Correio da Manhã" coloque-se contra
uma reunião de técnicos destinada a
discutir uma matéria quase virgem no
país: habitação e planejamento ur-
bano.
Com efeito, fora dos meios estrita-

mente profissionais, tais assuntos sem-
pre foram tratados de maneira ligei-
ra e superficial. Isto apesar de ser o
nosso "d.eficit" habitacional de 5 mi-
lhões de unidades, do crescimento de-
mográfico apresentar um índice anual
de 3% e de se assistir a um írnpressío-

nante fenômeno de urbanização -- nos
últimos dez anos o incremento demo-
gráfico médio nos municípios das ca-
pitais foi da ordem de 63%.
A consciência de um problema pres-

supõe o conhecimento prévio dos seus
aspectos principais e nós estamos em
condições de dizer que temos cons-
ciência do problema habitacional bra-
sileiro. Esta mesma consciência nos
impede, entretanto, de afirmar que "já
existem soluções, no Brasil, dentro de
nossas possibilidades e para nosso
meio". Aqui, uma dezena de órgãos de
previdência, sem nenhum critério ra-
cional, faz, de vez em quando, em
alguma parte do território nacional,
umas poucas habitações. Outros finan-
ciam, dentro da mesma ausência de
critério, habitações isoladas que ao se
perderem no cáos urbano de nossas
cidades perdem grande parte da ren-
tabilidade social que se poderia espe-
rar do investimento. Não possuimos
um Plano Nacional de Habitação. Não
temos sequer um órgão encarregado
de centralizar os aspectos mais impor-
tantes da habitação. Não dispomos de
uma lei federal de Planejamento Ur-
bano capaz de díscíplínar o crescímen-
to dos nossos aglomerados humanos.
Nossa inferioridade, nestes aspectos,

mesmo em confronto com nações em
estágio muito inferior de desenvolvi-
mento, é gritante.
Habitação, no Brasil, é matéria dos

que especulam com imóveis. Serão dê-
les as soluções que o "Correio da Ma-
nhã" afirma existirem? A linha até
agora adotada pelo valoroso matutino
carioca não nos autoriza a concluir
desta forma. O "Correio da Manhã",
Senhor Redator, vinha fazendo-se no-
tar pela objetividade e lucidez com
enfocava os aspectos da crise brasi-
leira de moradias. Tinhamo-no como
aliado nesta campanha. Em nossa re-
vista ARQUITETURA, inúmeras vêzes
destacamos tópicos tirados de suas pá-
ginas.
Por estarem convencidos de não ser

possível encarar isoladamente o pro-
blema da habitação, os arquitetos bra-
sileiros, congregados em tôrno do seu
ógão de classe o Instituto de Arquite-
tos do Brasil, encetaram uma campa-
nha de esclarecimento dos aspectos r.e-
lativos à moradia e ao planejamento
urbano. A incompreensão e o desco-
nhecimento do fato eram tão comple-
tos que a campanha tomou jeito de
pregação,
Hoje, êste trabalho começa a dar

frutos positivos. A Mensagem Presí-
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fatima fatima
fatima fatima

domingos

dencial, numa das primeiras vêzes em
documento oficial do Presidente da
República, situa a crise da moradia em
bases racionais. Ali ela aparece rela-
cionada corretamente com o fato ur-
bano. O Presidente da República apon-
tou ainda as características fortemen-
te negativas dos núcleos urbanos do
país. Estas características agravadas,
dia a dia, por um incremento popula-
cional violento tendem a levar as co-
munidades que os habitam a uma to-
tal desintegração emocional, social e
econômica.
Não é preciso aqui repetir os aspec-

4 ~ tos nega ti vos de nossa deterioração ur-
bana. O "Correio da Manhã" em suas
páginas, diàriamente, espelha com ab-
soluta fidelidade, as conseqüências da
ausência de uma política sadia de pla-
nejamento urbano.
O temário do Simpósio que o Insti-

tuto de Arquitetos do Brasil - Depar-
tamento da Guanabara vai realizar
com o IPASE parte, como não podia
deixar de ser, da premissa de que, a
habitação está estreitamente vincula-
da ao fato urbano. A casa é parte da
cidade e dela não pode ser desmembra-
da sem perder a caracterização de
"habitat" do homem civilizado.
Esquecer êstes aspectos, para nós,

significaria trair a consciência profis-
síonal do arquiteto brasileiro que, atra-
vés do seu trabalho, já deu provas íne-

r -

quívocas, aqui no Brasil e lá fora no
estrangeiro, do seu valor. O valor desta
consciência, Senhor Redator, nós o
prezamos muito e não podemos permi-
tir de forma alguma que fique ao sa-
bor do humor de um editorialista mal
informado e apressado. Repelimos a in-
júria contida no tópico "Habitação Po-
pular" e confessamos, Senhor Redator,
que jamais supunhamos que fôssemos
encontrá-Ia no "Correio da Manhã".
Nada temos de chauvinistas, Não

convidaremos ninguém que traga no
bôlso do colete a grande panaceia que
acabará com os males da habitação e
da desordem urbana brasileira. O con-
tato entre técnicos tem outro sentido.
Não se trata aí de aprender a conce-
ber a unidade arquitetôníca ou a criar
o plano urbano. Queremos saber como
êstes técnicos, em seus países, enfren-
taram as dificuldades relativas ao uso
da terra urbana, ao trânsito e ao esta-
cionamento, ao equipamento comuni-
tário, à integração social, ao financia-
mento de planos e de moradia ·e tan-
tas outras. Não para copiar servilmen-
te suas soluções, mas para sabermos
onde erraram e onde acertaram. In-
teressa-nos saber, muito mais, os erros
c acertos cometidos nas relações hu-
manas, sociais e econômicas envolvi-
das pelo complexo cidade-casa do que
saber em que forma de espaço físico
reflitiram-se estas relações.

Agradecemos, Senhor Redator, a li-
ção "nacionalista" do tópico "Habita-
ção Popular". Ninguém melhor do que
o arquiteto sabe que as soluções para
o protlema habitacional brasileiro têm
que ser encontradas aqui, com arqui-
tetos e técnicos nacionais. Sabemos,
desde os primeiros anos de formação
profissional, que arquitetura exclue as
soluções padrões, importadas ou não.
O tom um tanto violento desta res-

. posta deve ser levado a conta da in-
tensidade com que fomos atingidos.
Admitimos que o "Correio da Manhã"
foi mal informado. A nota }1.~Vt:.:ter
sido inspirada por alguma pessoacujos
obj etívos deve~ estar Ínui~õ.-lónge dos
da habitação e que.·a:bu~op. da con-
fiança dêste tradicional lua tutino ca-
rioca. Acreditamos firmemente na cor-
reção do "Correio da Manhã", jornal
que sempre acolheu em suas páginas
as iniciativas, reivindicações e lutas
dos arquitetos e que conhece muito
bem a maneira honesta e franca da
atuação do Instituto de Arquitetos do
Brasil, para acolhermos qualquer outra
interpretação.

Atenciosamente
Maurício Roberlo

Presidente

Rêde Hospitalar Desequipada
e Mal Distrrbuída

Sob o título acima a Revista "Con-
juntura Econômica" da Fundação Ge-
túlio Vargas, número de março de
1963, publicou um estudo que acha-
mos da maior oportunidade e de bas-
tante interêsse para os arquitetos. O
ponto de vista de "Conjuntura Econô-
mica" sôbre a questão hospitalar bra-
sileira coincide perfeitamente com a
posição do Instituto de Arquitetos do
Brasíí. No equacionamento do proble-
ma hospitalar, como no da habitação,
do planejamento urbano e de tantos
outros é imprescindível a visão do
eonjunto de fatores intervenientes e
da extrema diversidade das situações
regionais do pais. Por esta razão vem
o IAB lutando para 'que, neste casos,
sejam, sempre evitadas as soluções iso-
ladas que favorecem a dispersão e ato-
mízação das verbas contribuindo pa-
ra diminuir, sensivelmente, a rentabi-
lidade não só financeira como social
do investimento.

É o seguinte o teor do estudo puhli-
cado por "Conjuntura Econômica":
Para uma população da ordem de

75 milhões de habitantes, dispõe a 01'-

ganízação hospitalar brasileira de 250
mil leitos, distribuídos em 2 622 esta-
belecimentos (hospitais, casas de saú-
de etc.) , o que dá a média de 300 ha-
b;J~ant-es por leito, bem aproximada,
portanto, do mínimo recomendável de



200 habitantes/leito pela OMS - Or-
ganização Mundial de Saúde. A con-
centração porém, de tais leitos nas ca-
pitais faz com que apenas cêrca de
40% dêsse total devam atender a 80%
da população do país, ou em outras
palavras, que apenas 20% dos brasi-
leiros disponham de 60% e das me-
lhores facilidades hospitalares exis-
tentes.

Inconveniente concentração
hospitalar

Das 10 mil salas existentes para
operações (comuns e obstétricas) e es-
terilização, 25% situam-se nos muni-
cípios das capitais, proporção que au-
menta para 27%, quando se conside-
ra o número de estabelecimentos dís-
pondo de ambulatório, dispensário,
farmácia, lactário, creche, gabinete
dentário e laboratórios, existentes na-
queles Municípios relativamente ao to-
tal brasileiro.
Há mesmo situações de extrema dis-

crepância na distribuição geográfica
do equipamento hospitalar em unida-
des da Federação. No Amapá e no Ter-
rítórío do Rio Branco, por exemplo,
tôdas as salas existentes para opera-
ções e esterilização encontram-se nas
respectivas capitais, igual ocorrendo
com as instalações especializadas com-
plementares. Em Rondônia, no Acre,
Pará, Maranhâo, demais Estados Nor-
destinos Minas Gerais, Espírito Santo,
Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catari-
na R. G. do Sul e Mato Grosso, alu-
dida proporção dominante das capi-
tais varia entre 80% e 95%. Apenas
em São Paulo e Goiás é que a porcen-
tagem decai aos níveis de 2/3, enquan-
to a Guanabara e o DF (Brasília)
constituem casos especiais: possuem
municípios único.

É, assim, extremamente desigual a
proporção de facilidades hospitalares
entre os municípios das capitais e o
restante das áreas das respectivas
unidades federativas, o que agrava,
sobremaneira, a possibilidade de pres-
tação de serviços médico-assistenciais
\ imensa maioria dos Municípios bra-
sileiros. Ademais, pela natureza espe-
cífica de tais serviços, extremamente
localizada na demanda assistencial
que requer, e, mais, agravada de modo
sensível pelas precárias condições de
existência e mobilidade no meio rural,
parece que é nesses municípios e não
tanto nas grandes capitais que mais
urge caminhar com a disponibilidade
de organização hospitalar, eis que,
nestas últimas, os programas em cur-
so permitem atender mais pronta e
eficazmente as próprias populações
fa velada.s.
Mas se, de alguma forma, o proble-

ma hospitalar brasileiro se pode con-
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sideral' bem encaminhado, pela área
útil construída, adaptada ou reformada
para tal finalidade, igual não se pode
dizer do respectivo equipamento, nem
das condições em que opera efetiva-
mente grande parte das unidades. Sob
êsses aspectos, a precariedade ou de-
sigual distribuição dos recursos se tor-
na gritante, e a destinação de verbas
oficiais ou para-oficiais muitas vêzes
contribui para tornar ainda mais agu-
do o problema.
Assim é que, por exemplo, 2 500 es-

tabelecimentos hospitalares de todo ti-
po, apenas 3% dispõem de creche, 40%
de laboratórios clínicos, 25% de labo-
ratórios de microbiologia e mícrosco-
pia, 7% de abreugrafia, 12% de ra-
dioterapia, 15% de eletrocardiografia,
11% de metabolismo basal e 3%. de
eletroencefalografia. Agravam-se tais
índices ao se considerar que, de tais
instalações e equipamentos especíali-
zados, cêrca de metade, ou pouco mais,
dos que se encontram em condições
de maior eficiência e adequação si-
tuam-se nas capitais.

Estacionária a situação
no decênio findo

A década de 1950 não marcou, apa-
rentemente, melhoria sensível das con-
dições hospitalares globais da popu-
lação brasileira. Há 10 anos atrás era
como hoje de 300 leitos por habitante
o coeficiente médio da capacidade de
atendímento hospitalar, havendo, dis-
crepância em relação ao número de
estabelecimentos setoriais, que teria,
até diminui do no período. A proporção
indicada de gabinetes radiológicos, de
laboratórios e a de salas operativas,
não se acresceu, e o número de ambu-
latórios apresenta declínio aparente.
Ainda que postos em dúvida os nú-:

meros estatísticos que expressavam as
facilidades hospitalares do Brasil há
um decênio, forçoso é reconhecer pe-
Ias próprias exposições e relatórios ofi-
ciais, que a situação não mudou mui-
to para melhor, apesar da crescente
destínação de recursos ao setor, espe-
cialmente de verbas federais.

(Conclui no próximo número)



Notícias
CONCURSO PÚBLICO PARA OBRAS
DA GUANABARA

o Deputado Carvalho Neto apresen-'
tou projeto de lei (197/63) instituindo
a obrigatoriedade de concurso público
de arquitetura para as obras do Esta-
do cujo orçamento ultrapasse a casa
dos 7,000 salários-mínimos.
O projeto conta com integral apoio

do IAB-GB "que nêle vê além de uma
forma de. 'assegurar padrão arquíte-
tônícoàs obras do Govêrno, um estí-
mulo ãoespírito criador do arquiteto
, brasileiro, dentro de uma sadia com-
petição de valôres.

O Rio de Janeiro tem apreciável
acervo arquitetônico que cumpre pre-
servar e engrandecer com obras novas
de real importância, A cidade é uma
soma de espaço e de tempo, concreti-
zados em sua arquitetura. Por isso é
que a cidade é, de fato, a grande obra
do arquiteto, O Rio, e infelizmente não
só o Rio, não é obra do arquiteto. O
arquiteto aqui, como em quase tôdas
nossas cidades, participou ao léo. A
desordem urbana que norteia o cres-
cimento da cidade muito tem prejudi-
cado o acêrvo arquitetônico que, pou-
co a pouco e em pequenas doses, foi
sendo somado a paisagem carioca. As.,-
obras mestras dêste patrimônio, entre-
tanto, perdem-se, são esmaga das e
muitas vêzes desaparecem ante a mas-
sa enorme e informe de uma constru-
ção massíça, pesada, compacta e des-
graciosa que invade o espaço urbano
do Rio.
O projeto 197/63 do Deputado Car-

valho Netto, cujo texto e justificativa
damos adiante, pretende acrescentar
novos pontos de valor no quadro. A

46 luta do IAB-GB sempre teve êste sen-
tido: lutar pelo homem, fazendo a sua
casa e a sua cidade.
"A Assembléia Legislativa do Estado

da Guanabara resolve:
Art. 1.0 - Tôda obra arquitetônica

isolada, ou conjunto arquitetônico, a
ser construída pelo Estado, pelas au-
tarquias estaduais, fundações, emprê-
sas de economia mista, ou realizada
com verbas de auxílio, nacional ou in-
ternacional, de qualquer espécie ou
natureza, será obrigatoriamente obje-
to de concurso público de projetos,
abertos a todos os arquitetos diploma-
dos, desde que a previsão orçamentá-
ria total da mesma seja igualou su-
perior a 7.000 (sete mil) salários mí-
nimos mensais em vigor no Estado, na
época.

r -- -- -- ------- - -- - ------

Art. 2.° - As obras de caráter ar-
tistico-rnonumental, turístico ou pai-
sagístíco serão também objeto de con-
curso público, aberto a todos os arqui-
tetos diplomados, mesmo que a sua
previsao orçamentária seja inferior
aos 7.000 (sete mil) salários mínimos
referidos no artigo anterior.
Art, 3.° - A organização, divulga-

ção e realização dos concursos ficará
a cargo da Secretaria do Estado ou
entidade interessada na obra, de acôr-
do com as normas estabelecidas pelo
Instituto de Arquitetos do Brasil.
Art. 4.° - Ficam isentas das exigên-

cias desta lei unicamente as obras que
já estiverem submetidas a concorrên-
cia ou cuja construção já estiver ini-
ciada na data de sua publicação.
Art. 5.0 - A Comissão julgadora de

cada concurso será constituída dos se-
guintes membros: um arquiteto re-
presentante do Governador do Esta-
do; um arquiteto representante da Se-
cretaria de Estado ou entidade inte-
ressada na obra; um arquiteto repre-
sentante do Instituto de Arquitetos do
Brasil - Departamento da Guanabara.

§ único - Cada membro da Comis-
são Julgadora receberá, à título de re-
muneração, importância igual a 3
(três) salários mínimos mensais em
vigor no Estado na época.
Art. 6.° - A Secretaria de Estado

ou entidade interessada na obra co-
municará antecipadamente ao Insti-
tuto de Arquitetos do Brasil - Depar-
tamento da Guanabara - a data da
abertura de inscrições para cada con-
curso.

§ 1.0 - As inscrições ficarão aber-
tas durante o prazo de pelo menos
30 dias.

§ 2.° - O prazo para a apresenta-
ção dos proj etos será de pelo menos
de 30 dias, a critério da Secretaria de
Estado ou entidade interessada na
obra.

§ 3.0 - O resultado do julgamento
será publicado dentro de 15 dias no
máxnmo, a contar do encerramento da
entrega dos projetos,
Art 7.° - Serão conferidos 5 (cinco)

ou mais prêmios aos primeiros colo-
cados no julgamento dos projetos de
cada concurso, no montante total de
2% (dois por cento) sôbre o valor da
previsão orçamentária total do custo
da obra, ficando o valor de cada prê-
mio .e o número dêles a critério da Se-
cretaria de Estado ou entidade inte-
ressada na obra.

§ único - Êstes prêmios serão pa-
gos no prazo máximo de 15 dias, a
contar da data da publicação do re-
sultado do concurso, sem prejuízo dos
honorários devidos ao primeiro colo-
cado pelo desenvolvimento do projeto.
Art. 8.° - Ao arquiteto primeiro

classificado caberá o direito de cele-
brar o contrato para elaboração e exe-

cução do projeto definitivo, bem como
o desenvolvimento integral do mesmo
~ a indispensável fiscalização arquite-
tônica.
Art. 9.° - Os trabalhos contratados

com o arquiteto vencedor serão remu-
nerados de acôrdo com o que estabe-
lecer a tabela do Instituto de Arquite-
tos do Brasil em vigor na época.
Art. 10.0 - Caso a obra não seja

construída, ao autor q.o projeto ven-
cedor não caberá qualquer indenização
além do prêmio e dos honorários re-
feridos nos artigos anteriores.
Art. 11. - As importâncias relativas

aos prêmios, honorários e remunera-
ções, mencionadas nos artigos anterio-
res, serão tiradas em cada caso da
própria verba destinada à obra, que
deverá ser calculada de modo a satis-
fazer esta condição.
Art. 12. - A presente lei entrará em

vigor na data da sua publicação, re-
vogadas as disposições em contrário.
Sala das Sessões, em 10 de junho de

1963.
Carvalho Netto
Deputado

Justificação

A extraordinária contribuição pres-
tada à cultura brasileira pelos profis-
sionais da Arquitetura deve ser apro-
veitada ao máximo pelo Govêrno do
Estado, estimulando-os e criando no-
vas oportunidades para que possam
colocar a sua arte e a sua técnica a
serviço do povo.
Justifica-se assim a instituição de

concursos públicos, abertos aos arqui-
tetos diplomados, para tôdas as gran-
des obras a serem construídas no Es-
tado. Com isso ganhamos todos, pois
dessa competição salutar resultarão
sem dúvida projetos admiráveis, na
sua execução, economia e funciona-
mento, que melhorarão cada vez mais
o nível das obras do Estado, contri-
buindo também para maior engran-
decimento da Arquitetura Brasileira.

COZINHA E BANHEIRO
PARA INVÁLIDOS

ESTOCOLMO (SIP) - Foi apresen-
tado pela Comissão Central Sueca de
Auxílio aos Inválidos, o projeto de
uma cozinha e um banheiro especial-
mente equipados para serem utiliza-
dos por pessoas inválidas.
Desde 1955, a Comissão vem expe-

rimentando novos e melhores apare-
lhos e elementos auxiliares para invá-
lidos, resultando que já podem ser ob-
tidos no mercado um grande número
dêstes artigos e utensílios.
A nova cozinha, desenhada pelo ar-

quiteto Henrík Miller, foi planejada de
modo a poder servir não só às neces-
sidades de pessoas que- se locomovam



em cadeiras de rodas, como também
às que sofrem de reumatismo. Entre
as diversas modificações, podemos ci-
tar um fôrno isolado, que permite uma
posição mais cômoda de trabalho, as-
pirador de pó sôbre rodas, abrídor de
tatas, exigindo apenas o emprêgo de
uma das mãos, botões, fechaduras de
fácil manejo. Em volta da cozinha
existe um balaustre de aço.

O banheiro, de 2,20 por 3 metros,
tem espaço para uma máquina de la-
var roupa e uma secadora, sendo que
a banheira e o vaso foram instalados
à altura da cadeira de rodas. Ê equi-
pado com duchas de mão "standard"
e de "bidet".
Atualmente existem na Suécia cêr-

ca de 400 apartamentos desenhados
especialmente para pessoas inválidas,
sendo sua construção subvencionada
p-elo Govêrno.

MEDALHA DE OURO PARA
ARQUITETURA

Por recomendação do Real Instituto
de Arquitetos Britânicos a Rainha da
Inglaterra outorgou a Medalha de
Ouro para Arquitetura de 1963 ao pro-
fessor Sir William Holford.

* * *
ALVAR AALTO RECEBE MEDALHA
DE OURO DO A.I.A.

A mais alta distinção do Instituto
Americano de Arquitetos foi concedída
ao arquiteto filandês Alvar Aalto. A.A.
é conhecido no mundo inteiro pela
qualidade e originalidade de sua ma-
neira de expressão não só em arqui-
tetura, como na arquitetura de inte-
rior, no desenho industrial e em pla-
nejamento urbano e regional.

* * ~::
DECRESCE A CONSTRUÇãO
NA FRANÇA

Em 1962, de janeiro a setembro, fo-
ram terminados na França 223.600
apartamentos contra 227.000 nos pri-
meiros nove meses de 1961 e 228.000
em 1959. (UIA n:o 20).

* * *
BARRAGEM DE ASSOUAN

Técnicos soviéticos entregaram as
autoridades egípcias os planos defi-
nitivos para a barragem de Assouan.
Calcula-se que mais de 213 milhões
de libras egípcias serão gastas na
construção da barragem e na instala-
ção do complexo elétrico. (UIA n.o 20).

* * *
MINDLIN, PALESTRA NA P.U.C.

O arquiteto Henríque Mindlin, IAB-
GB, pronunciou na Pontifícia Univer-
sidade Católica uma palestra sôbre as
origens e a evolução da arquitetura
brasileira. A conferência foi parte do

ciclo de palestras com que a P. U .C.
comemorou os 50 anos de arte moder-
na no Brasil.

* * :;:
BARRAGEM DO FUNIL

A Companhia Hidrelétrica do Vale
do Paraíba estabeleceu um convemo
com o IAB-GB para escolha do ar-
quiteto que deverá projetar as obras
arquítetônícas e de ambientação da
Barragem do Funil, no município de
Rezende. O IAB-GB, de acôrdo com o
estabelecido com a CHEVAP, abriu
lista de inscrições para os arquitetos
interessados em participarem de um
concurso privado de estudos prelimí-
nares para a Suprestrutura da Cen-
tral, edifício de Comando da Subesta-
ção e obras de coroamento da barra-
gem.

As inscrições estiveram abertas até
o dia 3 de junho. Inscreveram-se 27
arquitetos. Dentre êstes deveriam ser
escolhidas cinco para participarem do
concurso privado, A CHEVAP, entre-
tanto, reconhecendo a qualidade dos
curriculum apresentados resolveu au-
mentar o número de concorrentes para
seis, convidando os seis arquitetos que
seguem: Hélio Lage Uchôa, Hélio Mo-
desto, Henrique Mindlin, Marcos Kon-
der Netto, Olavo Redig de Campos e
Paulo Antunes Ribeiro.

Êstes seis arquitetos terão o prazo
de 30 dias para apresentarem seus tra-
balhos que serão julgados por uma Co-
missão composta de dois representan-
tes da CHEVAP, um dos quais deverá
ser arquiteto e um representante do
IAB-GB.

O vencedor será contratado pela
CHEVAP para desenvolver o. trabalho
e a sua remuneração obedecerá ao
que estabelece a tabela de honorários
para pagamento de direitos autorais
do Instituto de Arquitetos do Brasil.

* * ~::
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -
CONVÊNIO COM O IAB-GB

A propósito da nota publíeada, sob
o título acima, no número 11 de AR-
QUITETURA, recebemos do arquiteto
Francisco Bolonha uma carta. O cole-
ga Francisco Bolonha, arquiteto do
Estado, atualmente em exercício na
Secretaria de. Educação, Divisão de
Construções e Equipamento Escolar,
pede-nos a publicação de sua carta,
"sob o mesmo tópico no próximo nú-
mero de ARQUITETURA". O pedido de
Bolonha era desnecessário. A Direção
de ARQUITETURA jamais poderia se
furtar à divulgação de assuntos cujo'
o interêsse prende-se não só a alguns
colegas diretamente' envolvidos, como
à. própria ação do IAR-GB. O caso do
Convênio na Secretaria de Educação
é um dêstes. O Presidente do Departa-
mento, arquiteto, Maurício Roberto,
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agiu na defesa dos interêsses dos co-
legas escolhidos pela Secretaria. O ofí-
cio relatava o caso e pedia ao Secre-
tário de Educação uma solução. Não
importa, segundo nos parece, discutir
se a frase citada no item 9 e na carta
do colega Bolonha era esta ou aquela.
O importante, para todos nõs arqui-
tetos, é que' o Convênio seja aplicado
integralmente, e estamos certos de
que para tanto contamos com tôda a
colaboração não só do colega Francis-
co Bolonha como dos demais arquite-
tos que servem ao Estado.
É o seguinte o teor da carta de Fran-

cisco Bolonha:
Rio, 30 de maio de 1963.
Foi com grande surprêsa que depa-

ramos ontem 29 do corrente, com a
transcrição em ARQUITETURA, nú-
mero 11 do mês de maio de 1963, do
ofício dirigido pelo IAB e firmado pelo
colega Maurício Roberto ao Exmo. Sr.
Secretário de Educação e Cultura dês-
te Estado, em tópico sob o título Secre-
taria de Educação - Convênio com o
IAB-GB.
Não obstante nossa posição de ar-

auitetos do Estado lotados na Secreta-
Tia em questão, ainda não nos fôra
dado ter conhecimento do mesmo ofí-
cio. Evidentemente, não nos cabe nem
pretendemos respondê-Io, O ofício do
IAB, na devida oportunidade, será cer-
tamente respondido por quem de di-
reito.
Anima-nos tão somente o propósito

de retificar e, portanto, fazer o repa-
ro que se impõe apenas na parte em
que dito ofício nos atinge pessoalmen-
te e, de forma específica, o que vai dito
em seu item 9 (nove).
Aliás desejamos sublinhar a esta al-

tura que muito embora tal item faça
referência apenas ao nome de Rostham
de Farias, não poderia ignorar o sig-
natário daquele ofício que todo êsse
trabalho vem sendo feito em regime
de equipe por Francisco Bolonha -
Rostham de Farias. Logo, o que pu-
desse caber a um, necessàriamente
aplicar-se-ia a ambos.

O "despacho" a que o ofício do IAB
faz referência e que nada mais é se-
não uma informação ao Sr. Diretor da
Divisão de Construções e Equipamento
Escolar, antigo D.P.A., por nós assi-
nada, não disse ou sequer insinuou,
"ter havido desinterêsse por parte dos
arquitetos na elaboração dos projetos
encomendados". Acreditamos não ter
o colega Maurício Roberto tomado co-
nhecimento pessoal do processo e daí,
ter sido induzido em êrro por infor-
mação leviana ou mesmo tendenciosa.
No melhor interêsse da administração,
fizemos constar que depois da convo-
cação daqueles arquitetos e da ciência
dêstes quanto às exigências e observa-
ções já feitas, houve demora e por isso,
atendendo sempre a urgência com que

tais encomendas foram feitas, salien-
tamos a necessidade de serem exami-
nados não mais os anteprojetos, mas
sim os projetos definitivos. Jamais dis-
semos sôbre desinterêsse.
Depreendemos perfeitamente pelo

teor do ofício do IAB, em todo o seu
contexto, que o prezado presidente da-
quele órgão mais pretendeu queixar-se
do fato de até hoje não terem sido as-
sinados os contratos - circunstância
à qual somos totalmente alheios e sem
qualquer parcela de responsabilidade

do que propriamente consignar
qualquer mágoa ou ressentimento em
relação a nós, simples arquitetos do
Estado, no melhor de nossos esforços
quanto ao que consideramos mero
cumprimento do dever. O que não nos
pareceu correto, para não dizer dese-
legante, foi aliviar a crítica do ofício,
balanceando-a com êsse infeliz item
9 (nove), em que se faz velada, porém
injusta censura a colegas, direta e in-
diretamente.
Creia, Sr. Redator, não têrmos outro

objetivo senão, a bem da verdade, re-
tificar uma incorreção. Daí o pedido
de ser a presente publica da sob o mes-
mo tópico no próximo número de
ARQUITETURA.
Cordialmente subscrevemo-nos,

as. Francisco Bolonha.

* * *
PERU ELEGE ARQUITETO

O arquiteto Belaunde 'I'erry foi elei-
to Presidente do Peru. Pela primeira
vez, na América, um arquiteto se ín-
veste em tais 'funções. Segundo Le
Monde, Belaunde empregou durante
sua campanha presidencial, freqüen-
temente "a palavra mágica reformas".
Diz ainda o importante jornal francês

que "ninguém tem certeza se o bri-
lhante arquiteto se propõe a pertubar
a ordem estabelecida ou se apenas
procurará ajustar o plano interno e o
externo às exigências do país". "Os
problemas peruanos são explosivos. A
1pmUI.18d 8 8~U8íl.m ? 'Bp,?Jíl'B 'BUI.IOP.1
a integração de perto de seis milhões
de camponeses sem terra que perma-
necem a margem da nação". O jornal
assinala ainda: "É, sem dúvida, a pri-
meira vez que, no país dos incas, um
homem, jovem chega ao Poder sem
ser um general ou um representante
típico das oligarquias".
Os arquitetos brasileiros estão cer-

tos de que o seu colega Belaunde Ter-
ry saberá corresponder as esperanças
nêle depositadas pelo povo peruano e
que B. T. virá a constituir-se numa
peça importante no jôgo que a Amé-
rica Latina joga contra o subdesen-
volvimento.

CONGRESSO DA UIA

As subcomissões encarregadas de or-
ganizar a Delegação Brasileira ao
Congresso da UIA em Havana têm se
reunido semanalmente na Sede do
lAB-SP. O material recebido da Co-
missao Organizadora já foi encami-
nhado aos Departamentos do lAB.

* * *
ARQUITETOS EM HAVANA

Os arquitetos Flávio Léo, represen-
tante do IAB na UIA, Vilanova Arbí-
gas, relator indicado pela UlA para a
América Latina e Oswaldo Corrêa Gon-
çalves, presidente do IAB-SP, foram
a Havana tratar da participação da
Delegação Brasileira, de onde regres-
saram há poucos dias.

li
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Registro

REGRESSOU DA EUROPA O SR. r.r-
VIO MELLONE - Depois de percorrer
vários países da Europa, regressou ao
Brasil o Sr. Lívio Mellone, diretor da
Brafor. A viagem do industrial pau-
lista foi realizada com o propósito de
pesquisar novas técnicas de produção,
inovações de estilos e tudo mais que
se relaciona com a fabricação e apre-
sentação de móveis para escritório.

I"

NOVA FÁBRICA FORMA

A organízação FORMA, que há mais
de 10 anos se dedica à produção de
móveis contemporâneos, projetou e
vai construir nova fábrica, onde to-
do o trabalho de produção obedecerá
a uma coordenação planificada da
mão de obra artesanal, tais como
marcenaria, tapeçaria, serralheria,
acabamento e montagem. Aliada agora
à Knoll International, organização
mundial de produção de móveis, o seu
nôvo prédio será construido aprovei-
tando tôda a experiência da Knoll,
cujo Diretor Técnico, Sr. Kurt Bur-
gold, é o consultor principal para a
construção: O projeto está a cargo do
arquiteto Martín Eisler e o plano de
produção e do Sr. Georg Moor, ambos
diretores da FORMA. A nova fábrica
ficará no Km 16 da Rodovia S. Paulo-
Curitiba, prevendo-se para breve a
inauguração da primeira ala, com 4 000
m2 construidos. A cobertura será tôda "
com chapas de ferro (kalha) e a ilu-
minação 'interna se fará através de
luz natural (Ianternís plásticos) e luz
fluorescente initerrupta, controlada
automáticamente por células foto-elé-
. tricas.iO esquema da construção per-
mite ampliação centrífuga trila ter ai até
12000 m2, sem modificar as instala-
ções atuais. A FORMA assegura que
a produção de móveis em larga escala
na nova tátrríca será racional, dentro
de normas técnicas e processos avan-
çados, prevendo-se medidas que asse-
gurarão, inclusive, o bem-estar dos
trabalhadores e artífices em tôdas as
fases da produção.

MÓVEIS NA CHICA DA SILVA

Na loja Chica da Silva (Av. N. S.
de Copacabana, n.v 1.146), dirigida
por Kalma Murtinho, já se encontram
em exposição alguns equipamentos da
linha residencial criada pelo arquite-
to Bernardo de Figueiredo. Para me-

lhor apresentação dos mesmos, Kalma
e Bernardo estão adaptando o Porão
de Chica da Silva, que será inaugura-
do no próximo mês de julho. Além de
BF fazem parte da equipe os arquite-
tos Vera de Figueíredo, Maurício Ga-
lindo e Ronald Peralta.
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Estante
publicações recebidas

A EVOLUÇÃO DO ARRANHA-CÉU
- METAIS

Dois ensaios de Guy Hebasque, pu-
blicados originalmente no "L'Oeil", nú-
mero 75 e traduzidos por Andréa de
Vasconcellos.

O primeiro dos ensaios historia a
evolução da construção em altura a
partir da ultrapassagem da técnica
das paredes suportantes. O segundo,
METAIS, trata da aplicação dos me-
tais na técnica construtiva.

Edição do Serviço Gráfico da Esco-
la de Arquitetura da UMG. Belo Ho-
rizonte, 1962. 81 pgs. 16x23 em. Ilus-
trado. 500 exemplares.
ACúSTICA - Plano de ensino para

a cadeira de Física Aplicada.

Tese apresentada a Concurso de Do-
cência Livre da Escola de Arquitetura
da UMG por Pérides Silva. O autor
expõe, neste trabalho, as propriedades
do som; estuda sua propagação nos
recintos f.echados e ao ar livre; a ori-
gem e a absorção do som e os mate-
riais acústicos absorventes; trata da
acústica das salas e da amplificação
do som e, no capítulo final, cuida do
proj eto acústico, focalizando os casos
referentes à auditórios, escolas, lojas e
supermercados, edifícios residenciais,
estúdios de rádio, TV e gravação e
hospitais.

Edição do Serviço Gráfico da Esco-
la de Arquitetura da UMG, Belo Ho-
rizonte, 1962. 229 pgs. 16x23 em. Ilus-
trado. 200 exemplares.

INTRODUÇÃO AO ESTUDO DA CôR

Tese apresentada a concurso de li-
vres docência da Escola de Arquitetu-
ra da UMG, por Hilmar Toscano Rios
que trata a matéria na seguinte se-
qüência: Côr e luz; côr e percepção;

Cartas

Como estudante de arquitetura da Uni-
versidade de Minas Gerais, tomei conheci-
mento através da biblioteca da Escola do
surgimento e crescimento desta revista que
para mim possui valor muito grande.

Grande não só porque das revistas espe-
cializadas que conheço, é a que mais a sério
leva o problema real de nossa arquitetura
face à nossa rea.lidade sócio-econômica, co..
mo também espelha o trabalho magnífico
de um punhado de idealistas. ( ..... )

as. José Carlos Laender de Castro
Belo Horizonte - Minas Gerais

( ... ) É do nosso conhecimento que uma
pessoa de nossas relações, residente na SUÍ-
ça, está interessada na assinatura da exce-
lente publicação mensal ARQUITETURA.
(. , .. )

as. Indústrias Cerâmicas Paraná SA.
Campo Largo - Paraná - 14.3.63

Pedimos-lhe a gentileza de remeter a esta
residência a sua revista ARQUITETURA.

Informamos que temos em mão o exem-
plar de janeiro, com matéria sumamente in-
teressante para nós, e gostaríamos de rece-
ber a revista, subseqüentemente, de feverei-
ro em diante ( ... )

as. Banco do Brasil S/A.
Depim - 2.a Residência

Pôrto Alegre .. R. G. Sul - 15.3.63

À Biblioteca Pública do Paraná possui
alguns exemplares de sua apreciada revista
"IAB-Guanabara" hoje ARQUITETURA.
Tendo sido constatado o grande interêsse

que a mesma tem dispertado entre nossos
leitores solicitamos de V. S. a gentileza de
uma assinatura gratuita ( ... )

as. Maria C. de Oliveira
Chefe da Seção de Aquisição e
Intercâmbio Biblioteca Pública do
Paraná - Curitiba - Paraná

Acabo de receber 7 exemplares da bela
interessantíssima revista ARQUITETURA.

Imediatamente após olhá-Ios e saboreá-los,
os remeterei a Madri para a "Sala Brasilei-
ra" da Biblioteca Hispânica. Sei que serão
muito benvindos lá, pois na Espanha cresce
dia a dia ,o interêsse pelo Brasil e em par-
ticular pela original e opulenta arquitetura
brasileira.

Em nome próprio e do Instituto de Cul-
tura Hispânica - mantedor da Biblioteca
- venho apresentar nossos agradecimentos.
( ... )

Pe. Emílio Silva

côr e mistura; potência da côr; orga-
nizações cromáticas; proposição para
uma organização a serviço da arte;
aplícações e bibliografia.

Edição do Serviço Gráfico da Es-
cola de Arquitetura da UMG. Belo Ho-
rizonte, 1962. 105 pgs. 16x23 em. Ilus-
trado. 150 exemplares.

O PROBLEMA DA SUB-HABITAÇÃO
EM PôRTO ALEGRE

Trabalho do arquiteto Jorge Neves,
da Comissão de Habitação do IAB-
RGS. J. N. aborda, neste trabalho que
pretendemos comentar mais detida-
mente no DESTAQUE, os aspectos re-
lacionados à população marginal de
Pôrto Alegre, suas condições de habi-
tação, sua distribuição e seu cresci-
mento, além das demais implicações
do problema da moradia em P .A. A
apresentação do volume é do arquite-
to Miguel Pereira, presidente do IAB-
RGS. Capa de Guenther Leyen.

Editôra Meridional "Emma". Pôrto
Alegre, 1962. 53 pgs. 16x23 em. Ilus-
trado.

Surpreendeu-me a publicação, por uma
das Secções do IAB de uma revista de tão
alto gabarito como ARQUITETURA.

Conhecendo as dificuldades que enfren-
tarn certas secções, assim como a alienação
de outras, é natural a imensa alegria e Sur-
presa que tive ao conhecê-Ia.

Felizmente o lAB da Guanabara, supe-
rando tudo e servindo de estímulo e exem-
plo para os novos, lança-se neste empreen-
dimento que certamente trará frutos para
a cultura nacional.

as. Mário Pinto de Barros
Belo Horizonte Minas Gerais

Temos o prazer de acusar o recebimento
do material (exemplares dos n.? 5, 6, 7 e 8
de ARQUITETURA) que tão gentilmente
nos enviou, através nosso Escritório Regio-
nal do Rio de Janeiro.
Aproveitamos a ocasião para assegurar-lhe

a importância e utilidade do mencionado
material para a nossa pesquisa sôbre habi-
tação. Por isso, muito lhe agradeceríamos se
nos pudesse remeter no futuro .quaisquer
publicações rlisponlveis sôbre o tema de
que nos ocupamos.

Apreciamos sinceramente sua cooperação
e interêsse nesse importante projeto, ( ... )

as. Stanley E. Smigel
Responsável pelo Programa de
Planejamento de Habitação
Departamento de ASsuntos Sociais
Organização dos Estados America-
nos - O.E.A.



GB - Favelas

Decreto n.? 1.668 - de 8 de maio de 1963

Regula o exercício do comércio e ativi-
dades profissionais nas favelas.

Para facilitar a solução do problema das
favelas o Govêrno está realizando várias
obras de urbanização, construindo casas po-
pulares e, de acôrdo com os estudos feitos,
promove medidas para estimular a aplicação
de capitais privados. Para tornar possível o
desenvolvimento do plano de construções,
tem tentado obter do Govêrno Federal as
terras inaprovcitadas que a União detém
sob seu domínio na Guanabara.
2 . Enquanto êsse trabalho é feito, a po-
pulação que continua sujeita a habitar as
favelas está sendo assistida através de ex-
tenso programa de obras de higienização,
que beneficiou a mais de 30 núcleos no ano
passado. Além disso, diversas outras me-
didas estão em execução ou programadas.
Entre estas, incluiu-se a revisão do precário
sistema de abastecimento e serviços que pre-
pondera na quase totalidade das favelas.
3 . N a medida do crescimento dos núcleos
de Iavelados, )11stalaram-se, dentro dêles, di-
ferentes locais de venda de produtos ou ser-
viços, os quais, a exemplo das habitações,
ccntrariam p~ ignoram as leis e portarias a
que devem ~,sujeitar-se. Essas biroscas -
ncrne dado "às tascas, botequins, tavernas,
construídas nas favelas - praticam dife-
rentes modalidades de comércio, inteiramen-
te à revelia das normas e posturas do Es-
tado. A fiscalização não se exerce sôbre
tais atividades, porque receia dar legitimi-
dade e serviços irregularmente instalados.
Trata-se como se não existissem.
4. Entretanto, milhares de biroscas ser-
vem a grande parte da população e concor-
rem com o comércio legalizado. O seu mo-
vimento de vendas representa considerável
parcela das operações do gênero e é prati-
cado, sem nenhuma razão válida, com tá-
cita isenção de tributo. Por outro lado, as
pessoas que nelas trabalham não tem qual-
quer garantia.
S. :E certo que, sem admitir a regulari-
dade de tal comércio não pode o Estado
ignorá-lo. Pode e deve em benefício da po-
pulação, especialmente da que dêle direta-
mente se serve, orientar, fiscalizar e tributar
atos de comércio que se relacionam com
cêrca de um têrço da população do Estado.
Isto pôsto,

O Governador do Estado da Guanabara,
usando das atribuições que lhe confere o
item I do art. 30, da Constituição do Esta-
do, decreta:

Art. L? - O Departamento de Fiscali-
zação da Secretaria do Govêrno, nos têrmos

do art. l .? do Decreto n.? 11.007, de 5 de
novembro de 1951, licenciará as atividades
comerciais e profissionais localizadas em
favelas.

§ L? - Do despacho que conceder a li-
cença de localização, constará obrigatória-
mente, a restrição "a título precária, por
se tratar de favela".

§ 2.0 - O pedido de licença será ins-
truído com documentos que comprovem:

I - inscrição no Departamento da Ren-
da Mercantil;

11 - pagamento do impôsto de indús-
trias e profissões;

lU - registro no Departamento de In-
dústria e Comércio do Estado;

IV - quando se tratar de pessoa jurí-
dica, registro no Departamento Nacional de
Indústria e Comércio ou no Cartório de
Registro das Pessoas Jurídicas;

V - identidade dos sócios da firma ou
do requerente.

§ 3.° - Excetuam-se da concessão pre-
vista. neste artigo, os estabelecimentos de
inflamáveis e explosivos ou que necessitem
dessas espécies para seu uso, e os que ne-
gociem com armas, munições ou artigos cuja
exposição à venda é proibida por lei.

Art.? 2.0 - Sôbre as atividades licencia-
das na forma do artigo anterior, incidirá o
impôsto de Indústrias e Profissões.

Parágrafo único - O impôsto de que
trata o artigo será implantado pelo Depar-
tamento de Rendas Diversas da Secretaria de
Finanças.

Art. 3.0 - As pessoas que comerciem
em áreas urbanizadas, ou em fase de urba-
nização, com estabelecimento ou não, ainda
quando não possuam alvará de licença, pa-
drão o impósto sôbre vendas e consigna-
ções, até o dia 10 de cada mês a vencer com
base no valor das compras que tiverem efe-
tuado no mês anterior, acrescido de 20%
(vinte por cento).

§ 1.0 - A inscrição do Departamento da
Renda. Mercantil das pessoas não inscritas
e previstas no artigo, deverá ser feita até
31 de maio de 1963.

§ 2.° - Os contribuintes referidos no
artigo deverão possuir e escriturar o Livro
"Registro de Compras", a que alude o inciso
IV do art. 37, do Decreto n.? 13.883, de
5-5-38, sob pena de multa.

§ 3D - Os atuais contribuintes que não
regularizarem vsua situação fiscal até' 31
de maio de J 963, serão inscritos ex-of'ício,
mediante comunicação das Inspetorias-Ge-
rais Mercantis ou dos órgãos responsáveis
nas áreas aludidas no presente decreto, sem
prejuízo da aplicação das penalidades ca-
bíveis.

§ 4.° - O recolhimento do impôsto será
feito às Coletorias do Estado da Guanabara,

mediante apresentação da guia emitida, em
três vias, pelo contribuinte, sendo a primei-
ra a êle restituída, para ser exibida. à Fis-
calização, quando exigido.

§ 5.0 - O Departamento de Renda Mer-
cantil e o Departamento de Fiscalização co-
municarão, um ao outro, a inscrição de
contribuintes e as motificações que fizerem.

Art. 4.° - As firmas fornecedoras de
mercadorias a. comerciantes situados nas
áreas a que alude o artigo anterior devem
solicitar do destinatário e fazer constar das
"Notas Fiscais" emitidas, o número da ins-
crição no Departamenlo da Renda Mercantil,
sob pena de solidariedade no pagamento do
tributo devido pelo comprador e demais
penalidades cabíveis.

Art. 5.° - Nos têrmos da regulamentação
específica, os Administradores Regionais or-
ganizarão, no prazo de 13 dias, Grupos de
Fiscalização, que se incumbirão de inspecio-
nar as favelas existentes nas respectivas Re-
giões Administrativas.

§ I.? - A Secretaria de Segurança PÚ-
blica dará a necessária. cobertura policial a
essas diligências.

§ 2.° - Tendo em vista o disposto no
Decreto n.? 1.028, de 23-5-62, e as carac-
terísticas especiais das licenças concedidas,
as autoridades sa,nitárias providenciarão,
junto às Secretarias de Saúde e de Serviços
Sociais, as medidas que couberem, quando
fôr verificado perigo de contaminação de
moléstias ou a existência de produtos dete-
riorados ou que possam produzir danos à
saúde pública.

§ 3.0 - Verificando-se início de ativi-
dade sem licença ou extinguindo-se a vigên-
cia do alvará, será expedida notificação de
multa pelos representantes do Departamento
de Fiscalização. Findo o prazo de notifica-
ção, se não houver legalização, será lavrado
auto de flagrante e afixado edital, com pra-
zo de 48 horas, para a regularização, sob
pena de sumária demolição das instalações,
que ficará a cargo da Secretaria de Serviços
Sociais, com a colaboração das Secretarias
de Obras Públicas e de Segurança.

§ 4.° - No caso previsto no § 2.° do
art. 317 do Regulamento Sanitário, baixado
pelo Decreto n.? 9.761, de 21 de maio de
1949, ou na hipótese de casos mais graves,
tais como os mencionados no § 2.0 dêste
artigo, caberá a medida extrema de que
f?~la a parte final do § 3.0.

Art. 6.0 - Êste decreto entrará em vigor
na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 8 de maio de 1963; 75.°
da República e 4.0 do Estado da Guana-
bara.

Carlos Lacerda
Mário Lorenro Fernande:
Enaldo Cravo Peixoto
Ray mundo de Moura Britto
Gustavo Eugênio de Oliveira Borges
Sandra Martins Cavalcanti

51

GB

LOTEAMENTOS
~---;,....,. "!ST"Jl\'i7.-'l' [lT~l

Decreto n.? 1.657 - de 3 de maio de 1963.·

Adota medidas para regularizar a situação
dos loteamentos no Estado, e da outras
providências.

1 . Grande número de loteamentos no
Estado, principalmente em situação de im-
passe com referência aos arruamentos exis-
tentes, abandonados que foram, ficando os
compromissários compradores sem amparo,
impossibilitados de obter a legalização de
seus imóveis.



2. Desta circunstância advém prejuízos
'para o Estado, pelo não recolhimento dos
emoJumentos e impostos devidos, bem como
pela transferência dos encargos das obras
que eram de exclusiva responsabilidade do
locador, segundo os têrrnos assinados.

3. Cumpre ao Estado zelar pelos inte-
rêsses dos compradores dos lotes, nos têr-
mos do Decreto n.? 966-62, que disciplina
a situação dos loteamentos que venham a
ser aprovados pelo Estado. Isto nem sempre
foi feito no passado, e o resultado é esta
herança' de encargos, que urge liquidar, em
Jefesa, dos moradores e do Estado.

Isto pôsto, o Governador do Estado da
Guanabara: usando das atribuições que lhe
confere' o ar!. 30, Inciso I da Constituição
do Estado decreta:

Art.? 1.0 - As áreas de trânsito público
abertas. sem licenças ou constantes de pro-
jetos de arruamento e lotcarnento aprovados
anteriormente ao Decreto n.? 6.000, de 1
de julho de 1937, poderão ser reconhecidas
como logradouros públicos desde que os in-
teressados o requeiram ouvido o Adminis-
trador Regional competente, cabendo a de-
cisão final, em cada loteamento, ao Gover-
nador com o referendum dos Secretários.

Art.? 2.° - As áreas de trânsito público
abertas' sem licença ou constantes de proje-
os de arruamento e loteamento aprovados
anteriormente à Lei n.? 899, de 28 de no-
vembro de 1957, e cujas obras de urbaniza-
ção não foram totalmente concluídas e acei-
tas, serão reconhecidas, de acôrdo com o
art, 6.°' da Lei n.? 585, de 13 de junho de
1951, desde que atendam ao art. 14 do De-
creto número 966, de 13 de abril de 1962,
quanto aos itens A e C, apresentem condi-
ções mínimas para aces o aos lotes, estejam

com os serviços de terraplenagem executa-
dos e assim o requeiram os interessados.

Art. 3.° - As disposições dos artigos 1.0
e 2.° não eximem os proprietários, lotea-
dores, profissionais, ou quaisquer responsá-
veis, das multas e outras penalidades em que
incorrerem pelo inadimplemento das obri-
gações assumidas e constantes dos têrmos
assinados, nem impedem que o Estado pro-
ponha as medidas judiciais necessárias ao
ressarcimento dos danos e prejuízos que lhe
tenham sido causados.

Art. 4.° - Poderão ser objeto de desa-
propriação, por interêsse publico e social,
nos têrmos da Lei e para atendimento dos
problemas ligados à habitação popular, os
lotes ainda de propriedade de lote adores
inadimplentes.
Art. 5.° - As benfeitorias existentes nos

lotes situados nas áreas a que se referem os
arts. 1.° e 2.° do presente decreto, serão
aceitas observadas as seguintes disposições.

I - quando os imóveis foram atingidos
por projeto aprovado (P. A .) que determine
recuo, mediante assinatura de têrmo, via do
que o proprietário se obrigará a executá-Io
sem ônus de qualquer espécie para o Es-
tado, e quando êste o determinar;
II - quando, uma vez executadas as mo-

dificações exigidas pelo Distrito de Águas,
as instalações de água potável oferecerem
garantias contra desperdícios e poluição;

Il I - quando, executadas as modifica-
ções, exigidas pelo Distrito de Esgotos, nas
instalações de esgotos sanitários, no sentido
de evitar quaisquer danos à rêde urbana e
resguardar a salubridade pública;

IV - quando se tratar de benfeitorias,
instalações de água potável ou instalações e
coletores sanitários, as modificações ou
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acréscimos posteriores a aceitação proces-
sadas nos têrmos dêste decreto, só poderão
ser realizadas com a autorização dos Distrí-
tos de Edificações, Águas e Esgotos Sani-
tários.

Art, 6.° - O "habite-se" e a aceitação de
obras de que trata êste decreto serão con-
cedidos pelo Distrito de Edificações, me-
diante requerimento do Administrador Re-
gional, instruído com:

I - descrição do imóvel contendo as ca-
racterísticas das dependências existentes, in-
clusive a sua área em metros quadrados;

II - título de aquisição do terreno ou
documento comprobatório de direito sôbre
o imóvel;

lU - recibeu da entrega da ficha de ins-
crição no Departamento da Renda Imobi-
liária.

Ar!. 7.° - O Administrador Regional co-
municará às repartições competentes a acei-
tação das benfeitorias para as devidas ins-
crições imobiliárias e lançamentos das ta-
rifas de águas e esgotos, que se processa-
rão de ofício.

Art, 8.° - Êste decreto entrará em vigor
na data de sua publicação revogadas as dis-
posições em contrário.

Rio de Janeiro, 3 de maio de 1963, 75.°
da República e 4.° do Estado da Guanabara.

Carlos Lacerda - Eurico Siqueira -
Guilherme Júlio Borghojj - Carlos Octâvio
Flexa Ribeiro - Mário Lorenzo Fernandes
- Alcino de Paula Salazar - Enaldo Cravo
Peixoto - Raymundo de Moura Britto -
Gustavo Eugênio de Oliveira Borges - Lapa
de Carvalho Coelho - Salvador .Gonçalves
Nandim - Sandra Martins Cavalcanti --
Victor Coelho Bouças.

ECONOMIA
As formigas são dotadas de excepcionais qualidades de eco-

nomia e não perdem tempo no verão, suprindo os seus ce-

leiros contra os rigores do inverno. Aprenda com asformi-

guinhas a economizar o seu dinheiro empregando em suas

construções um material que lhe de o máximo de rendimento.

o cimento Portland Mauá
supéra as especificações
exigidas para cimento
Portland nomundo Inteiro.

9,
..
,

*.
COMPANHIA NACIONAL DE CIMENTO PORTLAND



Bôlsa de
Materiais
01 - Materiais de Cerâmica
02 - Mat~riais de cimento-amianto e nrcrnoldudos
03 - Materiais de madeira
04 - Materiais metálicos
05 - Materiais plásticos
06 - Materiais químicos
07 - Materiais de vidro
08 - Equipamentos
09 - Materiais Diversos

(Preços médios nos, revende dores do Rio em 30-5-63)_

01 - MATERIAIS DE CERÂMICA
Azulejos brancos (11xll c 15x15) Cr$
Azulejos côr (11x11 e 15x15) .

terminais (boleados), brancos .
terminais (boleados), côr de IIxl l ..
calhas internas e externas brancas 15 crn
idem idem idem idem II cm
idem idem idem de côr 15 em
idem idem idem idem 11 em

Banheiras brancas 4 1/2' .
Banheiras Brancas 5' .
Banheiras Brancas 51/2 .
Banheiras de côr 4 1/2' .
Banheiras de côr 5 1/2 .
Bebedouros em louça brancos ., .
Bebedouros em louça em côr , .
Bidês brancos 3 furos .
Bidês de côr 3 furos .
Ladrilhos cerârnico sextavados vermelhos
Ladrilhos cerâmicos sextavados em côr ..
Ladr. cerâmicos retangulares vermelhos
Ladrilhos cerâmicos retangulares em côr
Ladrilhos cerâmicos quadrados sulcado

vermelho '..
Ladrilho cerâmico quadrado sulcado em

côr .
Ladrilho cerâmico quadrado baleado vermo
Ladrilho cerâmico qudrado boleado côr
Ladr. cerâmico p/piso industrial vermo
Ladrilho cerâmico .
Ladrilhos de porcelana (quadrados, hexa-

gonal e octogonal) em côres .
Ladrilhos de porcelana (quadrados, hexa-

gonal e octogonal) em côres .
Lajota decorativa .
Lavatórios de côr 18xll (l furo)
Lavatórios brancos 23x17 (1, 2 e 3 furos)
Lavatórios de côr 23x 17 (1, 2 e 3 furos)
Litocerâmica acanalada (norrnal ) .
Litocerâmica - Placa de 300x60x60 .
Mictórios (centro) brancos .
Mictórios (centro) de côr .
Mictórios (sifonados) brancos
Mictórios (sifonados) de côr .
Mosaico cerâmico vermelho .
Mosaico cerâmico verde .
Telhas de barro (marselha) .
Telhas de cerâmica (marselha) .
Telha de cerâmica colonial .
Tijolo cerâmica prensado (simples) .

meio curto .
canto redondo .

Vasos Sanitários (vitrificados, autosifo-
mados, de côr) 5.500,00 um

Vasos sanitários (branco) 3 .350,00 um
(Revendedores no Rio: Marcovan - Rua S. José 78 a 80

J. M. Mello & Cia. Ltda. - RIJa
Riachuelo, 61/63)

02 - MATERIAIS DE CIMENTO-AMIANTO E
PREMOLDADOS

1.660,00 m2
2.000,00 m2

310,00 ml
590,00 ml
250,00 ml
285,00 ml
340,00 ml
498,00 ml

24.970,00 uma
29.700,00 uma
39.200,00 uma
32.450,00 urna
50.950,00 uma
2.880,00 um
4.100,00 um
4.560,00 um
5.940,00 um
1.540,00 m2
3.100,00 m2
1.560,00 m?
3.036,00 m2

1.850,00 m2

3.070,00 m2
120,00 pç
165,00 pc

2.850,00 m2
145,00 pç

2.750,00

1.480.00 m2
110,00 pç

3.300,00 um
3.700,00 um
5.038,00 um
2.100,00 m2
2.300,00 m2
3.820,00 um
4.290,00 um

21.480,00 um
31.900,00 um
1.870,00 m2
4.886,00 m2

53,00 uma
63.00 uma
78,00 lima
72,00 pç
51,90 pç
53,00 pç

Basculantes de concreto armado
60x90x5 Cr$
50x75x5 .

Caixilhos de concreto 14,5x 15x5, fixos.
20x20x5 c/ 2 rebaixos .
50x50x50 fixos .
1,08x28xl0 c/ 2 rebaixos .

4.100,00 pç
4.000,00 pç
2.400,00 pç
1.530,00 pç

620,00 pç
1.420,00 pç

Elementos vasados de concreto, quadrados
13x20xl0 .
14x26x8 . .
30x60x15 .

Elementos vasados de concreto sextavado
12x8x8 . .
sextavadinho 14x16x8 .

Elementos vasados de concreto triangular
19x19x26x8 .

Elementos vasados de concreto 49x50x8
venez . .

82,00 pç
76,00 pç

315,00 pç

55,00 pç
54,00 pç

68,00 pç

458,00 pç
03 - MATERIAIS DE MADEIRA
Chapas de madeira compensada (especial) à prova d'água, 220xl60

pinho 4mm. . . . . . . . . . . . . . . . .. Cr$ 570,00 m2
pinho 6mm. . . . . . . . . . . . . . . . . . 770,00 m2
pinho 12mm.................. 1.250,00 m2
pinho 15mm. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.610,00 m?
pinho 20mm. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.200,00 m2
pinho 25mm. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.800,00 m?
cedro 4mm. . . . . . . . . . . . . . . . . . 879,00 m2
cedro 6mm. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .280,00 m2
cedro 8mm. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.255,00 m2
cedro 10mm.................. 2.255,00 m2
cedro 15mm. . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.146,00 m2
cedro 20mm.................. 4.187,00 m2
cedro 25mm.................. 4.581,00 m2
cedro 30mm. . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 .970,00 m2

Chapas de madeira compensada (comum), 220x160
pinho 3mm Cr$ 230,00 m2
pinho 4mm. . . . . . . . . . . . . . . . . . 300,00 m?
pinho 6mm. . . . . . . . . . . . . . . . . . 435,00 m2
pinho 8mm. . . . . . . . . . . . . . . . . . 580,00 m2
pinho 10mm. . . . . . . . . . . . . . . . . . 720,00 m2
pinho 20mm. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.320,00 m2
pinho 25mm. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .650,00 m2
cedro 4mm 735,00 m2
cedro 6mm 930,00 m2
cedro 10mm 1.225,00 m2
cedro 15mm 1.645,00 m2
cedro 20mm 2.060,00 m2
cedro 25mm 2.625,00 m2
peroba 4mm ,..... 1.255,00 m2
peroba 6mm 1.500,00 m2
Peroba 8mm 1.675,00 m2
peroba 10mm. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .840,00 m2
peroba 20mm. . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.000,00 m2
peroba 25mm , . . . . . . . . . . 3.670,00 m2

Chapas de fibra de madeira tipo Eucatex
Chapas duras de fibra de madeira (Eucatex, Duratex e Masonite)

couro 3,5mm. . . . . . . . . . . . . . . . .. Cr$ 545,00 m2
canelado 3,5mm. . . . . . . . . . . ." 565,00 m2
frisado 3,5mm. . . . . . . . . . . 550,00 m2

lapidado 3,5mm. . . . . . . . . . . . . . . . . . 565,00 m?
Chapas Eucatex para forros

isolante bisotado 12mm 60x60
isolante 8mm 122x244 .

12mm 122x244 .
12mm 122x122 .

isolante revestido 12mm 122x244 .
12mm 122x305 .
12mm 122x244 .
24mm 122x244 .
12mm 122x122 .
19mm variável .
19mm variável .
19mm variável .
J 9mm variável .
1/2" 122x244 .
1" 122x244..

1 1/2" 122x244 .
2" 122x244 .
3" 122x244 .
4" 122x244 .
54mm 122x122 .
19mm 120x240 ..
31mm 120x240 .....

Chapas Neoplan (Bernini)
6mm CtS

17mm o.... "
18mm .
20mm .
22mm .
25mm .
30mm .

Eucatex Azulejo 3,5mm , .
Eucatex Lambri 3,5mm ., .

Cr$ 760,00 m?
760,00 m?
760,00 m2
760,00 rn?
870,00 m2
870,00 m?
.090,00 m2

2.180,00 m2
480.00 m?

1.550,00 m2
1.550,00 m?
1.600,00 m?
1.640,00 m2

480,00 m?
750,00 m?

1.125,00 m2
1.500,00 m2
2.900,00 m2
3.000,00 m2
4.370,00 m2
1.690,00 m2
2.620,00 m2

betumado

piso flutuante
acústica A
acústico B
acústico C
travertino
frigorífico

duroterrnic

620,00 m2
1.300,00 m2
1.400,00 m2
1.50Q,00 m2
1.490,00 m2
1.800,00 rn?
2.100,00 m2

765,00 m2
765,00 m2



Lambris Compensados 0,07 cm.
pinho faqueado .
descascado .
imbuia .
amendoim .
cedro .
marfim .
cerejeira .
jacarandá .
fantasia .
ranhurado .

Compensados 0,12 em,
pinho faqueado .
pinho descascado .
imbuia .
amendoim .
cedro .
marfim .
cerejeira .
jacarandá .

Maciços
pinho de riga .
cedro amazonas .
gonçalo ~lves - peroba .
jacarandá .
caviúna .
marfim .

Parquet em peroba do campo ou sucupira
0,067xO,134 .
0,077xO,402 .

Parquet em amarelo cetim, macaúba ou
braúna 0,067xO,134 .
0,067xO,402 .

06 - MATERIAIS QUíMICOS
Cr$
"

2.142,00 m2
1.428,00 m?
2.142,00 mZ

2.142,00 m2
2.142,00 m2
2.142,00 m-'
3.620,00 m2
4.000,00 m2
4.165,00 m?
1.785,00 m2

Impermeabilizante (Repeláqua)
impermeabilizante de péga normal .
impermeabilizante de péga rápida .
impermeabilizante de péga ultra rápida
mastique elástico pl calafetar a frio

(prêto) . .
(cinza) . .

tinta protetora para concerto .
tinta protetora para fachadas .
líquido incolor para fachadas .
tinta asfáltica de proteção, tipo Proko

07 - MATERIAIS DE VIDRO

CrS 2.200,00 galão
75,00 kg
135,00 kg
167,00 kg

110,00 kg
215,00 kg
110,00 yg
105,00 kg
237,00 kg
72,00 kg

1.000,00 m2
780,00 m2

1.180,00 m?
2.220,00 m2
1.350,00 m2

350,00 uma

Cr$ 27.670,00 um
31 .500,00 um
31.000,00 um
37.700.00 um
38.000,00 um
61.500,00 um
71 .400,00 um
151.000,00 um

" 224.000,00 um
" 337.000,00 um

31 .280,00 um
35.400,00 um
30.980,00 um

112.560,00 um
49.245,00 um
130.850,00 um

~==============~==========~====~~~~======================== I

CHUVEIROS AUTOMÁTICOS "SPRINKLERS GRINNELL"

(Revendedor no Rio: Bernini, S.A. - R. Moncorvo Filho. 25.)
05 - MATERIAIS PLÁSTICOS
Chapas plásticas (Formiplac) brilhantes

1,5!ll ·A···························
meIO foscas .
fôscas .

Pias plásticas , .
Pisos plásticos de luxo (colocado) .

anti-derrapante .
semi-áspero .

Tampos para vasos sanitários (Goyana)
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Cr$
"

1.983,00 m2
1. 757,00 m2
1.975,00 m2
1.975,00 m2
1.975,00 m2
1.590,00 m?
3.685,00 m2

3.685,00 m2

15.000,00 m2
2.700,00 m?
2.000,00 m2
7.000,00 m2
4.050,00 m2
2.500,00 m2

Exaustores domésticos standard .
doméstico luxo .
comerciais 250mm .
comerciais 400mm .

Aquecedores elétricos capo 30L
capo 80L .
capo 100L .
capo 200L .
capo 300L
capo 500L .

Aquecedores a gás (brancos) _ .
Aquecedores a gas (em côr) .
Fogões a gás (encanamento) 4 bôcas ..

6 bôcas - 523
Fogões a gás (engarrafado) 4 bôcas

(c/instalação de 2 botijões). 6 bôcas
(Revendedores no Rio:

UM BOMBEIRO AUTOMÁTICO A SEU SERVIÇO DIA E NOITE

Cr$

Pastilhas de vidro
Miscelanea MC .
Miscelânea MS '..
Reflex .
Vipax Especial .
Vipax Standard .

Telhas de vidro (marselha) .

Próprios para proteger:

Apagam incêndios sem intervenção humana, evitam perdas de vidas e lucros, negócios parados, etc.

* fábricas* depósitos* armazéns gerais* loios

08 - EQUIPAMENTOS

2.140,00 m2
2.650,00 m2

se
2.800,00 m2
3.158,00 m2

Cr$
"

3.900,00 m2
4.100,00 m2
4.100,00 m2
8.000,00 m2
1.900,00 m2
1.600,00 m2
1.650,00 m2
4.600,00 um

MARCOVAN - R. S. José, 78 a 80
J. M. MELLO - R. Riachuelo, 61/63).

,-. edifícios * oficinas-r-

* teatros * garagens

* cinemas * moinhos de trigo

* hospitais * navios

Descontos de até 60% nos prêmios de seguro-incêndio.

Consultem sem compromisso a pioneira da pro teção automática contra incêndio no Brasil -- uma
trc:dição de 70 anos.

•
•
• RESMA-T LTDA.
• Av. Graça Aranha, 333 - s/506. Tel.: 42-1278



Quartzolit SI A. )udústt·ia e ~omél·cio

QUARTZOLlT S/A. Indústria e Comércio - Indústria de rebôcos pré-fabri-
cado - Av. Rio Branco, 156 - Conj. 1134/38 - Tels.: 32-5192, 32-5193 e
32-5194 - Caixa Postal 378-ZC-OO.

I - Linha de produção

1 - QUARTZOLlT
Rebôco pró-fabricado, com impermeabilizante, já em côres
para fachadas e lambris, com características distintas para
3 tipos de acabamento:

2 - Acabamento penteado - QUARTZOLlT à base quartzo com
99,7% de sílica, absolutamente isento de ferro, óxido de
cálcio puro, cimento portland branco e impermeabilizante
que depois de aplicado deve ser raspado com pedaço de
serra ou serrote para dar à superfície uma aspereza de apa-
rência aveludada.

3 - Acabamento batido liso - Composição já citada, com adição
de resíduos de mármore coloridos, cujo acabamento deve ser
batido a desempenadeira e, posteriormente, lavado a ácido.
Êste acabamento dá ao QUARTZOLIT pronto extrema se-
melhança às pedras naturais do tipo "ouro velho" e granitos.

4 - Imitação de Travertino - Material à base de dolomita em
pó, alto coeficiente de cimento branco, óxido de cálcio puro
e elementos plastificantes e impermeabilizante. A imitação
de Travertino, demanda mão de obra especializada, porém é
um dos mais belos revestimentos, ao qual a própria ação do
tempo empresta maior semelhança ao mármore natural.

REBOTEX - Rebôco pronto, com impermeabilizante, para
áreas e empenas, composto de areia têrmotratada, cal ana-
lizada, impermeabilizante e cimento comum que lhe dá uma

-)
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coloração ligeiramente acinzentado. Material destinado a pa-
redes secundários como áreas, empenas e fachadas de fundos,
apresenta a grande vantagem de dispensar a caiação, devido
à sua uniformidade de côr.

6 - REBOQUJT - Massa branca ideal para o revestimento de
tetos e paredes internas.
Reboquit representa a industrialização racional do arcaico
processo de preparação da massa local da obra.
Fabricado por processo único de eliminação de matérias or-
gânicas na areia, por termotratamento a 700 DC em insta-
lações ultra modernas e sob permanente contrôle de quali-
dade, êste revestimento, como os demais, proporciona enorme
economia aos seus consumidores. Admite os dois tipos de
acarnentos usuais: carnurçado, para qualquer tipo de pintura
e liso para pintura a óleo.

7 - REPELIT - Solução de cristais de silicone que garante às
superfícies porosas total repelência à água.
Estudado para proteção de tijolos, pastilhas, cimento amianto
pedras naturais e artificiais e rebôcos em geral, Repelit per-
mite a respiração natural da superfície preservando-a contra
a penetração de umidade ou água da chuva, mesmo quando
impelidas por ventos de 160 kmjh. Incolor, não altera a cor
ou a aparência do revestimento e Dão é afetado pelo sol.

II - Linha de distribuição

I - LAJE STAL TON - Pré-fabricada em concreto protendido,
sistema BBR Zurich-Suíça, agora fabricado no Brasil. e dis-
tribuído com exclusividade pela firma em foco.

2 - Arnlejos Klabin - que dispensam qualquer comentário.



Reforlnas de Base

DelDocratizaça.o

Tem despertado entre nós, grande in-
terêsse as campanhas empresariais de "De-
mocratização do Capital", visando uma
mudança de atitude do público em relação
às emprêsas- privadas. Ainda que não se
possa condenar, em tese, a atitude correta
de "abertura das Sociedades Anônimas",
que pela mobilização das poupanças pes-
soais, conferem direitos aos cidadãos de
comprar ou vender ações na Bôlsa, de par-
ticipar de suas Assembléias e dos seus re-
tultados, achamos que ela isoladamente, não
representará no futuro democrático, o pa-
pel tão relevante e grandioso que essas pro-
oagandas vêm proclamando.

Julgamos que o desafio que hoje é feito
aos empresárias é muita mais complexa,
pais é o demonstrar de forma prática a
possibilidade de enfrentar conscientemente os
erros das emprêsas puramente capitalistas,
provando que dentro da sistema democráti-
co é passível superar os graves e atuais
problemas sociais, econômicos e politicos
que nos afligem, conservando êsse bem su-
premo que é a verdadeira liberdade. Cons-
tata-se que [atôres diversas, criaram atra-
vés dos tempos, condições para o surgimen-
to de emprêsa capitalista, isto é, aquela or-
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ganização fundada na capital e orientada
exclusivamente para a lucra. Analisando a
estrutura dessas emprêsas capitalistas veri-
fica-se, que a despeito de toda a progresso
material, as mesmas falharam dolorosamen-
te na' sua função de satisfazer as necessida-
des humanas tenda em conta que estas não
são puramente materiais mas também as de
um sêr superior: a pessoa humana. A liber-
dade econômica tem [avorecido as catego-
rias mais privilegiadas com graves conse-
qitências sociais.

A tarefa que se apresenta aos dirigentes
das emprêsas é para homens livres e cons-
cientes, desejosos de acertar, de inovar, de
debater lealmente os problemas, apesar da
incompreensão e egoismo de muitas, mas
firmemente dispostos a agir sôbre as cons-
ciências para modificar as estruturas ina-
dequadas ao justo desenvolvimento da per-
sonalidad e humana. Em têrmos amplas os
dirigentes devem ser as coordenadores, no
nível da emprêsa, das [atôres de produção,

devem desenvolver sisternàtica, justa e ra-
cional as meias adequadas, para atender ao
bem comum e às reais necessidades da co-
munidade,

ElDprêsas

Somos de opuuao que a sobrevivência da
Democracia está a depender diretamente da
reestruturação das emprêsas privadas, pos-
sibilitando a verdadeira Democratização das
Emprêsas, permitindo a todos os elementos
humanos' representativas dos fatôres da
produção - Capital, Direção e Trabalho
- a participação solidária na vida de suas
emprêsas, respeitadas as responsabilidades e
direitos que lhes cabem pela função exer-
cida na Emprêsa.

Democratização da Emprêsa entendemos
coma a resultada da integração crescente
na sua própria vida de tôda a comunidade
humana que nela opera; será evoluir C01l-

tinua e harmônicamente, além das direitos
já asseguradas pela Legislação Trabalhista,
além de justas e humanas formas assisten-
ciais ao trabalhador e à família, será tam-
bém "poderem as trabalhadores fazer ou-
vir a sua voz e contribuir para a bom [uri-
cionamento e progresso da emprêsa",

Não se trata de condenar o lucro justo
ou a regime salarial, mas atender às exi-
gências da justiça social e do bem comum,
integrando a pessoa do trabalhador nas ati-
vidades produtivas e dando-lhe participação
direta nos seus resultados despertando-lhes a



senso de que também êle é um elemento
criador das condições do mundo em que vive.

Para atingir progressivamente êste obje-
tivo, necessário se torna que os dirigentes
'omem corajosa e decididamente a iniciati-
l'a de um movimento de educação da res-
»onsabllidade dos trabalhadores, tendo-se
em conta, todavia, que a verdadeira escola
da democracia é o seu próprio exercício
efetivo; sõmente deferindo responsabilida-
des e pela prática continuada será possível
educar o senso de responsabilidade.

Os dirigentes de emprêsas, interessados
em realmente democratizar suas organiza-
ções privadas devem esforçar-se para com-
preender o ponto de vista dos demais ele-
mentos humanos que colaboram nas suas
em prêsas. Não se trata de dar razão a todos
Oll de terem desgostos, mas sim de real em-
penho lia procura da verdade. Seria desne-
cessário relembrar que a realidade tem
inúmeros aspectos diversos e muitas vêzes
o conhecimento do dirigente, mesmo dotado
de inteligência e experiência, sõmente alcan-
ça algunsdêsses aspectos. A sede da cer-
teza, de conhecimento correto e amor ti ver-
dade, exigem que procuremos e aceitemos

esta verdade onde ela se encontre e escute-
mos a sua voz seja vinda dos elementos re-
presentativos do Capital, da Direção Oll do
Trabalho.

Para obter a democratização da emprêsa
somos de opinião que é básica a participa-
ção acionária do empregado nas emprêsas.
Para isto propomos a criação da figura do
acionista-empregado. A instituição da "ação
do trabalho" cujas características principais
são as das ações ordinárias, com direito à
voto, com restrições, ünicamente de circula-
ção fora da própria emprêsa, como estabe-
lece o projeto de lei n, 219, do Congresso
Nacional, virá afastar as dificuldades que a
atual legislação das Sociedades Anônimas
apresenta.

O aspecto mais importante a ser consi-
ierado na Democratização do Capital não é
o quantitotivo, ligado imicamente ao fato
econômico, pela participação de um maior
número de indivíduos no seu. Capital So-
cial, mas sim o aspecto qualitativo, resul-
tado da associação dos próprios emprega-
dos. As participações em assembléias gerais,
a discussão e votação dos resultados econô-
micos da produção, para a qual contribui-
ram pessoalmente com seu esjôrço, possi-
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bilitarão jàcilmente a integração da comu-
nidade de trabalho.

Julgamos ser realmente possível corrigir
os erros das emprêsas capitalistas, reestrutu-
rondo-as, democratizando-as integralmente.
Os princípios da Doutrina Social Cristã for-
necem orientação segura para transformar
nossas emprêsas para melhor, unindo soli-
dàriamente aquêles que efetivamente CO/1S-

tróem a riqueza da nação.

Podemos testemunhar, na nossa emprêsa
- a Engenharia de Fundações S.A.
ENGEFUSA - os benéficos efeitos da
correto e harmoniosa colaboração dos ele-
mentos humanos do Capital, da Direção e
do Trabalho. Os responsáveis pela direção
e desenvolvimento das operações empresa-
riais têm encontrado estímulo para prosse-
euir a democratização crescente de nossa
Sociedade, conscientes de que a função pri-
meira de uma emprêsa é servir à comuni-
dade, dando desta forma o 110SS0 modesto
mas decidido esiôrço para a sobrevivência
da Democracia.

Rio, 12-7-963
Carlos da Silva
Eng.o Civil



ONTEM. UMA SIMPLES MAQUETE

HOJE, LUMINOSA REALIDADE

Dias de festa viveu todo o povo com a inauguração, em São Lourenço

da Mata, da nova fábrica de fósforos da Cio. Fiat Lux. Representando

um investimento superior a bilhão de cruzeiros, todo um complexo

industrial se pôs em marcha ... a marcha do progresso. A nova fábrica

produzirá 35 milhões de caixinhas de fósforos por mês, para ainda me-

lhor atender 00 mercado do Nordeste. De agora em diante, cada pa-

lito de fósforo riscado contribui para o desenvolvimento da região e

de todo o país. Fósforos, hoje, são também nordestinos.

UM EMPREENDIMENTO FINANCIADO PELO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL

(BNB~CARIN)

CIA. LUX, DE FÓSFOROS 'DE SEGURANCA. ,
SEDE: RIO DE JANEIRO

O complexo industrrcl, que apare,

ce em primeiro plano, é comple-

mentado por um Conjunto Residen-

cial, com casas confortáveis, esco-

lcs, creches, cooperativa, serviços

médico-dentário, parques infantis,

praças de esporte com campo de

futebol, vôlei, basquete, piscina ele.



* ARQ UITETURA É LIDA E COLECIONADA MENSALMENTE POR

3.125 ARQUITETOS, OU SEJA TODOS OS ARQUITETOS BRASILEIROS

NO EXERCíC!O DA PROFISSÃO.

* ARQUITETURA ATINGE MENSALMENTE MAIS DE 2.500 FIRMAS

CONSTRUTORAS EM TODO O BRASIL (OU A TOTALIDADE DOS

CONSTRUTORES DO RIO E S. PAULO).

* ARQUITETURA ATINGE MENSALMENTE TôDAS AS INDúSTRIAS

BRASILEIRAS LIGADAS À ARQUITETURA E À CONSTRUÇÃO.

Por estas três razões e ainda porque ARQUITETURA,
pela sua regularidade, pelo seu padrão [orncrlístíco, gráfico e re-

dacional representa uma experiência nova e única em matéria

de Revista especializada no país, anunciar em suas páginas é

assegurar à sua mensagem publicitária uma penetração ideal,

certa e garantida que nenhuma outra publicação pode oferecer.

EXPERIMENTE ANUNCIAR EM ARQUITETURA,

A REVISTA OFICIAL DOS ARQUITETOS BRASILEIROS



'QUEM ESPECIFICA?

o arquiteto não concebe coisas irreais, A sua concepção é material desde o primeiro troço.
/

O traço, a linha são notações que correspondem a determinados materiais. E o arquiteto pois
quem decide qual o material a ser empregado. Há diversos tipos de materiais e nem todos são
conhecidos pelos arquitetos Será que êles conhecem o seu material? A melhor maneira
que o senhor tem para tornar o seu material conhecido pelos arquitetos é apresentá-Io através das
páginas de ARQUITETURA. A revista que todo arquiteto brasileiro lê e coleciona.
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Garagem Araújo
SÃO PAULO

312 AUTOMóVEIS

EM ESTACIONAMENTO
COLETIVO A SOLUÇÃO

TÔDA A MECANIZAÇAO DA GARAGEM AUTOMÁTICA "SISTEMA VILLA-
RES" É FABRICADA, VENDIDA, MONTADA, GARANTIDA E CONSERVADA
POR ORGANIZAÇAO ESPECIALIZADA E DE TRADICIONAL RENOME.

MAIS DE 3.000 USUÁRIOS
SATISFEITOS

Garagem
Condestável

SÃO PAULO
207 AUTOMóVEIS

Garagem JamiJe
Caram

LONDRINA
153 AUTOMóVEIS 405 AUTOMóVEIS

Garagem Padrão
SÃO PAULO

441 AUTOMóVEIS

Garagem Garagem GouveiaRiachueloGaragem das
Bandeiras

SÃO PAULO
390 AUTOMóVEIS 624 AUTOMóVEIS 405

Garagem Plaza

SANTOS SÃO PAULO BELO HORIZONTE
AUTOMóVEIS,

INDUSTRIAS VILLARES S. A.

----_.----~------------------~----_ .. -------------------~~--~--------~----~--
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