


UMA NOVA SEU ANÚNCIODIMENSÃO. PARA O
ARQUITETURA

ARQUITETURA além de oferecer o público
certo para mensagens de fabricantes e reven-
dedores de materiais de construção e equipa-
mentos de interior

ALÉM de ser a ünlca publicação de seu gê-
nero com' poder de assegurar a penetração
ideal e exata para mensagens publicitárias vi-
sando arquitetos e construtores

ARQU:ITETURA - ALÉM de ser a única publicação verdadeira-
P. mente técnico-cultural do País e o órgão oficial

dos arquitetos brasileiros,

ACRESCENTA AGORA
uma nova dimensão ao seu anúncio, com a
publicação de resumos simultâneos em fran-
cês e inglês, para atingir um público catego-
rizado nas Américas e· na Europa.

ARQU:ITET'URA

I ARQUITETURA É A MAIS COMPLETA REVISTA DE SEU GÊ:NERONO BRASIL
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o desenvolvimento técnico da ar-
quitetura é paralelo ao progresso
da indústria. A arquitetura con,
temporânea atua sôbre a produ-
ção industrial. e as conquistas
da tecnologia revelam novos ca,
minhas para a construção. Há
uma reciprocidade no processo
evolutlvo, acentua-se a. interde-
pendência. O arquiteto atualizado
conhece os novos recursos postos
à sua disposição pela indústria. e
a indústria de vanguarda orienta
suas pesquisas para atender às
melhorias exigidas pelo arquiteto.
A Cia. Química Industrial de La.
minados. fabricante de Formiplac,
aceitou êsse compromisso. Desde
que foi fundada colabora com os
grandes nomes da arquitetura e
da construção. Mantém um De-
partamento Técnico. onde con,
tinuamente são pesquisadas no-
vas possibilidades. novas solu-
ções, novos acabamentos. Os
produtos resultam de um obje-
tivo equacionamento dos proble-
mas técnicos, econômicos e fun-
cionais. As pesquisas constituem
o elo entre a fábrica e o arqui-
teto. Essa maneira de trabalhar
visa a qualidade. Qualidade prá-
tica. qualidade objetiva. quali,
dade baseada na pesquisa. nos
requisitos funcionais, nas possi.
bilidades da mão.de.obra, na fa.
cilidade de -colocação, nas van,
tagens de conservação. na rapl,
dez da execução, na boa manu,
tenção, na economia global re,
presentada pelo emprêgo de um
bom material. As qualidades da
arquitetura são acentuadas pelo
correto emprêgo de um material
de alta qualidade. A Cia. Quí.
mica Industrial de Laminados,
fabricante de Forrniplac, através
de seu Departamento Técnico,
estabelece o indispensável con,
vívio entre a arquitetura e a
indústria.

QUALIDADE

PAREDES·DIVISÓRIAS FORMIPLAC
Sede da
CIA. DE CIGARROS SOUZA CRUZ • GS
M. M. M. ROSfRTO ÁRQUITETOS

UIA~ QUÍMICA INDUSTRIAL DE' LAMINADOS
RIO DE JANEIRO. sAo PAULO. BRASfLIA
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o filósofo Diógenes usou a lanterna na procura
de um homem. Alguns consideram-na uma peça
decora tiva. Para outros, é uma antiguidade valiosa
já destituída de sua função primitiva - a luz.
É claro, agora já existem meios mais racionais para
se conseguir iluminação: Chapas Goyana, por
exemplo, oferecem aproveitamento da luz solar,
proporcionando ambiente agradável, só encontrado
na própria natureza. Chapas Goyana transmitem
econômicamente luz difusa e desprovida de
sombras. Surpreendentemente clara. Luz é com
o sol ... e com Chapas Goyana. Evidentemente!

luz

utilize
"energia-solar"

PRODUTO GARANTIDO PEL.A TÉCNICA E EXPERIÊNCIA DA GOYANA S/A -INDÚSTRIAS BRASilEIRAS DE MATÉRIAS PLÁSTICAS. R. TITO, 215 - FONES, 62-3131,2· S. PAULO



Há um importante material
de construção neste edificio: o silêncio.

Talvez ele não chame a atenção à primeira vista, _
como um revestimento de mármore,
Mas, nem por isso éle deixa de ser importantíssimo.
Sua função é garantír silêncio entre um andar e outro.
E quanto vale êsse silêncio?
Por ísso, cada dia maís e maís Eucatex Píso Flutuante
está sendo especificado em novas construções.
Eucatex Piso Flutuante é a solução mais prática e econômica
. para lsolacáo entre- pavimentos de edifícios.
Colocado entre a laje e a argamassa de assentamento do piso,
atenua sensivelmente os impactos
causados pelo trânsito de pessoas, arrastar de móveis etc.,
evitando ainda repercussões na laje, vigas e paredes.
Mas ... será que as lajes de tijolos furados
ou lajes de caixões perdidos não solucionam o problema
dos ruídos de impacto, igual ao Eucatex Piso Flutuante?
Não senhor, pois são sistemas monolíticos,
de nada adiantando os vazios nêles contidos
(preenchidos ou não com materiais absorventes)
E além disso ... Olhe,
vocé não quer continuar esta conversa em nossos escritórios?
Ou senão com um Revendedor Eucatex?
Estamos às suas ordens, inteiramente.

E~CATEX -chapas para pisos flutuantes

. Q ..•. -. ~ •. 0-' .> : • ~ ••. i
__ Nivelamep.fo c/areia grossa .e sêc..Q.- !!Sp. suficiente
Rodopé de Euc.Pisc flutuante peru o nivelamenfo
primeiro a ser colocado

Acima, corte em que se exibe a colocação de Eucatex Piso Flutuante

A Eucalex S. A. Indústria e Comércio
Avenida Francisco Matarazzo. 530 - Calx~ Postal 1683 - SàoPaulo

Desejo 'receber outros informes sóbre Eucatex Piso Flutuante

Nome: ....

Profissão:

Enderêço:

Cidade:
ARQ 4

Estado:



Um banheiro incompleto um banheiro com BOX BLINDEX

É muito mais bonito, é mais funcional, é mais moderno. Se em seu banheiro ainda falta um Box BLlNDEX, (ou

uma porta BLlNDEX para box) êle nunca será o máximo! BLlNDEX é vidro temperado. É beleza que

dura eternamente. BLlNDEX decora com elegância o seu banheiro. Translúcido, de fácil limpeza e instalação sim-

pies porque não precisa de caixilhos. Pense em tôdas as vantaqens de ter um Box BLlNDEX (ou uma porta

BLlNDEX para box) em seu banheiro e consulte-nos.

SANTA LÚCIA CRISTAIS LTDA.
PRAÇA ANTONIO PRADO, 33 - 9.0 ANDAR - TELEFONE 33-5101
END. TELEGRÁFICO "BLINDEX" - CAIXA POSTAL 7.884 - SÃO PAULO
RIO DE JANEIRO; AV. PRESo VARGAS, 642 - 5.0 ANDAR - TEL. 23-9915

PUBLlclaRÁs-sp.



TRÊS SAPATOS PARA DOIS PÉS É DESPERDÍCIO 1...

Nós, de ARQUITETURA, também evitamos desperdícios.

Se, em todo o Brasil, exercendo a profissão (ou seja, especifi-
cando), existem apenas 5.000 arquitetos

Se, em todo o Brasil, não existem mais de 3.000 firmas cons-
trutoras comprando materiais de construção (2.185 no Rio e em
São Paulo)

E se o público certo, o que compra materiais de construção e de-
coração em larga escala ê constituído por arquitetos e construtores,

Mais de 10.000 exemplares já é desperdício para uma revista
que visa atingir êsse público, ou seja vender ou promover ma-
teriais de construção.

Evitamos desperdício e tabelas altas. Nosso anúncio tem o preço
certo para a circulação certa: atingir exatamente a quem compra
materiais de construção - arquitetos e dirigentes de firmas cons-
trutoras. E o acréscimo de 5.000 exemplares em nossa tiragem
'é apenas um excesso para atender aos leigos que não são com-
pradores de materiais de construção, mas se interessam por
ARQUITETURA.

Faça um teste: pergunte a um arquiteto ou a um construtor
se êle recebe a Revista ARQUITETURA. E pergunte mais i se
êle a colAciona.

ARQUITETURA é o órgão oficial dos arquitetos brasileiros



móveis I'atelier s. a. são paulo
rua aug usta, 1791
telefone 80 21 81 Ramal 91

rio de janeiro
loggia/l'atelier
rua hilário de qouvera, 57-A
copacabana

curitiba
paulo valente decorações
e desenhos técnicos Itda
rua senador alencar qurrnar ães. 175

salvador
móveis ralf Itda
av.7 de setembro, 249

peça nosso catálogo:
dezenas de alternativas
para uma
decoração completa

dormitórios
móveis componiveis
salas de estar
quartos para criança
salas de jantar
escritório

móveis I'atelier s.a.
porto a Iegre
manlio gobbi & cia. Itda
rua dr. flores, 383

recife
bel lar móveis e decorações Itda
rua da imperatr+z, 50

fortaleza
j. d. hollanda s. a.
rua dr. pedro borges, 59/63

nova york
I'atelier
940 - 3rd avenue

vancouver b.c.
I'atelier
4195, west 14th. ave.



DÔVO
sistema de fabricação
moderníssimo

•Imper-
meabili-
zaDte
poder hidrófugo maior

sika 1
único no seu gênero

líquida
dissolução fácil

Vendas no Rio e S. Paulo
JM:O:N'T.A..:N'.A.. S •.A...
Rua Visconde de lnhaúma, 64
3.0 andar - Tel. 43-8861
Rio de Janeiro
Rua 7 de Abril. 59
Tel. 37-4111 - São Paulo

li; - "--".' "_. I

RESIDENCIAS DE ESTILO

"RESIDENCIAS MODERNAS

" ,RESIDENCIAS CLASSICAS

São projetadas para serem construídas mais depressa e com
maior economia com as versáteis e mais práticas

(;
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~
o
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~~A~
LAJES VOLTERRANA
~I!d~~
Lajes-pré-Iabricadas para fôrros e pisos
- fornecemos cálculos e orçamentos.

São Paulo: Rua Barão de ltapetlnlnqa. 151 - 11.0
s/115 - Fones: 37-7282 - 35-7245

R. de Janeiro: Rua da Lapa. 180 - 5.° - 5/510 - Fones;
22-5470 - 42-3504

B. Horizonte: R. S. Paulo. 893 - c/a07 - Fone: 4-1326
Recife: Rua Floriano Peixoto. 780 - 51 214 -

Fone: 43-7E5
Niterói: Av. Amaral Peixoto. 71-s/803-F.: 7-978
Goiânia: R.23. si loja do Cine Goiánla - Fone:

6-1430
Fortaleza: Rua Floriano Peixoto. 1142
Rib. Prêto: Rua Alvares Cabral. 576 - s/53 -

Fone: 3-701 '
Santos: Praça Mauá, 29 - 3.° -:5/311 - Fone;

2-7667
Campinas: Rua Campos Salles. 890-12.0-5/1204

Fone: 8-3929
Araçatuba: Rua Pinheiros. 176- Fone: 3-351



ENGENHARIA
. DE _FUNDAÇOES

S.A.
EN-GEFUSA

o que há por trás desta placa?



INVESTIGAÇÕES GEOTl:CNICAS - PROJETOS E EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES - ESCAVAÇÕES.
REBAIXAMENTO DO NlvEL OOAGUA - ESCORAMENTOS • INFRA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO



ambiente - spazio
spazio móveis e decorações limitada
concessionário exclusivo para a guanabara
de ambiente indústria e comércio de

móveis s. a.

uma I i n ha c o m p I e t a d e mó v i e s p a r a
escritório e residência desenhados por
arquitetos de renome i n t e r n a c i o n a I .

di s P o n í v e i s em jacarandá-da-baía e
aço cromado para entrega i m e d i a ta.

Con.ull< sem compromlllo nouo dep.rtamento de planejamento
rua barata ribrliro 200, loja f, tel: 37-6637 rio. gb

ambiente - spezlo
spazio móveis e decorações I i m.l t a d a
concessionário exclusivo para a guanabara
de amBiente indústria e comércio de

móveis s. a.

uma linha completa de móveis para
escritório e residência desenhados por
arquitetos de renome i n t e r n a c i o n 8 I .

di s P o n í v e i s em jacarandá-da-baía e
aço cromado para entrega i m e d i a ta.

Consalte: sem compromisso nono deparlamen\o de planeiamento
rua barata ribeiro 200, loja f, tel: 37·6637 rio· gb



artefatos de metal ~E[~ s.a

A válvula DECA tem comando
automático de duplo estágio. I:: toda
de bronze. Mas o êmbolo é de
nylon (exclusividade DECA) e dura
muito mais. Funciona com a mesma
eficiência sob qualquer pressão de
água. Em 3 modelos: liso, facetado e

italiano. Atualize seu banheiro. Instale
DECA. Beleza e qualidade
inalteráveis. Renove com DECA.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••!••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••1.1 •• 1.11.1 ••••

o segrêdo da perfei-
ção elo som num violino
depende da qualidade cla
macieira que entra na sua
fabricação.

Paralelamente, no ramo da construção o sucesso de uma

obra depende não só da pericia dos engenheiros e construtores

COIIIO, principalmente, da qualidade dos mate;iais empregados.

Usando o cimento MAUA você terá a tranquilidade de

ter escolhido um cimento que garantirá a segurança e 11 du-

rabilidade de sua obra.

&
W

PARABENS RIO
NO SEU IV CENTENÁRIO

Rio de Janeiro

o cimenta I'MAUÁ" lupe·
ra 01 e.pe(lficG<õe. exiCJi~

deu pata cimento. Portland
no mundo inteiro.

COMPANHIA NACIONAL ~E CIMENTO PORTLAND



30 anos
dando "show"

li
Nosso trabalho, concordamos, chama
atenção. Porisso sempre tivemos platéia
atenta às nossas obras e nosso nome
ganhou popularidade. O que realmente
importa, contudo, é a reputação técnica.
Os engenheiros, os construtores sabem
o que significa a nossa experiência em
fundações e infra-estruturas, sabem
o que realizamos em 30 anos de
trabalho de norte a sul do Brasil.
Confiam no nosso serviço.

Estacas Franki Ltda.
Matriz Rio de Janeiro' Av. Rio Branco.
311 - 10." - Telefones 22-7630 e 52-6659
Sucursal. S. Paulo Rua Marques de Itu.
266 - 5.° - Telefone 36-3790
Filiais: P Alegre, Curitiba. B. Horizonte.
Brasilia. Salvador e Recife.

o Há 30 anos, o
especialista
em fundações
no Brasil. FRANKI fundações _ infra-estruturas



tempo é dinheiro
VuTcapiso é a.ssentado mais depressa do que qual-
quer outro tipo de piso. E exige muito menos mão
de obra. Por isso é mais econômico. Esta é uma
das qualidades de Vulcapiso. Outras você mesmo
descobrirá ao especifioá-Io em sua próxima obra.
Vulcapiso é realmente o mais resistente: 100% vini-
lico, não quebra, não racha,' nem descasca. Nunca!

TRIOSPADROES: MÁRMORE, LISO E TERRAZZO. Dimensões: placas 'de 35 x 35 cm
e 75 x 75 crn, com 3 mm de espessura para o padrão Mármore: de 25 x 25 cm e
50 x 50 cm, com 2 mm de espessura para os padrões Liso e Terrazzo. Varie-
dade: 33 belissimas cores permitem criar os mais originais desenhos de pisos,
lambris, colunas, etc. Colocação: rápida e simples. Não precisa calafetar.
Vulcapiso não requer raspagem nem polimento. Vantagens extras : excelente
isolante termoacústioo. Atrito amortecido. Córes inalteráveis. Espessuras uniformes.

Para maiores informações técnicas consulte nOS30 Departamento de Revestimentos.

vulcapiso
Um produto rC2\_ VU~~~ ~~Tlt;~~el;dr:~~a~? S. A."=Y.7 Av. lpiranqa, 1267 - 9.0 andar . São Paulo.

Filiais e Representantes em todo o Brasil.

~- -

s. J. de Melro 80.110
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o MUNDO

DOS

PRÉ-F ABRICADOS
o mundo dos pré-fabricados é grande.

Compreende, - além do planejamento de
moradias, - técnicas de tabricação e em-
prêgo de pré-moldados de cimento, metais,
madeiras - tubos, lajes, condutos, esquadrias.

Quais as melhores técnicas de pré-fa-
bricação, quais as vantagens e desvantagens
econômicas e sociais das casas pré-fabrica-
das, quais as melhores utilizações dos pré-
moldados em geral - eis as questões que
A R QUI T E TU RA vai levantar e procurar
responder em seu próximo número de
outubro, em edição especial dedicada aos
pré-fabricados e seu grande mundo.

Procure conhecer as vantagens de anun-
ciar nas edições especiais de ARQUITETURA,
onde seu anúncio rende o máximo.
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Agradecemos aos nossos prezados
clientes a preferência dada ao
aço especial para construção

o
cojos 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 Interna· S. Paulo
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órgão oficial do Inst! tu to de Ar-
quitetos do Brasil - Revista men-
sal do IAB-GB - Av. Rio Bran-
co, 277, grupo 1.301 - Publicação
da Editôra Artenova Ltda , - Beco
dos \Elarbeiros, 6, Grupo 201 _ GB.

Conselho de Redação: Maurício Ro-
berto, presidente; Edgar Graeff,
Ernani Vasconcellos, Henrique, E.
Mindin, tcaro de Castro Me110,'
Jorge Machado Moreira, Marcos
Konder Netto, Oscar Níemeyer,
Paulo Antunes Ribeiro, Paulo Fer-
reira Santos e Sílvio de Vascon-
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nharia e arquitetura, deco-
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blicas Iiaadas à arquitetura,
à engenharia e à constru-
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naturas: 1 ano - Cr$ 5.000,00;
exterior; US$ 10; tiragem: 12.500
exemplares.
Os artigos assinados são de exclu-
siva responsabilidade dos seus au-
tores.
Composição e Impressão: EDIGRAF
- Editôra e Gráfica Ltda. - Pç.
CrU"ll Vermelha, 3-A - Rio.
Capa: Planta da Cidade do Rio de
Janeiro, 1769, do Sargento-mor de
engenhelroo João Roscio.
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Concept of Planning
in Transformation - a
"Polylogue"

The idea of a kind of informal
exchange of views to be held every
monta after the meeting of the
Board of Directors of the lAB-GB
was brought forward by Harry
Cole, who suggested that the sub-
j ect matter-an article ln a foreígn
magazIne, a project, 01' anything
else likely to arouse an architect's
professional 01' cultural lnterest-be
reported and then handed ove- for
díseussíon . By analogy wrth mono-
logue and dialogue, it was de-
clded to ca11 the debate a poly-
íogue, and Cole himself was called
upon to present, at the first meet-
íng, a lecture given by otto
Krenlgsberber at the Architectural
Assaclatlon and publtshed ln the
Architectural Association Journal,
voI. 79, n.o 882.

Before reading the papel', Harry
Cole summed up the way planning
is done ín Brazil, citing his OWl1
experiences in Recife and Forta-
leza and stressing the need or
pra~eeding to the doíng and acting
stage, whích could only be suítablv
tnaugurated were the central au-
thorities ta show themselves capa-
ble of taking the lead in the pro-
motíon of opportunrtíes for exper-
lmenting all a11 levels and pre-
pared to S'Ilpply the necessary
backíng .

Ever interested in the propaga-
tlon of new ldeas on plannlng and
their application to Brazil, Arqui-
tetura 1s publlshing ln this lssue
both Harry Coles' lntroduction and
hls tran."lation of the Krenigsber-
ger article, certain that they w!1l
be of Interest to our readel'!l.

Interview and Outlook
on the Sculpture of
Hugo Rodrigues

H1élio Oiticioa

For Hugo ROdrigues the spatial
prablem of the mural ls situated
in the definitlon of living archi-
tectonlc space as resplration, move-
ment and vlslon, reverberatlng to
a strange resonance of its former
existence so that ta mould the
co-exlstence of a space it ls neces-
sary to have shared in its lncep-
tion. The architect creates a struc-
ture, but the artist infuses life
and meanlng lnto the creation.
Where sculpture is concerned, ln-
tegration should be sought rather
than accumulat1on, and this by
perfecting the dialogue be'tween
the work of art and archltecture.

The illustrations show how Hugo
Rodrigues has progressed from the
mere superposition of a relief,
through the violation of the plane
bi-dimensional vlsion of the wall,
to incorporat1on ar the wall itself
as a fundamental element of ex-
pression, gouging it to expose the
skeleton-core of cOlumns, beams
and brickwork in a sorte of return
to the pre-existence of the struc-
ture before rendering, so as to
extract therefrom the spatio-for-
mal components of the work.

2 This evolution is apparent ln the
genesis of a "supramural space"
bY the suspenslon of wooden slabs
'in the vold so as to set up a
tensile effect and, through the tex-
ture and visual colour play of the
materiaIs, to augment this fugltive
or "d!sruptive" stress, 1mmanent
1n the tmpercept1ble passage from

the wall to envlronmental space.
This facuIty of creatlng an am-
blance lends greater Importance
to the mural, even more than to
palnting 01' sculpture, or perhaps
precísely by fuslon of the three,
when des!gned for publlc bund,
ings-banks, schools, churches,
etc.-than as a decoratlve effect
in prtvate houses; hence the ras-
cinatlng Idea of "perspectively di-
rectlng" the visual travet of the
involuntary viewer of a work of
art, whose daily occupatlons brlng
hím necessarily into coritact wíth
the work vlewed, encouraging in
hlm a certaln particlpation, a sense
of actlve vísíon ,

The attitude of Hugo Rodrigues
toward thts tendency stems, he
ínsísts, from his conceptíon of
eternity as the sole emotional
intuition canable of emoraclng the
trllogy of life, death and develop-
ment. Yet eternítv, for man, is
mythically inexistant, depending
as it does on the problemattcal
constancy, wlthln a Iímrtíng range,
of the oxygen ratio In the atmos-
phere. lf the sun were to burst
into a supor-nova 01' the break-
down of human conscience precí-
pitate an atomic conflagration here
on earth, OUrworks wouíd become
polntless from a Iack of eternity,
Any attempt to encompass the
present ín a shell of eternity
betravs the anguished need , of
ignoring this possibility 01' apoca,
lyptically desiring it. Gestating the
future In its own mertía, the
present emerges from a past orígt-
nating In the orlgin of alI things;
our life Is a dramatization of this
!nertla. gainlng humanity with
increasing awareness and present
only In the sense of the "nowness"
w!th which we manifest it.

Hugo Rodrigues returns to the
practlcal plane when he states !t
is easler and preferable for the
artlst to come to terms with t.he
archltect rather than the entr~-
preneur 01' the capitallst, whose
range of vision Is limlted to lo-.v
cost and hlgh pronts. Good ln-
tentlons are lost ln the fear (lf
ridlcule, and a pseudo-utllitarinn
appeasement of conventlon has
led to the constructlon of many a
ghastly bulldlng to dlsfigure the
world.'z most beautlful landscapes.

ln . his opinion, 'Brasília is an
example of what should have beel1
done at the beglnning of the cen-
tury. The city of the future ele-
mands a new urbanistic conceot,
an Ideal townscape for "place-
sculpture", to be laid out along
the Unes of Sérgio Bernardes' fore-
cast for "Guanabara, year 2000".
Citles alI over the world are coming
to realize how dangerous it is to
pursAe a policy of encouraging
haphazard growth on the mistaken
grounds of supportlng free enter-
prise, a mlsconceptlon that reduces
the archltect to the status of a
mere employee of the joint owners
01' the bullders engaged ln the
project. The former are quite
incapable of deallng wlth the prob-
lems involved and the latter are
only lnterested in technical solu-
tlons wlth a better margln of
proflt. The result ls antl-vital
clties ln Which art can only be
Integrated under protesto

To this must be added; the ln-
competence of authorities with a
bullt-in academlc mentallty, rlvalry
between archltects and urbanlsts,
and an Injudlcious cholce of the
artlsts who are' to collaborate with
them. Vanlty often inclines the
man ln pawer to reject expert
assistance for he feeIs tha t the
expert "knowa too much". Hence,
the people are condltloned to
admire banallties gllt-edged with

the aura of tradltion and, since
the poUtlcans proclaim, wíth a
great show of righteousness, thelr
subservlence to the wl11 of the
people, there ís no opportunity for
intelllgent lnnovatlon to break the
vícíous clrcle.

To Hugo Rodríg ues, as to the
majority of post-Moore sculptors,
the dramatic oppositlon of mass to
space ls an essentlal problem and
the perforatlons he contríves have
no mere optical 01' visual írrterest-
but are conduclve to a closer
perceptíon of the spatial adventure
that 18 belng enacted ín the
depths of the sculpture , lntrin-
sícally, mass ls geared to time,
engendering countless ímagínatton-
al posslbllltles as the eye glides
rrom surface to dlscontlnuous sur-
face In an amalgam of space-mass,
The magtc quality of hls works
Iles, thererore, not ln "figuratlons",
but ln "conflgurations", alternat-
ing between a desíre to Ieave the
unlt block of mass intact and the
urge to lmprint upon lt a temporal
traverse. which wil! be the determi-
nant of Its sculptural formo The
stattcs of the mass are opposed
to the dynamlcs wíbh whích that
mass Is shaped by the artist. The
víewe- is encouraged to unvell the
ínner meanlng of the creatíon to
"see the other slde" of each block
of mass. Such sculptures are not
intended for romantlc contempla-
tlon, each in its sntíretv, but to
be unravelled in a progresslve
exploratlon of masses, mazes and
volds untü the original block is
reapprehended with alI the modí-
ficatlons captured iu, the course
of the "visual travei".

Notes on the Wall For-
tifying the City of Rio
de .Janeiro

Hércio Fermo de Miranda,
architect

The Idea of fortifying the Por-
tuguese colonial cHies dates back
to the slxteenth century and
partlcularly to the "Ordlnances"
Issued by Philip 11 In 1573,contaln-
ing norms not only for erecting
fortiflcatlons but also for plan-
nlng the town, whlch was often
lald out only a!ter the encelnte
had been bullt. The,,'major criti-
clsm volced by the supposed bene-
ficlaries was that the wall 01'
moat cramped the Inhabltants and
checked the natural expansion of
the clty. After two .centurles af
settlement the need for such works
for defense purposes had practl-
cally disappeared, and they served
more as a social barrier wlthin
which stood the palace of the
ostraclzed in general were nQt
allowed to take up resldence.

Nowhere did this form of pro-
tection last long, and in Rio it
was not contemplated at all 'Ilntil
the French Invasions of 1710 and
1711 led the Governor to start
work on a fortlfled wall, qua~rying
stone from Conce~ção Hll1, 011.

which stood the palace of the
blshop, whose lndlgnation at thls
invaslon of privacy was only pacl-
fled by the gift of a silver lamp
worth no less than 130 milreis.
ln vlew of the troubled times, the
Governor justified the undertak-
ing and the exactlon' of a clvlllan
contrlb_ution In slaves and build-
Ing materiaIs, not only by mili-
tary arguments, but also on the
grounds that lt would prevent the
escape of criminaIs and soldlers,
and llkewise the exodus of ambl-
tlous cltizens tempted by the news
of the discovery ar gold ln Minas
Gerais. A dlsadvantage was that

the orrly fountain supplytng fresh
water to the clty lay outside the
wall.

Later it was planned to enlarge
the ditch at its root and make
it into a ship canal (and íncí-
dentally a sewer), which was to
follow what is now the busy
commercial street of Urugualana.

The Town Council was loud 111.
1ts protests agalnst the wall and
the Governor's refusal to release
the belt of land beyond it for
building plots, the concessíon of
which, lt was hoped, would flU
the municipal coffers 01', ít was
whispered, the pockets or the
unscrupulous. lndeed, In a, letter
to the klng of Portugal, the
home government appolntee com,
plalned: "l\!Iy Iíege, ln this land
everyone steals but me!" Honest
01' not, eventually he went mad
and his successor showed little
interest elther ín the walj- or ln
the canal project. vartous other
suggestlons were put forward, as
shown by the maps illustratlng
thls artlcle, but were not carried
out, and by the end of the
elghteenth century the fortifica-
tions had 'been demolished and
Rio de Janeiro had spread far
beyond its original limlts. No
longe- presentlng any of the traíts
of a medlreval walled town, it
th us acquired the bellic atatus
or an "open city",

Houses

An exhibltion of rural and sub-
urban housing in Pernambuco
and the state capital, Recife, has
recently been organlzed 'by an-
thropolaglst Valdemar Valente, mu-
seum dlrector of the Joaquim
Nabuco Social Research lnstitute
(lJNPS). Plans, photographs and
models covering three centurles of
archltecture are interspersed wlth
I'lpeclmens of floor tiles and
woodwork, wrought Iron and stat.
uary In stone and ceramics,

The influence of the Afrlcan
Negro is felt In the "mucambos"
of the countryslde, but Na1Jure
plays an even more important role
in the style adopted for these
villages, Along the coast, coconut
palms provlde both rooflng and
walling materiaIs; ln the sugar-
produclng distrlct, coconut leaves,
cane straw and grass are used for
thatchlng, ,but the walls are wattle
and adobe; ln the grazlng area•.•,
other specles of palm-tree-car-
nauba and burlti-are pressed lnt<l
servlce, nails often belng replaced
by tough, durable liaqas. Even
the Big House of the rural land-
lord, despite an endeavour to re-
maln true to European ·tenets,
bears the stamp of the exotlc In
the beams, rafters, plllars and
trim., hewn from the local hard-

'.woods.

lu the clty, too, there Is not so
much a confllct of cultures, but
rather is foreign architecture
adapted smoothly and skUfully to

'tropical condltlons, both ln the
spacious horlzontallty of the old
Portuguese manslons Wlth thelr
verandahs, tiling and stonework,
and ln the vertical Dutch houses
of Recife, once the highest bulld-
Ings on the Amec!can contlnent,.

Wlth the convlctlon that "man
makes the house, and the hause
makes man", the exhlblt stres.ses
the social aspect, llnklng_ the
decadence of the patrlarchat system
to urban êlevelopment and trac-
ing the disintegratlon of the
home to the soulless standardlza-
tlon ot modern apartments.



Concept de Plannlng
en transformation
"Polylogue"

I ~
L'ldée d'une sorte u'écnange de

vues entre sol qui aurart l1eu
aprês Ia réuníon du consell
d'admlnlstratlon de I'IAB-GB a été
proposée par Harry Cole qui sug-
gere que le sujet - un arttcle
d'une revue étrangêre, un projet,
ou n'lmporte quoí d'autre évellIant
l'intérêt culturel ou proresstonnet
des architectes - soit préserrté, puls
ouvert a Ia díscussíon, Par anaío-
gle avec monologue et dialogue, 11
a, été décídé d'appeler les débats
polylogue et Cole lu1-même étaít
Invlté à présenter à Ia premlêre
reunlon une conférence donné par
Otto Koonigsberger à 1'''Architec-
tural Associatlon" et publ1ée dans
l'ArchitecturaI Assocíatton Jour-
nal, vol . 79, n.o 882.

Avant de lire Ia thêse, Harry
CIole résumalt Ia façon dont le
plannlng est rait au Brésll en
citant ses propres experíences à
Recife et Fortaleza, et soultgnaí t
le besoln de passer à Ia phase
de faire et d'agir qui ne pourratt
commencer de façon vralment sa-
t1sfaisante que si les autorités
centrales se montralent elles-
mêmes capables de créer des occa-
sions pour faire des expériences
à tous les ntveaux et soient en
mêrne temps préparées à les sou-
tenir.

Toujours íntéressée à propager
les nouvelles Idées sur le planning
et son application au 'E!résll,Ar-
quitetura publ1e dans ce numéro
I'introductian d'Harry Cole et sa
traduction de I'article de Koonigs-
berger, certalne que cela intéres-
sera ses lecteurs.

Entrevue et points de
vue sur Ia sculpture
de Hugo Rodrigues

Hélio Oiticica

Pour Hugo Rodrlgues le probleme
spatlal des composltlons murales
est de lalsser vlvant l'espace ar-
chitectonique comm.e respirat1on.
mouvement et vlslon, et auasi
comme résonance étrange de
l'existence antérleure de cet espace
que, pour imposer, U faut avoir
fait naltre. L'architecte crée une
structure mais l'artlste lnfuse Ia
vie et Ia slgnificatlon à Ia créa-
tion. En ce qui concerne Ia scu1p-
ture c'est l'lntégration qu'U faut
rechercher plutôt que I'accumu-
latlon et cela, en perfectionnant
le dialogue entre l'oouvre d'art
et I'architecture.

Les illustrations montrent com-
ment Hugo Rodrigues s'est ache-
miné de Ia simple superpositlon
du rel1ef, à travers Ia violatlon
de cette vlslon plane et bi-
dimenslonnelle du mur, vers Ia
créatlon d'une "topologle" de ce
méme m.ur comme élément fon-
damental d'expresslon; en Ia creu-
sant pour exposer les pllllers, pou-
tres, brlques, en une sorte de
retour à Ia pré-exlstence de Ia
structure avant le ravalement afin
d'en extralre le composant spatlo-
formei de I'oouvre.

Cette évolutlon est apparente
dana Ia genése de "l'espace su-
pramural", en suspendant des pIa-
ques de bois dans le vlde afln
d'obtenir un effet de tenslon et,
par Ia texture et le jEllt des cou-

leurs vlsuelles des matéríaux,
d'augmenter cette sensatíon de
ruíte et de rupture émanent de
l'lmperceptible passage du mur à
I'espaceenvironnant. Par cette
faculté de créer une ambíance,
"le mural", encore plus que Ia
pelnture et Ia sculpture, ou peut-
être j'Ustement par Ia rusíon des
troís, est d'une plus grande Im-
portance pour I'lntégration de I'ar-
chitecture quand 11 est destiné à
un bâtlment publtc - banque,
école, égtíse, musée, etc. - que
comme effet décoratif poui- maí-
son partlcullêre. Ceci condult à
l'idêe fascinante de "díríger en
perspectíve" le voyage vlsuel du
spectateur involontaire de l'oouvre
d,'art que ses occupatíons quotí-
dlennes Iuí font rencontrer cons-
tamment, l'encourageant à une
certaine particlpatlon et à un sens
d'action vlsuelle.

L'attitude d'Hugo Rodrigues au
suíet de cette tendance víent, 11
Insiste, de sa conception d'éternité
comme seule íntuítíon émotion-
nelIe capable d'inclure le dévelop-
pement, Ia vie et Ia mort dans
un ensemble embrassarrt tout. Ce-
pendant, pour l'homme, I'étern!té
est un mvthe inexistant qui dé-
pend sur Ia constance probléma ,
tique de l'oxygene dans J'atmos-
phêre, SI demain Ie soleíl se trans-
forme en super-nova ou que le
marique de consclence universelle
entraine I'humanlté à une catas-
trophe atomlque, nos ceuvres
n'auront plus de sens n'ayant plus
d'éternité. La prétention de teta-
lité donnée au présent est IUn
besoln angolssant d'ignorer cette
posslbilité ou de Ia déstrer de
façon apocalyptique. Le préserrt,
le futur et le passé se conronnene
et notre vie est un drame d'lnertle
d'autant plus humain qu'lI est
plus consclent. Hugo Rodrlgues
retourne alors sur le plan pratique
en déclarant qu'U est préférable,
paul' l'artlste, de s'entendre avec
I'archltecte plutõt qu'avec les en-
trepreneurs ou les capltallstes dont
Ia vislon est lImitée par le molns
de dépenses et les plua gnmds
proflts posslbles. Les me1l1eures
intentlons sont perdues dans Ia
cralnte du ridicule et un apalse-
ment pseudo-utUltalre des conven-
tions a condult à Ia constructlon
de bâtiments atroces qui déparent
les plus beaux paysages du monde.

A son avls, Brasll!a est !'exemple
de ce qui auralt du être fait au
début du slêcle. La ville future
Implique un concept urbanlste
nouveau créant un paysage urbain,
idéal pour Ia sculpture ambiante,
tracé comme dans Ia prospectlve
de Sérgio Bernardes pour Guana...
bara, an 2000. Toutes les villes du
monde sant m.alntenant conscien-
tes du danger de contlnuer -Ie
systême d'accrolssement au hasard
fondé sur le princlpe de Ia libre
entreprise mal entendue qui rédult
les archltectes à l'état de simples
employes de consortiums de pro-
prlétaires ou de constructeurs en-
gagés dans le projeto Les premiers
sont incapables de comprendre les
problêmes en questlon et les se-
conds ne sont Intéressés qu'aux
solutlons techniques qui leur rap-
porteront davantage. Des villes
antl-vltales sont le résultat et
l'art ne peut s'y intégrer qu'en
protestant.

I! faut ajouter à cela I'ignorance
des autorités ne comprenant que
le dêjà vu, Ia rlvallté entre ar-
chltectes et uIlbanistes, et un cholx
mal avlsé des artlstes qui colIa-
borent avec eux. La vanité des
Grands les incline à refuser une
alde compétente; et les gens sont
condltionnés à admlrer les bana-
IItés aux cadres dorés auréolés de
tradition, et comme les politlclens

disent quIls sont là pour accom-
plir Ies désírs de Ia malorlté, II
n'y a guêre d'espoir qu'une ínno-
vation intelIlgente bríse Ie cercle
vícíeux ...

Pour Hugo Rodrígues comme
pour Ia plupart des sculpteurs
aprês Moore, I'opposítton violente
de Ia masse contre l'espace est un
problême essenttet et les perfora-
tlons voulues dépassent l'intérêt
vlsuel ou d'optique en conduísant
à une perception plus intense de
l'aventure spatiale quí se déroule
dans les prorondeurs le Ia sculp-
ture. La masse est íntrínsêque,
ment opposée au temps, engen-
drant des posslbll!tés d'imaglnatlon
innombrables au rur et à mesure
que 1'0011gltsse de surface en sur-
face dlscontinue dans un amal-
game de masse-espace , La qualité
magique de ses oeuvres repose
donc, non dans Ia "flguratlon",
mais dans Ia "conflguratlon", al-
ternant avec le désir de lalsser le
bloc unitalre de masse intact et
eeluí de Iuí Imprlmer un parcours
temporel Iuí donnant sa forme
sculpturale. La statlque de Ia
m.asse est opposée au dynamlsme
avec Iequel l'artiste pétrlt cette
masse. Celul qui regarde veut
découvrlr Ia pensée íntérteure de
créatíon, veut voír "l'autre côté"
de chaque bloc de masse. Ces sculp-
tures ne veulent pas être contem-
plées romantiquement I'une aprês
l'autre mais comme un cvcte de
vísíon en exploration progressíve
des masses, labyrinthes et vida,
jusqu'à Ia perceptlon m.odlfiée du
bloc original.

Notes sur le mur de
fortification de Ia ville
de Rio de Janeiro

Hércio Fermo de Miranda,

arclvitecte

L'ldée de fortiflcations autour
des IvlHes colonlales portugalses
date du selziême siecle et surtout
des "Ordonnances" publiées par
Phillppe II en 1573 qui contenalent
les rêglements à suivre non seule-
ment pour érlger des fortlflcations
mais aussi pour tracer les vllIes,
Ia ville étant souvent bâtle aprês
le muro L'erreur prlnclpale, et
tres crltlquée à l'époque, étalt que
le mur ou les douves emprison-
naient les habitants et empêchaient
le développement naturel de Ia
ville. Aprês deux slêcles de colo-
nlsation le besoin de ce genre
d'ouvrage comme dél:ense en cas
de guerre dlsparait pratiquement
et sert plutôt de barrlêre sociale
infranchlssable aux Noirs, aux
Indlens et autres Ind1vldus mal
vus auxquels le coour de Ia vllle
est iuterdlt pour résider.

Cette forme de protectlon ne dure
pas longtemps et on y auralt ja-
mais pensé pour Rio sans les In-
vaslons françalses de 1710 et 1711
qui décidalent le gouverneur à
commencer de construire 11n mur
d'enceinte en transportant des
piel'res de Ia c~lline de Conceição
ou se trouvait le Palals de I'évê-
que; l'indlgnation de celui-cl en
voyant l'intruslon de son domalne
n'est calmée que par l'offre d'une
lampe d'argent de plus de 1~O
mllrels. A cette époque trol!blée,
le gO'uverneur justifle I'entreprlse
et l'exaCtion de Ia contribJoltiou
civile en esclaves et matérlaux
nou. seulement par des arguments
milltalres, mais aussi en prétendant
que ces fortiflcatlons empêche-
raient l'évasion des soldats et des

crírr.tneís ainsí que l'exode pro
bable des cítoyens ambltleux ten-
tés par Ia nouvelle qu'l! y avait
de l'or à Minas. Le malheur était
que l'unlque fontaine rourníssant
I'eau à Ia ville était de I'autre
côté du muro Plus tard on proje-
j;alt d'élargir le fossé au pled du
mur et de le convertir en canal
navlgable et ... en égout, quí de-
vaíent suivre ce qui est maínte-
nant Ia rue Uruguayana, en plein
centre commercial.

Le consell municipal protestalt
contre Ie mmr et contre le rerus
du gouverneur de libérer les te-
raíns d'alentour pour pouvoir y
construire. Dans une tettre au
Roi du Portugal, le gouverneur
éclate contre le consel!: "Sur cette
terre ou tous volent je suis Ie
seul à ne pas voler!". Honnête ou
non, 11 devient finalement fou et
son successeur ne montre d'en-
thousiasme nl pour le mur ni pour
Ie canal. Nombre de prolets sont
alors présentés, comme on peut le
voir sur les cartes qui illustrent
cet artlcle, mais ne sont pas réalt-
sés. Les fortifications sont démo,
lies à Ia fln du díx-burtíême
stàcla et Rio de Janeiro s'étend
blen au-delà des limites orígtnales ,
Avec Ia destructlon du mur et
I'élimlnatlon des caractérístíques
d'une ville médlévale, Rio de Ja-
neiro est désormals considérée par
les 1015de guerre - Vllle ouverte.

La Maison

Une expositlon SUl' l'habitation
rurale de Pernambuco et de Ia
banlieue de Recife a récemment
été organisée par l'anthropologlste
Valdemar Valente, directeur du
Musée de l'lnstltut Joaquim Nabu-
co de recherches socíales (IJNPS).
Des pãans, photographles et ma-
quettes représentant trols siêcles
d'archltecture sont Irrtercalés de
spécimens de daliages et travaux
de menulserle, fer forgé et orne-
menta de plerre et de céramlque.

Les vlllages de campagne évo-
quent ceux des Nolrs' d'Afriqu~
ou Ia nature domine. Le long de
Ia cõte 100 cocotlers servent à
construire Ia malson - mura et
toits - tout comprls. Dans les
réglons sucrlêres, les feullIes de
cocotiers, Ia pallIe de Ia canne à
sucre et le chaume sont employés
comme couverture mais Ias murs
sont en torchls; dans les :zpnes
de pâturage ce sont d'autres pal-
miers tels le carnauba et le burlU
qui sont utlllsés et les clous sou-
vent .remplacés par de fortes lianes
extrêmement sol1des et durables,
La Grande Malson du planteur,
malgré son ambltlon d'avoir l'alr
vraiment européenne, est blen tro-
plcale par ses poutres, chevrons,
pilllers et chambranles talllés
dans le beau bois local de Ia
brousse côtlêre.

Dans Ia ville aussi, 11 y a peu
de cionfllts cultureIs mais plutôt
une adaptatlon Intell1gente et
sans heurts de I'archltecture
étrangêre aux condltions tropica-
les. C'est ce qu'on volt, aussi bien
dans l'horlzontalité accuellIante
des vieilles malsons portugaises,
avec leurs vérandas, azuléjos et
plerres talllées, et Ia vertical!té
des malsons hoIlandalses de iRe-
cife qui étaient au dlx-septleme
siecle les plus hauts bâtlments du
contlnent américaln.

Dans Ia certitude que "l'homme
falt Ia malson et Ia maison falt
I'homme", I'exposltion montre
j'aspect social rellant Ia décadence
du patrlarcat rural au développe-
ment urbaln et attribue Ia désin-
tégration du foyer à Ia standar-
dlsation sans âme des apparte-
menta modernes.



Le Corbusier

"Évidemment, si les construeteurs des cathêdrales surgíssaíent du
Ioíntaín des âges, ils pourraient bien s'exclamer: "Quoi~ avec vos
aciers divers - doux, durs, chromés ou autres, avec vos címents
PortIand artífícíels ou vos ciments êletríques, avec vos machínes
élévatrices, perforatríces, exeavatríces, transbordeuses, avec vos eaãeuls,
votre seíence de Ia. physique, de Ia chímíe, de 'Ia statíque, de Ia dyna-
míque, mais, sacrés dieux! vous n'avez rien fait de digneet d'humain!
Vous ne faites ríen qui Illumíne autour de vous! Nous, avec des
caílloux, taillês patiemment et ajustés sans eíment l'un contre l'autre,
nos avons fait Ies cathédrales!"

Palavras extraídas do livro "Quand Ies Oathédraêes étaient blanches,
Voyage au pays desTlmides" de Oharles Edouard JeaJ1lIlleret,Le Corbusier,
mestre de Arquitetura.

La Ohaux-de-Fonds, Suiça, 6 de outubro, 1887.
Cap Martin, França, 26 de 3ig1ôsto, 1965.
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Concurso para o
Monumento "Mãe"

1

2

o "Diários Associados" promoveram um
concurso público crJara escolha de um pro-
jeto crJal1a,um monumento com o objetivo
de "representar 'o sentido universal da glo-
rtrícação da maternidade, dentro dos pre-
ceitos da moral cristã, dêle excluídos quais-
quer sírnoolísmos políticos, ídeológicos ou
relígíosos" .
A comissão [ulgadora, composta por 7

membros - dentre os quaís figuravam o
arquiteto Icaro de Castro Mello e sra. oar-
men Portínho, diretora do Museu de Arte
Moderna, do Rio de Janeiro - classificou
em prímeíro lugar o escultor Fracarolli, de
São Paulo (prêmio de 2,5 milhões de cru-
zeiros) e, em segundo lugar, o arqujteto
Joaquim ouedes (prêmio de um milhão de
cruzeiros) também de São Paulo.
O edital em sua cláusula 22 índâcava cla-

ramente o conceito de monumento que <:\<e-
sejavam os promotores do concurso: "Ao
elaborar seus ,projetos os concorrentes de-
verão levar em conta: a) que a altura do

1 - 2 ~,Primelro lugar.. Escultor Fracaroll!.

monumento, inclusive pedestal, deverá estar
compreendida entre 4,50 e 5:,00 metros; que
a parte arquitetõnioa, se constar do proje-
to, será compreendida por um lplatô onde
possa a entidade promotora do Concurso
realizar solenidades, devendo esta parte 811'-

quitetônica ser planificada prevendo a pos-
sibilidade de fácil adaptação w logradouro
público, que somente após a publicação
dêste edital será determinado pelos podêres
competentes" ( ... )
Assim ficava índetermínado um dos ele-

mentos prlmordíaís da ooncepção 'do mo-
numento: seu sítio. Uma. casa, um crJl"édio,
qualquer edífícaçâo enfim, não devem ser
projetados sem que se considere as rela-
ções espaciais que sua inserção na paísa-
gem determinará. Estas relações fazem par-
te integrante da própria obra projetada e
juntamente com ela devem ser [ulgadas,
Nenhuma construção pode se libertar des-
ta vínculacão uo ambiente que a envolve
e que ela modifica e cria.



Os autores dos projetos premiados e ora
apresentados rpor ARQUITE'I'URA reagi-
ram de forma diversa ante esta índetermí-
nação do lugar onde será levantado o mo-
numento. !NlIiS duas soluções destacadas é
possível reconhecer claramente a dd!f&'€n-
ça entre a maneira de conceber o espaço
do arquiteto e o escultor.
O escultor Fracarolli ateve-se éstríta-

mente ao edital do concurso e apresentou
como solução uma estátua que figura a
maternidade. O seu monumento é escultu-
ra só, não tem parte arquitetõnica.
O arquiteto Joaquim Guedes, pelo con-

trário, em seu projeto procura criar um
espaço capaz de definir a intenção dos pro-
motores. Ante a índetermínação do sitio,
o espaço por êle concebido procura até cer-
to ponto bastar-se a si mesmo. A peça es-
cultórica que integra o monumento está
situada neste espaço, f·a,zparte dêste e com
êle forma o que o arquíceto chama de
"paisagem funcional".

- 6 - prajeto do Àrq Ó J"oaquim Guedes.
2.0 lugar.

3

4
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.7 -- Foto da maqueta. -

8 - 9 - Planta e cortes.

Memória do projeto do arquiteto
Joaquim Guedes

o monumento não poàe ser uma escultura
[a.penas,

Também não pode ser uma escuLtura sôbre
[,um pedestal,

Deve ser uma paisagem runcíonaã
que possa ser Incorporada peLIY 'Uso,
assimilada pelo rpovo.

Quisemos ligar a idéia de MÃE à terra,
.,. que é mãe ...

e fazer do monumento uma germinação,
uma flor que nasce da terra
e nela aprofunda as suas raizes.
:ll: uma floração rochosa IOU cristalina,
como um remanso.
"... essa vilrg1ndade que só M mães têm .. "'

,(Mário de Andxade)

o núcleo do monumento é um espelho
[d'água

onde repousa a escultura alusiva.
Dali nascem as formas pelas quaís se

[poderá andar,
Sôbre M quais se [Pioderá sentar (como num

[teatro de arena),
olhar, conversar, ficar.
Pode haver música, no pequeno palco, festa.
Deve haver fôlhas e flôres subindo pelas

[['o:rmas e compondo com elas.

Sobretudo deve haver gente.

Pode ser construfdo em qualquer área de
[mais ou menos 35x35m

no meio de um parque freqüentado.
Se possível, perto de um bosque. O

a
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"

entre as fortalezas da Con-
ceição e de S. Sebastião (Cas-
telo) corre uma distância de 300
braças, em que está o muro, que
forma nove ângulos avançados, e
quase no meio a porta principal
com um revelim que o âetenãe,
O muro do recinto da Cidade,
que corre desta fortaleza (Con-
ceição) à de S.' Sebastião se
acha em todo êsse comprimento
na última, de 8 palmos e em
poucas parte de 10, tem-se obser-
vado na sua largura os 14 que
lhe desenhou o brigadeiro Massé,
e também na distância dos con-
trafortes de 25 palmos de uns a
outros".

Com estas palavras, o Governador An-
tônio de Britto Meneses, dava notícias ao
Govêrno da Metrópole - em carta de 2
de março de 171~ - sôbre as fortificações
do Rio de JaneIro. Na verdade, a idéia
de se cercar a cidade, medida determinada
em parte pelas invasões francesas de 1710
e 1711, 'Veio de certa forma tarde.

O cêrco de cidades coloniais, com muros,
baluartes e valados, eram ordenados nas
cartas régias, quando da autorização da
fundação de alguma vila. ;Acompanhavam
também estas cartas régias, preciosas des-
crições dos ,planos urbanísticos a serem se-
guidos, principalmente nas "Ordenações"
de 1573 compostas de 149 cláusulas, ao
tempo de 'Felipe II. Algumas vêzes levan-
tava-se a muralha protetora ou cavava-se
um varado, para então iniciar-se no espaço
criado, a formação e o desenvobvímento do
núcleo ur.bano. Desde o 1.0 e 2.° séculos
da colonização já se falava, nas atas das
Câmaras, sôbre muramento de cidades, pro-
vocando, por parte de alguns, severas crí-
ticas à sua construção, devido ao pouco
espaço que as populações dispunham para
se movimentarem e se defenderem na luta
contra os inimigos.

O rator estratégico dos muros de forti-
ficação já não era importante. As cidades
necessitavam de algo que as definissem
como aglomerado social, dife~'enciando-as
das áreas livres do campo. Era por vêzes
motivo de orgulho e "Ufanismo de seus ha-
bitantes, quanto mais no seu interior mo-:
rassem, e quanto mais "da gema" perten-
cessem. A área cercada era reservada às
pessoas categorizadas e às classes de maior
prestígio, vedando-se o direito de residên-
cia aos negros, índios e nocivos. O muro
importava, no dizer de Nelson Omegna,
mais como marca urbanística. (1)

IFoi breve a fase de se murar ou cercar
defensivamente as cidades coloniais, como
também o tempo de sua permanência na
paisagem urbana.
Em 1713, entretanto, D. Francisco xa-

vier de Távora, logo após a sua posse na

Notas sôbre o muro de
fortificação da,·C-idade
do Rio de Janeiro

governança da Cidade do Rio de Janeiro,
auxiliado pelo Ibrigadeiro João Massé, ima-
ginou defender a cidade dos ataques ini-
migos vindo do sertão, com a construção
de uma muralha fortificada, usando pe-
dras tiradas do Morro da' Conceição. Tal
fato provocou por [parte do bispo D. Frei
Francisco de S. Jerônimo, que naquele
morro possuía seu palácio episcopal, os
mais altos protestos, amenizados depois
pelo recebimento de uma lâmpada de prata
no valor de 130$000. (2)

1l:ste muro, segundo projeto de Massé,
nascia no lado norte, junto ao Aljube en-
tão existente no sopé do Morro da Con-
ceição, no cruzamento da atual Rua Uru-
guiana (Rua da Vala) com Av. Marechal
Floriano, e se desenvolvia em traçado po-
ligonal na direção norte-sul, passando pelo
Largo do Capim (desaparecido com a aber-
tura da Av. Presidente Vargas), seguindo
pelo Largo de S. Francisco de Palia, Largo
da Carioca e terminando junto ao Morro
do Castelo.

A "Carta Topogl'aphica da Cidade de
S. Sebastião do Rio de Janeyro, tirada &
executada peêo Oapítão André Vaz Fi-
gueyra, acadêmico da Aula Mimar. Anno
d'1750", (foto 1), é pelo que consta, o
primeiro e mais antigo mapa da cidade
com medidas certas. O original aquare-
lado medindo 95 x 63 em pertence à Ma-

Arq» Hircio Fermo de Miranda

peteca do Itamarati. Neste documento,
observa-se o traçado do muro descrito, con-
firmado por Monsenhor Pizarro que, no
seu tempo, teria visto vestígio da fortifi-
cação no então Largo do Capim e nos
fundos da Igreja do Rosário. 1l:ste traçado
diverge, em parte, da descrição feita pelo
Governador Antonio de Britto Meneses à
Oôrte, quando falava nos "nove ângulos
avançados" que o muro teria. :É: bem pro-
vável que o plano primitivo do brigadeiro
Massé, tivesse sido modificado ao tempo
da "Oarta" executada por FigueYl'a, figura
das mais ilustres, que servira na Capitania
do Rio de Janeiro de 1737 a 1749, ao
tempo de Gomes !Freire de Andrade.

Durante as obras - iniciadas depois de
1712,- o Governador Távora mandavai no-
tícias ao Conselho Ultramarino, propondo
a continuação das mesmas às custas dos
moradores, os quaís contribuiriam com es-
cravos e materiais, pois segundo justifi-
cava" era para o próprio bem e segurança
do povo. Além dísso era, segundo D. Fran-
cisco Xavier de Távora, uma garantia para
a Justiça, pois com tal muro levantado,
evitar-se-ia a fuga de criminosos e sol-
dados como também o êxodo de ambicio-
sos levados pelas noticias das descobertas
das minas de ouro. O Conselho, por sua
vez, em 1716, aprovava a continuação da
obra, tendo entretanto os Drs. João de
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Fig. 1 - "Carta topographíca da cidade de
S. Sebastião do Ryo de Janeyro, tirada &
executada pelo Capitão André Vaz Figueyra.
acadêmico da Aula M1lltar. Anno d'1750".



Souza e Antonio Rodrigues, protestado
contra o uso do dinheiro do povo no fi-
nanciamento da mesma. Em trecho da
mensagem de aprovação, dizia aquêle Con-
selho:

"não havendo no Estado do
Brasil uma só praça que seja
cingida por terra, será muito
conveniente que esta o seja; pais
é o receptáculo da maior parte
de todas as riquezas das minas,
com que convidam a ambição de
todas as nações da Europa para
pretenderem tomá-Ia,"

Oom o crescimento da cidade, Q muro
tornou-se um obstáculo dos mais indese-
jáveis a tôda a população, que já não
mais acreditava na sua utiUdade defen-
sora, tendo mesmo, no entender dos ve-
readores, que ser demolido para permítír
a almejada expansão.

As razões do progresso e do desenvolví-
mento urbano, com a abertura de ruas e
construções de novos edifícios, foram de-
terminadas pelo descobrimento das minas
de ouro e diamantes no início do século
XVIII, cujas riquezas eram então obriga-
tõríamente -escoadas pelo !Rio de J,aneiro,
logo após as medidas tomadas contra os
contrabandistas, determinando o fecha-
mento do pôrto de Santos e a interdição
dos caminhos da Bahia e do Espírito
Santo,

O traçado do brigadeiro lMassé, incorria
em graves erros, pois deixava fora dos li-
mites fortificados, parte dos Miorros da
Conceição e do Gastelo, todo o de Santo
Antônio, desligando as quatro elevações
principais da cidade, Outro aspecto nega-
tivo do plano, foi deixar além a fonte da
Carioca (no então Campo d'Ajuda), que
nessa época era a única bica de abasteci-
mento da cidade, além da bica dos Mari-

nheiros nos lados "distantes" do Morro de
ti, Díogo, local preferido pelos marítimos
!para o abastecimento de suas embarcações.
Assinado o tratado de Utrecht, Portugal

tranqüilizou-se quanto à ameaça de novas
invasões, e em 1726 paralisaram-se as
obras.

Nessa época, surgiu o enérgico gover-
nador militar, Luiz Vahia Monteiro -
apelidada "O Onça" - propondo ao Go-
vêrno uma nova idéia de fortificação da
cidade: a abertura de um canal que ia
do Mar da Prainha (hoje Praça Mauá)
até o mar de Nossa 'Senhora d'Ajuda (nas
proximidades do Passeio Público). :/tste
canal seguiria a direção da vala então
existente na atual Rua trruguatana, Junto
ao muro construído, e seria levantado com
as pedras aproveitadas da demolição da
muralha. Em aprovação desta idéia dizia
Haddock Lôbo:

"É de lastimar que este projeto
deixasse de ser levado a exe-
cução. Se assim tivesse aconte-
cido, estaria hoje resolvida a
grande questão do esgôto da ci-
dade, cousa que é extremamente
difícil pela fraca declividade, que
existe entre o campo e o mar.
Além dessa grande utilidade pú-
blica, considere-se ainda que fa-
cilidade e comOdidade não pres-
taria à cidade um canal pertei-
tamentenavegável, que a ficasse
atravessando desde o Largo cta
AjUda até o Largo da Prainha",

A Câmara por sua vez reagia à presença
do muro, que ímpedía o aroramento dos
terrenos além dos limites, e à íntransígên-
cia de Vahía, que obedecia às determina-
ções da Ordenança de 20 de fevereiro de
17;0<8,art .65, considerava:

terreno privativo) das forta-
lezas e fortificações, além dos

10.

fossos e contra escama, uma zona
de 15 braças fora do camínho
coberto em torno da primeira
chamada zona de defesa, dentro
da qual ninguém poderá edificar
ou construir casas, muros, etc. ".

Vahia que, segundo alguns, fOi um dos
melhores governadores do Rio de Janeiro,
dava 'ao Rei conta de seus atos, em carta
de 8 de outubro de 1732, defendendo-se
dos protestos da Câmara.

"Senhor: Aos otjiciais da Ca-
mara desta Cidade não vy até-
gora alguã ação que direita ou
indireitamente se encaminha a
utilidade publica do povo e todas
as suas representações são diri-
gidas a algum fim particular e
muito particularmente ao Escri-
vão que se quer utilizar doo ditos
chãos, que pretende Morar por
dez réis para sy e seus sequa-
zes. .. Se o canal ou o pôço de
agoa se abrir, d'elle para dentro,
se podem edificar casas, sem a
licença que pede a Camara, nias
antes d'isso, não se pode fazer
outra aetensa por terra senão no
mesmo muro, para o que se eu
me achasse na ãeiensa õreua
havia de demolir tudo quanto
estivesse do muro para fóra ...
Eu posso afirmar, que do muro
para dentro tia Iduzentos chãos
dados para casas que estão mar·
caâos mas ninçuem. as levanta".

Em outra carta Vahia explodía ;

"Senhor - Nesta terra todos
rOl~bam- só eu não roubo!"

Com o enlouquecímento e a conseqüente
saída dêste governador, não- eonstruíram o
dito canal, nem continuaram as obras do
muro, que já estava em par/te demolido
pelo arrancamento de suas pedr-as e por
aterros constantes, sendo bem provável a
existência hoje de algumas ruínas soter-
radas.

Gomes Freire de Andrade, que governou
a Cidade de 1733 a 1763, foi um dos su-
cessores de vahía, não deu muita impor-
tância ao famoso muro.

Aproveitand-o-se então da construção da
nova Sé (hoje Escola Politécnica) enviou
a D. João V uma carta "... alegando

haver a cidade crescido pelo co-
mercio e com a jrequencia de
minas, e não podendo ir em au-
1nento por causa de muro e não
haver ordem para eâificaçôes nas
"proxi1nidades d'elle, ainda qua1i-
do o edifício da nova Sé, que
Vossa Magestade pela Sua Real
Grandeza manda erigir: pode ti-
car no meio d'ella por ser tudo
um call21pOsem montes e eom
muita extensão para se fazer a
maior cidade, se possa haver
nresta América pela grande con-
currencia do povo e do negócio,
fazendo-se muro desnecessáriodá

Fig. 2 - "Planta da cidade do Ryo de Janeyro
capital dos Estados do Brazfl, e projeto com
que pode ser fortificada".



sorte que hoje existe, por estar
em partes demolido em outra
suoterrtuio, não tendo de forma
mais que o nome; por cujo mo-
tivo pedimos Vossa Magestade
queira dignar-se mandá-Io de
todo extinguir para a cidade se
pOder aumentar".

A idéia de se fortificar a Cidade, entre-
tanto, não' desapareceu de imediato.

Depois de 1763, vários outros engenhei-
ros mílítares, além de João de Massé e de
André Vaz Figueira, apresentaram planos
para fortificação dia Oídade, motívados pe-
Ios receios de guerra com a Espanha.

No tempo dos více-reís, aparecem os
nomes do brigadeiro Jacques Funck, do
coronel José Custódio de ,Sã e Faria, e do
sargento-mór de engenheiros Francisco
João Roscto.

1l:ste último, em 1769, apresentara ao
Mlarquês de Lavradio (1769-177,9), dois pro-
jetos de fortificação da cidade, ínteríorí-
zando os morros do Castelo e de Santo
Antônio, enviando-os a Lisboa com a de-
vida recomendação pessoal "para mais al-
guma segurança desta Capital".

o primeiro dêstes documentos, é a
"Planta da ciâaae do RyO de Janeyro
Capital dos Estados do Brazil, e Projeto
com. que pode ser fortificada" (39 x 47 em)
(foto 2) cujo original a bico de pena e
aquarela, de 1769, se encontra no Arquivo
Histórico Ultramarino de Lisboa. Sugere
uma fortificação mais complexa e extensa,
com um rôsso de água à frente da mu-
ralha, abraçando os quatro morros prin-
cipais da cidade, iniciando-se no sopé do
Morro de 8. Bento, junto ao mar, seguindo
pela Prainha, Morro da Conceição, limites

F1g. ,4 - "Plano da cidade do Rio de Ja-
neiro capital do Estado do Brazll".
1) Nelson Omegna - A Cidade Colonial.
2) Vlelra Fazenda - !Revista do Instituto

Histórico e Geogrâf1co, vol. 140.

exteriores do Campo de 8antana, Morros
de Santo Antônio e Castelo, até o mal'.
próximo à Igreja de Santa Luzia, fora 001'
limites.

Mas as preferências do Marquês do r.a-
vradío, eram para o 2.° plano, também de
1769, que é a "Planta da Cidade do R1Jo
de Janeyro Capital dos Estados do Brazil.
com. o projeto de huã Trinxeira ou fortifi-
cação ligeyra a parte e da campanha".
(foto 3).

Nesta planta, cuja cópia encontra-se na
Mapoteca do ttamerací, João IRoscio dimi-
nui um pouco a área fortificada, recuando
a muralha até os limites do !Largo de
S. Domingos (AN. Passos com Av. Pre-
sidente Vargas) e Praça da Lampadoza,
com inicio na Prainha e término em Santa
Luzia.

Fig. 3 - "Planta da Cidade do Ryo de Ja-
neyro capital dos Estados do Brazíl . Com
projeto de huã trínxeíra ou rorttrícação 11-
geyra a parte e da campanha".

o MJarquês do Lavradio, em carta de 21
de junho de 1776 a Martinho de MeIo e
Castro, informava ser Roscio "... talvez

o único e1n toda esta capitania
de quem se possam acreditar as
Cartas e Plantas que ele tem
feito porque naol põe em 'papel
senão o que ele viu, mediu e exa-
minou, o que todos os outros fa-
zem pelo contrário, riscando a
nuuor parte das vêzes por esti-
mação; e este oficial é o mais
capaz que eu cá considero para
poder tirar uma cartn. exata de
toda esta Capitania, da de Santa
Catarina, do Rio Grande e da de
São Paulo ... "

No ano de 1769, encontramos uma outra
planta (arquivada na Mapoteca do Ita-
maratí) , que é o "Plano da Cidade do RiO
de Janeyro "Capital do Estado do Brazil"
(foto 4), cuja autoria era atribuída ao
mesmo João Roscio, mas que estudos re-
centes deram como justo autor, o coronel
José Custódio de Sáe Faria. Esta planta
apresenta um projeto de fortificação da
cidade, com a construção de uma mura-
lha e fôsso, desde o Valonguínho até a
Praia. de Santa Luzia, com a indicação de
como seria introduzida e esgotada a água
do mar para o dito fôsso. Aparecem tam-
bém neste projeto, três redutos nos morros
próximos (8. Diogo e Santa Teresa) des-
tinados à proteção da muralha.

'Por fim, tôdas essas novas idéias não
foram levadas .a efeito, pois a cidade já
se expandia pelo vasto e valorizado campo,
abrindo perspectivas a rendosos negócios
imobillârios .
Com a destruição do muro e a elimi-

nação do ranço de cidade medieval, o Rio
de Janeiro passou a ser considerado pelas
leis de guerra, - Cidade Aberta.
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Conceitos de
planejamento em
transformação

A idéia de se apresentar e discutir temas
afins com a problemática profissional exis-
tia latente em muitos de nós. Harry Cole,
no entanto, foi quem sugeriu concreta-
mente a maneira de iazê-lo, Imaginou um
tipo de conversa informal que deveria se
seguir, uma vez por mês, às reuniões da
diretoria do IAB-GB. Nestxu: palestras, um
colega traria Um determinado assunto -
algo luio em revistas estrangeiras, algttm
projeto, ou qualquer outra coisa capaz de
despertar o interéese profissional ou cul-
tural do arquiteto - que, depois de ex-
posto, seria debatido e discutido.

O alcance da sugestão era enorme, pois
todos sentiamos a necessidade de desen-
volver, incrementar a cultura profissional
tio arquiteto, colocando-o a par d~ n~vas
idéias, teorias, tenâências e realizações,
Harry ca« sugeriu, p~ra ae,~zgnl!'r estas
reuniões, a palavra; polílogo , Assim. como
existem o monólogo e o diálogo, teremos o
polílogo".

O primeiro âêsses polilogos teve como
expositor o próprio Cole que apresentem
uma conferência de otto Koeniçsberçer,
pronunciada na "Arcnitecturai Associa-
tion" em reunião dessa escola em 13 de
fevereiro de 1964 e publicada no "Arctii-
tecturtü Association Journal", volume 79,
n» 882. Preeeâenâo a leitura do texto de
O.K., Harry Cole, à guisa de introdução,
focalizou, com base em sua experiência no
Recife e em Fortaleza, as condições d:e
planejamento existentes no País .e eniati-
zou a necessidade de se passar a fase do
fazer e agir. Fase que só poderá ser inau-
gurada efetivamente a partir da criação
de oportunidades pelo poder central e de
~a capacidade de liderança neste setor.
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A conferência de O.K. é de enorme
oportunidade. O relato de sua ~xp'e~ên~a
poderá ter para nós grande szgmfzca:;~o,
pois mostra como cUterem a~ cotuiiçõe»
clássicas dos métodos do planeJamento eu-
ropeu, daquelas que se encontram: n,0rmal-
mente nos chamados países tropuxus . Um
aspecto que merece ser ãestacaâo nesta
experiência é a forma pela qual são enca-
rados os programas de ação, todos êles
fundados no homem e não nas figurações
abstratas, que vêm dominando o pensa-
mento dos tormuiadoresÓâo nosso plane-
jamento econômico.

ARQUITETURA, dentro de sua já tra-
âicioruü linha que a transformou em
principal veículo das idéias de planeja-
mento físico no Brasil, traz aos seus lei-
tores os assuntos debatidos no pri1r.eiro
polílogo do IAB-GB, tranecreoenao a i1}'-
troâucão dJeHar'll'y Cole e o texto, por ele
trtuiuzulo, de Otto Koenigsberger.

M. N. B.

INTRODUÇÃO AO CONCEITO DE
PLANEJAMENTO DA AÇÃO E SUA
APLICAÇÃO NO BRASIL

Harry cote

Parece-nus de especial ímportãncía para
os profissionais dedicados ao planejamento
em nosso país - em especial àqueles que
se dedicam ao planejamento físíco -- a
leitura da, conferência de Otto Koenigs-
berger proferida em lSS4 no "Ar~hitectural
Assocíatíon" de Londres. Ela crtstanza de
forma internacional uma tese a qual ví-
nhamos chegando através de nossas expe-
riências e vívêncías no Brasil. Ilhados em
nosso trabalho, chegamos a conclusões
idênticas às do conferencista de renome
internacional e acreditamos assim refor ..
çar êstes conceitos em nossa. m~desta e
limitada experiência, fruto príricípal dos
trabalhos das equipes que elaboraram e1:11
1002 as "Diretrizes para o Desenvolvimento
da Area Metropolitana de Recife" e mais
recentemente 00 "Estudos para Localização
e Planejamento de Areas Industriais da
Região de Fortaleza".
Quando da formulação das "díretrízes",

nos foi proposto o seguinte dilema: reali-
zar em prazo curto um plano diretor para
Recife. Evidentemente, era ínvíável a idéia
de elaboração de um plano diretor, nos
moldes clássicos, para uma cidade de im-
portância metropolitana e eivada de pro-
blemas estruturais e patológicos, decorren-
tes de um crescimento explosivo e da ína-
dequação dos recursos disponíveis a curto
prazo para sua solução.
Para se ter uma idéia, o clássico survey

ou levantamento de informações para o
Plano Diretor, demandaria recursos além
do disponível. E, pior do que ísso, sua
realização foi estimada em cerca de dois
a. três 'anos.
Entretanto era urgente a realização de

um conjunt; de "idéias" para orientar os
programas e orçamentos munícípaís, no
sentido de evitar os desperdícios e as so-
luções limitadas, propostas até aquêle mo-
mento por falta de uma "vísão de con-
junto", e sua conseqüente dinâmica de
crescimento e expansão orientada no sen-
tido de melhor aplicar os recursos da Mu-
nícípalídade de Recife. Assim, foi aban-
donada a ambiciosa idéia de um Plano
Diretor formal, nos moldes dos países
desenvolvidos e se procurou - através da
vívêncía experiência e conhecimento da
equipe iocal, aliada a uma metodologia
cíentíríca na apreciação dos diversos pro-
blemas que influem na vida do organismo
dos aglomerados demográficos, - chegar
a um conjunto de diretrizes básicas, mas
suficientemente válidas, tanto físicas como
sociais e econômíoas, na orientação das de-
cisões dos administradores municipais.
Não nos preocuparam detalhes, mas as

grandes linhas de ação. E, acima de tudo,

um sistema flevível e adaptável aos meios
à nossa disposição.
Como exemplo, podemos dizer que a des-

centralização da circulação de veículos na
área central de Recife é hoje assunto de
projetos definitivos para implem~nta~ão
próxima, e se trata de uma das âiretrizee
recomendadas.
O mais importante não foi, talvez, a

realização das diretrizes em si, mas .a ex-
periência adquirida por tõda a equipe, e
a constatação, três anos após a sua rea-
lização, da validade e compr,?vação ~e qua
a qualquer momento poderao ser ímple-
mentadas, dado o seu caráter genérico e
adaptâvel, dependendo exclusivamente das
possibilidades materiais, tão escas.:as nesse
período de adstríngência econômica por-
que passa o pais.

Importante também fOi o método de-
senvolvido específícamente em face dos
problemas que tivemos que enfrentar.
Mas, já nos foi possível aplicar êste mé-
todo com resultados positivos na oportu-
nidades dos "Estudos de Localização e Pla-
nejamento de Areas Industriais da íR.egião
de Fortaleza".

IA. conferência que apresentamos traz
contribuições úteis e creio que válidas para
a solução de nossos problemas de plane-
jamento. i
Em nosso entender, o que precisamos

agora é a oportunidade de fazefl', de agir.
Realizar planos e os ímplementar, pois a
fase das discussões teóricas tende a se
tornar bizantsna se não pudermos testar,
'através da experiência prática, um mundo
de idéias, filosofias, teses, métodos e sis-
temas já exaustivamente debatidos.
Cumpre ao poder central .lide:ar e crl~r

oportunidades de experimentaçao atrav:s
de medidas "compulsivas" e por que nao
dizer, de obrígatoríedade na realização de
planos nas esferas municipais e estad~aás,
vinculando a êstes os favores econõmícos
do poder central.
f: urgente que se planeje e que se façam

planos, mesmo que imperfeitos, pois atra,
vés dos erros aprende-se-à a acert~r.
A discussão teórica tem seus límítes ,

Somente através da exp~riênc~a: pr~ti.ca se
poderá reabrir a díscussão teórica útil.

PLANEJAMENTO DA AÇÃO

otto Koenigsberger

Nos últimos dez anos tenho passado o
verão em vários país:S tropicais, como
consultor indicado pela ONU, em assuntos
relacionados com habitação, renovação ur-
bana e planejamento.
Nessa função tive a oportunidade de ver

planos e planejadores em ação.
Três observações importantes me des-

pertaram especialmente a atençõo, com.
relação aos problemas de plane1amento no
meu setor:
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- Primeiro, as cidades da Asia e Airica
estão crescendo e se transformando mais
ràpülamente do que as cidades européias
e isso mesmo comparando-se os períodos
críticos da revolução industrial ocorrida
nos séculos XVIII e XIX.
- segundo, planos diretol'es têm pouco

efeito sôbre êste crescimento e esta trans-
formação, nos pa4ses por mim viSitados.
- Terceiro, os planejadores têm se tor-

nado muito impopulares.
O exemplo de Carachi, no Paquistão,

talvez ajude a ilustrar essas dbservações.
No pós-guerra, Carachi cresceu a uma
taxa média de 100.00Q pessoas por ano.

Em outras palavras, o equivalente à po-
pulaçoo de uma cidade de tamanho re-
gular, das da Inçlaterra, mudou-se para
Carachi sem trazer consigo a parte tistca
da cidade, isto é, suas casas, indústrias,
parques, ruas, infra-estrutura, etc,

Um grupo de consultores suecos e in-
glêses em planetjamento físico foram oos-
trataâos para preparar e elaborar um
plano diretor para Carachi. Levaram três
anos para terminá-Ia (de 1948 a 1951).
Quando o plano foi entregue às autori-
dades, já se podia considerá-lo ultrapas-
sado.

A cidade, no primeiro ano após a inde-
pendência dlo Paouistão, cresceu com maior
rapidez que a prevista pelos planejadores
e a riçuezá da comunidade nõo aumentou
COmo o esperavam as autortâaaes oficiais.
Não seria justo culpar somente aos pla-

nejadorea pelo que aconteceu. Os clientes,
no caso as autoridades oficiais, devem
compartilhar na resqJOnsabilidade dos er-
ros de previsão com relação às estimativas
de aumento de população e de enriqueci-
mento da comunidade de Carachi.
Por sua vez, o Govêrno do Paquistão

não aceitou oticuümente nem modificou o
plano diretor. C01M geralmente acontece
nessas condições o govêrno quedou mudo
e nada iée, Não condenou nem aceitou
oficialmente (J plano, não tomando con-
seqüentemente, nenhuma ipTovidêncid legal
ou administrativa.

Como não havia nenhum plano oficial
para orientar a expansão urbana em mar-
cha, êsse plano diretor foi usado assim
mesmo, apesar de nunca ter sido aceito
pelas autoridades.

Muitas ruas troncos e outros servicos
urbanos, foram executados de acôrdo com
o plwno diretor que oficialmente não
existia. !

A "Fundação de Melhoramentos de Ca-
rachi" tentou, por sua vez, imotementar as
medidas de disciplina no âesenooloimento
urbano existentes no dito plano, mas teve
um. suoesso previsivelmente limitado dada
a situação irregular.

O exemplo de Carachi aiuâar-me-â a
e~licar minha terceira. observaçao.

Os planejadores de Carachi, que tenta-
vam pôr em exercício as medidas de dis-
ciplina no desenvolvimento da ciaaâe se
tornaram tão impopulares como os seus
colegas em outras cidades dos trópicos.

Os motivos para essa situação estão ao
nosso alcance.

Os novos paises do mundo tropical estão
empenhados em se desenvolver ràpida-
mente.

O curioso é que a. palavra desenvolvi-
mento traduz uma atitude importante e
é geralmente usada com uma certa carga
de emotiviJdade. Diria mesmo, misticismo.

Quem tem dinheiro para investir, e o
jaz em empreendimentos ~m(Jibiliários, não
se sente como um 'S'impleJs eepecuioaor,
lnas sim, geralmente, como uana figura
progressista, que está contribuindo para
que o pais tücance as supremas aspirlll-'
çôes de progressO material.
O investidor sente-se diminuído pelos

contrôtes impostos pelo planejamento, e
se opõe a estas limitações, pois consiãerai
a ação do planejamento como um empe-
cilho e atraso no tão dese-jOOoe aimeioao
desenvolvimento.
Suas restrições aos contrôles r,ecomen-

dados pelos planetjadores são de grande
repercussão, pais o setor imobiliário é ain-
da uma das principais áreas abertas ao
investimento privado nos paíSes tropicais.
Há, ainda, uma tradição segundo a qual

o investimento imobiliário está associado
ao poder político e nível social. Por outro
lado, há poucas oportunidades de inves-
timentos seguros em outros setores eco-
nômicos nos paises 1WVos ou suoâesenoot-
vfdos.

Propriettirios de imóveis são avessos às
imposições criaãa« pelo zoneamento, da
mesma forma que os construtores de ha-
bitações, prédios, escritóriolS e indústrias
também são contrários às meãiõae dJecon-
trôle através do planetjamento.

Tanto os proprietários como os constru-
tores e tncorporaâores estão organizados
de maneira a se fazerem ouvir através dos
meios de divulgação usuais, enquanto que
os planejad01'es que pretendem trtüxüho»
em prol da comunidade, não são ouvidos
pelos possiveis benetteuuioe de seu traba-
lho. Estes últimos, são nuü-intormoaos e
mesmo ig~am completamete o que vem
a ser planejamento, planos diretores e as
vantagens que lnes seriam oferecidas atra-
vés dêles.

Não é de surpreender que 00 éntusiasmo
do pós-guerra com relação ao planeja-
mento físico, tenha se desvanecido ràpi-
damente.

Ptaneiaâores tornaram-se impopulClires e
o conceito benéfico de planejar perdeu
terreno.

Desapareceu assim aquela pequena es-
perança de se remodelar conscientemente
o cendrfo urbano.

Bstávamos convictos de que as idéias e
os métodos de planejamento da Inglaterra
eram seguros, garantidos e por isso mesmo
exportáveis.

Foi uma experiência desagradável âes-
CObrir que não era correta a nossa pre-
visão, e que devíamos recomeçar a pensar
e rejormular o problema em outras bases.

Este processo de re·visão está em anda-
mento desde 1957, no MIT, em Berkeleu,
em Delhi, em Vancouver, na seãe da ONU,
no Instituto de Estudos SOciais de Haia,
na Departamento de Estudos Tripicais da
AA (Architecturat Assoeiation ) e provaoei-
mente em muitas outras instituições. Não
pretendo recapitular õetattuuiamente a
história do aparecimento das novas con-
cepções em relação ao planejamento das
cidades tropicais de crescimento explosivo.

Desejo, somente, indicar a direção do
que se poãeria chamar pensamento corpo-
rativo dos planejadores das diferentes par-
tes do mundo, atualmente em dinitmico
processo de revisão.

O exemplo de Cingapura talvez sirva
para explicar nossos novas métodos.

Trabalhei em Cingapura. dumnte o ve-
rão de 1963, com Charles Abrams, de Nova
York e Busumu. Kobe, de Tóquio. F01Ms
chamados para aconselhar a respeito dos
problemas ae renovação urbana, mas che-
gamos ràpidamente à conclusão de que tal
consiütoria não teria sentido se não hou-
vesse, eoncomitantemente, um plano de
desenvolvimento integrado para tôda a
ilha.

Para. se compreenãer Cingapura, é ne-
cessário lembrar-nos de que [ci fundada
como uma cidade e não como um povoado
espontâneo. Assim, desde o início, todos
os seus problemas foram postulados dentro
do princípio de que era sõmente uma ci-
dade independente. Desta forma, ela di-
fere das outras cidades do Oriente que,
em geral, nasceram de um aglomerado de
vilas e povoados e nunca esqueceram sua
oriçem. rural.

A ilha tem 27 milhas de comprimento
por 14 de largura. Tem Um miolo mon-
tanhoso, suas 'áreas costeiras são planas,
graciosos riachos e enseadas, pântanos e
maravilhosas praias. O clima é constan-
temente quente e úmido.

Desde o contrôle da malária, Cingapura
pode ser considerada como um lugar agra-
dável e saudável. Bspecioimenie jun'bo à
orla marítima onde sopra uma brisa suave.

Sua população cresce a uma média de
122.000 pessoas pOr ano. As estatisticas
oficiais prevêem o crescimento da popUla-
ção exclusivamente à base do incremento
natural.

Se a natalidade permanecer nos níveis
atuais, esperam os estatísticos oficiais que
a população da. cidade atinja a 3,4 mi-
lhões de hcWitantes em 1982.
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Se a vigorosa campanha de contençao
da natalidade tiver algum sucesso, poder-
se-à antever uma pequena redução em
seu índice. A estimativa para 1982 seria
reduzida para 3,2 milhões de habitantes.

Estas últimas estimativas não levam em
conta a contribuição do aumento pela imi-
gração futura.

Enquanto Cingapura era uma cidade-
estado, isolada, o aumento de população
por imigração era desprezível: 20.000 pes-
soas por ano. Com sua incorporação à
Malásia, a imigração rural tende a cres-
cer mai» ràpidamente ainda.

Cingapura teve a sorte de contar com
uma ad1rm'nistração capaz nos anos pós-
guerra.

Em 1959, uma nova Emprêsa de Habi-
tação veio dinamizar as construções e seu
resultaâo é notável: 7. OO()l unidades de ha-
bitação em 1960. 10.00,0 em 1961, e mais de
12.000 por ano em 196'2 e 1963.

O paqrão dos projetos orquttetõnicos é
elevado. Os apartamentos da Emprêsa de
Habitação são econômicos e o são ainda
mais para os inquilinos de baixo nível de
renaa, através de subsídios governamen-
tais sob (J; forma de empréstimos de juros
baixos e oferta de terrenos baratos.

Fazendo a revisão da situação, sugeri-
mos a meta de 15.000 unidades habttacio-
nais por ano a fim de ajustxbr-se "' de-
mando: crescente da cidade e" permitir uma
gradativa metnoru» no conjunto total das
habitações existentes. E' importante notar
que encontramos nessa ciJdade uma situa-
ção raríssima, pOis Cingapura poderia re-
solver seu problema de habitação em rela-
tivo e curto prazo.

Seu problema não era a produçé» de
habitação, mas sim a localização física das
mesmas.

Para solucionar o problema de localiza-
ção, o Govêrno de Cingapura contratou em
19M a execução de U1n plano diretor a fim
de guiar o desenvolvimento da cidade.

'l:ste plano foi executado de acôrtio com.
os modielos clássicos. Os três volumes ,do
plano e vários relatórios sõore os levan-
tamentos de informações e dados podem
ser recomendados a qualquer estudante de
planejamento como um exemplo clássico
das tiiosotta« e métodos do desenvolvi-
mento na Grã-Bretanha de pós-guerra.

Mas, assim mesmo, o Plano Diretor de
Cingapura não foi um sucesso, como tam-
bém não o foram os outros planos dire-
tores e planos de desenvolvimento prepa-
rados na mesma década para outras ci-
dades tropicais. Quando chegamos a Cin-
gapura, encontramos todo mundo contra-
feito com essa situação. Entretanto, nin-
guém queria (J; repetição do processo
exaustivo que conduziu ao plano diretor
executado no período de 1952 a 1955.

As autoridades argumentavam que ti-
nham necessidade de construir estradas,
casas, fábricas e prédios públicOS a tõâa
velocidade, de mameira a acompanhar as
necessidades 'de sua cidade em processo
de crescimento vertiginoso. Achavam que
não poderiam esperar pela execução de
um nôvo plano, Que poderia se repetir a
situação anteri01', em que, quando o plano

ficasse pronto já estaria obsoleto nova-
mente. Falavam de maneira indefinida na
necessi,d;ad.e de se tomar providéncias para
se realiZar um planejamento positivo e pe-
diam-nos que os aconselhassem de que
maneira poderiam tornar o plano diretor
existente mais flexível.

Tentando encontrar um caminho, a si-
tuação nos forçou a propor duas Pe1'-
guntas:

1) Porque falhou em Cingapura o sis-
tema de planos diretores onde foi aplicado
de uma maneira correta e sincera?

2) Assim como os planejadJores fizeram
o que era aceito como correto e certo e
além do mais suas recomendações foram
aceitas e seguidas quando possível, have-
ria alguma coisa em nossos métotice de
planejamento que os tornavam inaplicá-
veis nessa cida([,e?

A resposta a essas perguntas fOi encon-
trada quando nos reportamos ao período
em que as idéias de planos diretores ou
de desenvolvimento tomaram corpo, isto é,
na década de trinta e nos anos da guerra,
O conceito de plano diretor baseava-se

em três suposições existentes no norte da
Europa e nos Estados Unidos. Essas supo-
sições eram tão óbvias que geralmente
nem se falava nelas. Por isso mesmo, por
permanecerem distarçaâas, eram mais tm-
portantes e poâeroso»,

A pril1iéira era a de que continuaria
lento e constante 'o aumento da urbaniza-
ção e as transformações sociais regionais.

A segunda era a de que a sociediade
existente considerava a iniciativa econô-
mica como uma prerrogativa individual, e
os problemas subestruturais econômicos e
C!I melhoria dCllS deficiências do bem-estar
social da competência da ação pública"

A terceira, era uma visão do problema
de ordem conservadora, e também a con-
oepção unânime de que a preservação das
conquistas 6 das instituições do passado
eram os objetos principais de todo o pla-
nejamento.

iA atitude caracterizada por essas três
suposições não é tão dominante hOje em
dia como o foi na década dos trinta, mas
é ainda muito comum e influente. As ati-
tudes acima expostas são de muita utili-
dade para fazer-nos entender o que se
passou em Cingapura na década dos cim-
qüenta, O que realmente interessa é a
aceitação ou não das três suposições su-
praciiaâas, nos anos de formação das
técnicas de planejaYmJento (e que foram pos-
teriormente exportadas para os trópicos) ,

Quan!do essas SU;posições são cruamen-
te expostas, verifica-se imediatamente a
sua irrelevãncia uma vez que se esteja fora
da Europa. Vou mais além, está sendo
provado que elas estão erradas mesmo para
a Inglaterra. Entretanto, são muito me-
nos apliCáveis às cidades da .Ásia e como
tal Cingapura, Honçueconçue, Caracni,
Manilha, Bombaim, Calcutá ou :Qelhi que
têm taxas de crescimento de 30 a 40 por
cento ao ano.

Se fizermos uma verificação a respeito
dos métodos de planejamento utilizados
no periodo de pós-guerra, chegaremos â
conclusão ae que éiee foram dominados

por essas Suposlçoes, não discutidas mas
arraigadas à concepção dos profissionais
de planejamento e das autoridades dOI!
países onde se deu o desenvolvimento das
suas técnicas. Essas suposições básicas, re-
petimos, de que a transformação social
seria em ritmo lento, de que a iniciativa
da ação viria sempre do setor privado, e
de que a preservação das belezas natu-
rais e históricas e culturais de uma civi-
lização deveriam ser as preocupações cen-
trais dos planejadores, causaram indis-
cuVl.velmente essa situação' de pouca fle-
xibilidade no campo da teorizaçtio e práti-
ca dos planejamentos nos países tropicais,

Nossa experiênCia em Cingapura nos en-
sinou que o planejamento baseado em mé-
todos lastreados nas convicções e suposi-
ções acima, não atendiam de forma al-
guma à situação dos países em rápida
transformação e crescimento expZasivo. A
situação era se1?J.dúvitla o reverso aéssee
eonceitos, 'l:sses países mostraram-nce que
a população anseia por ser liderada por
seus governos e que, por sua vez, êstes
não estão de forma alguma preocupados
com a preservação de coisa alguma e sim
ativos no sentido de modificar comple-
tamente a situaçãlo, precária existente, no
que, sem dúvida, têm alguma razão.

Cheçamos à conclusão âe que 0'$ mé-
todos empreqtuios eram impraticáveis, por
S87'em fruto de novos métotios que me-
lhor atendessem às necessidades dos paí-
ses tropicais. UMA !MUDANÇA DE lVtt-
TODOS NAO IMPLICA DE FORMA AL-
GUMA ElM ABANDONO POR NOSSA
PARTE DA FIRME CONVWÇAO DE
QUE O PLANEJAMENTO];: IMiPRESCIN-
DíVEL!

Mas, sabíamoS' agora, que no encontro
dos métodos apropriados e certos, estaria
tõâa a diferença na aceitação ou reiei-
ção de nossos planos. Isto é, entre o su-
cesso e o fracasso.

No caso de Cingapuro, o nosso tempo
era muito limitado.
O movimento de construções progredia

ràpidamente e alguma forma de plano era
necessária para orientar esta expansão ver-
tiginosa das áreas construidas. Para che-
gar a uma solução perguntamo-nos: quais
são as necessiâaâes mais urgentes da ci-
dade? Seria verdadeiro mesmo que só-
mente através da revisão ou execução de
um plano diretor nos moldes clássicos, e
de acôrdo COm êle uma enorme quanti-
dade de investidores privados poderiam ser
controlados? Revendo a economia da oi-
dade, descobrimos que a relação das ati-
vidades de construções de habitações en-
tre Q setor público e privada era da or-
dem de sete 'para um No setor de prepa-
ração de terrenos e de execução de servi-
ços públicos de infra-estruturo, (J; relaçãJ'J
era de quinze para um. Na instalação de
novas indústrias, o setor público também
participava de forma muito mais: domi-
nante que os setores aos investimentos pri-
vados. Dessa forma, chegamos, à conclu-
são de que Cingapura não necessitava de
um plano para controlar a iniciativa pri-
vada, mas de um nãvo método para: gUiar
e orientar a ação âo« poaêres públicos, Aí



está então, a razão que me tez usar o têr-
mo "Planejamento âa Ação" como título
üesto palestra.

Sugerimos, assim, que o Govêrno de Cin-
gapura deveria imeàiatamentei:mplemen-
tar uma série de "programas de ação" e
que todos êssses programas deveriam ser
integrados e continuos. ztee deveriam ser
integrados no sentido de promover oportu-
nidades tanto para o investimento pri-
vado como para o público. Deveriam ser
continuos no sentido de serem intima-
mente ligados ao nível de crescimento de-
moçrãttco d'a cuiaâe-estaao, Os progra-
mas de ação governamental deveriam in-
cluir não sômente habitação, mas tôitas
as necessiâaães dClJpoptUlação, tais como:
trabalho, abrigo, recreação, educação, co-
mércio, circulação, lazer, etc.

O sistema tradicional de levantamentos
de informações, que normalmente se faz
de cinco em cinco anos, deveria ser subs-
tituído por pesquisas de mercado conti-
nuas, que seriam orientadas no sentido de
verificar as necessidades e modificações dos
anseies da população. Procurando, tam-
bém, aquilatar qual o efeito dos planos de
ação anteriormente implementados e co-
mo êles atuaram sôbre as necessidades des-
sas populações em processo permanente de
transformação. De posse dessas informa-
ções, alterar as novas diretrizes dos pla-
nos de acão a serem implementaâos, e co-
mo êles' atuaram. sôbre as necessidad.es
dessas populações em processo permanen-
te de transformação. De posse dessas in-
formações, alterar as novas diretrizes dos
planos de ação a serem implementados.
Essas informações, por sua vez, deveriam
ser jorneciâas aos planejadores responsá-
veis pela programação dos planos de ação
em curso, para procederem os ajustes e
modificações. O âmbito e o ritmo dos pro-
gramas 'de ação seriam governados pOr ésse
sistema de pesquisas de mercado e pela
intenção implícita de prover, a todo mo-
mento, oportuniâaâes amplas para o po-
tencial de inoestimentos privados como
parte integrante dos programas para ação
pública.

Nós especificamos que o "planejamento
da ação" seria de quatro dimensões. Pla-
nejar a velocidade e a seqüência de ope-
rações seria parte essencial dos planos de
ação.

A cronologia deveria ser tal que o pia-
neiaâor estaria sempre um passo à fren-
te das negociações oficiais a respeito de
aquisição de imóveis, que, por sua vez, de-
veriam estar Um passo à frente dJaqueles
que estivessem COm a responsabilidade de
planejar as estradas e os serviços de in-
Ira-estrutura. Êstes, por sua vez, deveriam
estar um passo à frente dos investimen-
tos públicos e privacZos e das agênCias en-
carregadas da distribuição dos terrenos já
preparados. A transferência de terrenos
deveria estar por sua vez G! um passo do
inicio das construções e as operações dos
construtores tieveriam. ser sincronizadas de
tal maneira que casas, eiiiticios de apar-
tamentos, escolas, ambula,tórios, mercados,

lojas, serviços eomunaie, transportes pú-
blico e comodidades de recreação puâessem
crescer ortietuuiamente,

A ênfase na cronologia das operações
nos programas de ação teria âois objeti-
vos: o primeirO, era para encurtar o pe-
ríodo entre investimento e retorno, o se-
gundo seria a utilização dos programas de
ação como um instrumento do planeja-
mento d;a oferta de empregos. A indústria
de construções é a segunda no setor de
empregos em Cingapura; (e a maior em
muitos aos outros países tropicais). Os
programas de ação pOderiam ser dinami-
zados a fim de atender uma situação de
pleno emprêço quando se desejasse e re-
tarâtuio no sentido ae iomecer mão-de-
obra para outrCis fins quando isto tõsse
necessário. A concepção de um conjunto
de vários programas de ação estimulariam
as energias dos empreendedores pÚb/tcos
e privados, pois ação rápida e vigorosa é
sempre atrativo, todavia, não é suficiente
para atender às necessidades de uma ci-
dade grande e complexa. Deveriam ser
suplementaâas por duas outras medidas.
A primeira seria o estabelecimento de
padrões normativos e a segunda seria o
acêrto de uma concepção díretrtz, que em
conjunto moldariam o mosaico de progra-
mas paroiais em um todo consistente.

Sugerimos vários grupos de padrões nor-
mativos para Cinçapura, O primeiro po-
deria ser resumido no seguinte: a obriga-
torieâaâe de que o planejamento de áreas
novas deveriam tirar partido das conta-
gens naturais existentes na ilha, isto é,
ninguém seria forçado a viver mais de %
de milha distante ou do mar ou do campo
aberto; terrenos com declividade suave de-
veriam ser usados para habitações de bai-
xo custo, enquanto que os terrenos aci-
dentados seriam: usados para vilas caras e
eâsticioe públicos; os terrenos pantanosos
que necessitassem de obras onerosas de
fundações, seriam usados para as ativida-
des comerciais e industriais. Acima de
tudo, litoral e praias, sempre que não fôs-
sem necessárias para instalações portuá-
rias, seriam reservados à recreação.

Um outro grupo de padrões normatívos
era -o de que as novas comunidades deve-
riam ser autônomas com relação às' ne-
cessidtuiee da população feminina e in-
fantil e dispor de pelo menos um iêrço dos
empregos necessários ao total da sua po-
pulação.

Outros padrões norrnatívos, aetermitui-
vam que estas comunidades deveria1n ser
socialmente equilibradas, a fim de se evi-
tar segregação econômica, racial ou social
e que as distâncias entre habitações e es-
colas, lojas e outras atividades diárias de-
veriam ser mínimas.

Padrões normatioos também foram for-
mulados a' fim de orientar o planejamento
do tráfego e do transporte, de tal ma-
neirt» que as novas comunidades deveriam
ser projeta das de forma que qualquer pes-
soa alcançasse a área comercial central
de Cingapura em meio. nora, seja por meio
de automóvel ou coletivo.
Areas reservadas para produção de ali-

mentes, a previsão de iluminação natural
adequada, a ventilação, a proteção contra
ruídos e poeiras, e a preservação da re-
clusão quando desejada, foram também
matéria dos padrões normatívos.

A concepção diretriz para Cingapura
emergiu naturalmente dos padrões norma-
tivos sugeridos para o planejamento da
cidade.

Por ser o litoral a área de melhor clima,
e a necessidade de se tirar <Y meüior .par-
tido da situação da ilha, conduziu à con-
cepção de um cordão ou colar de comu-
nidades ao longo da costa de Cingapura.

Êste colar de comunidades seria ligado
por uma via peritérica: de acesso à cidadJe
existente, deixando o miolo montanhoso da
i!lha para os reservatórios de água potável,
a produção de alimentos e as áreas livres
para recreação.

Uma via anular interior de acesso se-
letivo para o tráfego expresso serviria de
ligação rápida entre quaisquer pontos da
ilha em conexão com raàiais e por isso
mesmo a ligação de menor percurso pos-
sível.

A área central que ficaria livre serviria
de iniertiçaçõo por meio de via radais,
apropriadamente distribuidas.

Chamarmos a esta concepção de "cidade
colar ou anular". A expressão "cidade
anular" foi originalmente cunhada pelo
Proj . Jacobus Thysse, em um seu traba-
lho na Holanda. P:le mostrou que as prin-
cipais cidades holandesas estão dispostas
formando um anel, conjunto de cidades,
Ou uma conurbação anular que vem for-
mando uma cidade anular.
O Pro], Thyssedemonstrava uma série

de vantagens para esta forma de conur-
bação ,

Resumindo, nossos esforços em prover
Cinga,pura com um substituto para um
Plano Diretor Formal que não era eze-
qüível no seu conjunto, nos conduziu a um
nôvo sistema ou método de planejamento
urbano.

Consistiria êste método ou sistema em
um caminho triplo na forma de atacar o
problema:

- Uma série de planos de ação contro-
lados por um conjunto de padrões norma-
tívos, que por sua vez fariam parte da con-
cepção diretriz para tôda a região urbana.

Estou confiante em que o sistema virá a
ser de utilidade na solução dos problemas
específicos das cidades tropicais de cres-
cimento acelerado.

Em resposta à pergunta: - seria apli-
cável êste sistema de forma mais gené-
rica? - posSo dizer que somente após mais
experiências e estudos poderiamos chegar
a uma conclusão positiva.

Planejadores na Inglaterra e nos l?U.A.
estão atentos à necessidade de novos con-
ceitos a fim de enfrentar as novas condi-
ções de muâanças rápidas que acontecem
mesmo nas civilizações urbanas tradicionais.
E' bem possível que os métoios criados

para os países jovens dos trópicos venham
a estimular o aparecimento de idéias se-
melhantes para o mundo ocidental. O 15
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A Explosão
Dernográfica

- NAO, ESTA É A EXPLOSAO
ANTIDEMOGRAFICA.

- PODE REPARAR: só FALAM EM
EXPLOSAO DEMOGRAFICA OS QUE
NASCERAM. .

- A SOLUÇAO SAO CONJUGADOS
DE SALA E QUARTO, só COM A
SALA E SEM OS CôNJUGES.



Habitação
elll Pernalllbuco

Exposição organizada pelo
Instituto Joaquim Nabuco de
Pesquisas SO'ciais - M. E. C.

A CASA

Devemos ao espírito realizador do an-
tropólogo Va1demar Valente, diretor do
Museu do Instituto Joaquim Nabuco de
Pesquisas Sociais, esta exposição sôbre a
moradia rural de Pernambuco e a, subur-
bana do Recife. Ou melhor: sôbre o ca-
ráter de ambas, nos séculos XVII, XVIII
e XIX, observado através dos materiais e
dos tipos de construção.
Sendo moderno e dinâmico nos proces-

sos de funcionamento, o Museu do
IJNPS aorange ínícíatívas dessa espécie,
no programa de investigar a cultura do
homem nordestino nos vários aspectos.
Para tal investigação, nenhum elemento

mais importante do que a casa. A casa

Mauro Mota

jamais poderia ser Objeto de estudo no
isolamento ou em têrmos de estatístíca,
limitada' à densidade e à aglomeração.
Pois contém uma série de ímplícações
geográficas, sociais, econômicas e históri-
cas, que a fazem um ponto de chegada e
de partida para, o alcance dos estágios e
dos sistemas culturais.

Em primeiro lugar, representa a adap-
tação do homem ao meio, o esfôrço do
homem em busca de condições de segu-
rança, convivência familial e repouso. Daí
as variantes n6S resultados dêsse estõrço,
assinaladas em função dos recursos do pró-
prio meio e das técnicas de utílízá-Ios ,

Dentro dêsse critério, nem as palatítas
da Amazônia, nem as casas de áreas como

17



1, 2, 3 e 4) - Maquetas de mocambo (quatro
fases de construção),

as de Diamantina e Penedo, nem as de
madeira dos núcleos de colonização do ex~
tremo sul, para mencionar apenas ele-
mentos de estrutura, dispõem do interêsse
ecológico do "habitat" do Nordeste brasí-
leíro, particularmente de Pernambuco. In-
terêsseem face das características que o
determinam: as relações prorundas com a
paisagem fisica e social.

Aqui, muito cedo, casa e vegetação ti-
veram o seu conúbío , O mocamoo, sob ín-
flüência sobretudo africana, sendo, quase
sempre, uma espécie de imóvel de lavra,
com o ciclo mais botânico do que indus-
trial, tal a sua dependência de certas plan-

2

tas típicas nas dívísões na turaís da pai-
sagem. Nas circunstâncias dessa ritosso-
ciologi:a, é como se o mocamoo tivesse se-
mente ou fôsse a muda onde a mão-de-
obra apenas significasse um ato primário
de coleta.

Em nossas praias ou nos alagados do
Recife, o mocambo é sobretudo o coqueíro:
as fôlhas na coberta e nas paredes; na
zona dos canaviais, ainda as palmas do
coqueiro, a palha de cana ou o capim nas
águas, o barro entre os enxaíméís dos ta-
pumes; na área pastoril, prevalece a ma-
téria-prima das associações locais de pal-
meiras: a carnauheíra, a barriguda, o bu-

4 3

rítí, às vêzes com o rigor da vegetalização
chegando ao ponto de substituir os pregos
pelos cipós.

Vegetalização, embora sem êsse exclusí-
vismo e de outra forma, alcançando a
casa do fazendeiro e a do senhor de en-
genho, de arquitetura íntroduzída, mas ce-
dendo às condições tropicais, alargando-se
nos alpendres, onde os bancos compridos e
os armadores de rêde chamam as visitas
de passar o dia, e, às vêzes, de passar a
noite. Nessas casas, acham-se presentes
os paus de lei, como gostava de chamá-lo
Antonil, da nossa mata costeira, dando-se
em ;pilastras, vigas, caíbros, traves, portas
e janelas.

G
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o mesmo uso dêsse material, em conju-
gação com outros, inclusive de procedência
européia, em espécie ou nos sistemas de
produzi-Ias, observa-se na chácara e no
sobrado urbano e suburbano do Recife, nos
quais a. ação colonizadora tanto se esmerou
em técnicas de' construir, práticas e plás-
ticas, de ajustamento dos trópicos.

Nesse ponto, ao invés de um conflito
de culturas, talvez se pudesse notar a
coincidência, senão da expressão arquíte-
tônica, do trabalho para obtê-Ia em fide-
lidade às exigências do clima e da pai-
sagem urbano-talássica. E' o caso do so-
brado de origem portuguêsa, ao gôsto pa-
triarcal' nutrido de espaços horizontais,
com os seus tons barrocos, seus azulejos,
suas varandas, suas cantarias; é o caso do
sobrado vertical holandês, Iongilíneo, de

8

9) - Banheira de mármore da residência de
Delmíro Gouveia . Aplpucos , Recife, Per-
nambuco. Século XIX.

10) - semícúpio de louça. Residência da ra-
müía Aquino da Fonseca. Capunga.
Pernambuco. sécuto XIX.

11) -Lavatório de mármore de residência su.,
burbana. Recife. Pernambuco. Século
XIX.

12) - Lavatório de Iouça, começos do século
XX. Arrabalde do Recife. Pernambuco.

quatro ou cinco andares, que localizou no
Recilfe, nas meados do século :x;vn, o mais
alto gabarito em habitação urbana do con-
tinente americano.
No entanto, a casa é muito mais do que

isso; mais do que ela 'mesma como sim-
ples morada. Seja qual fôra sua cate-
goria, a casa possui uma estrutura moral
e uma expressão social, que se projetam
dos interiores, dos pátios, do piso, dos or-
namentos, dos telhados, da localização.
O homem' faz a casa e a casa faz o

homem. E' dentro de casa que êle pensa e
decide. Os seus atos domésticos ou pú-
blicos dependem muito do status domici-
liar. Daí a luta de acomodação, hOje, quase
perdida sob o domínio do edifício de apar-
tamento que estardardiza as grandes cida-
des do nosso tempo (veja-se o que vem

5) -Tijolos quadrados de piso. Convento da
Misericórdia. Goiana. Pernambuco. Sé-
culo XVIII.

6) - Tijolos de piso de forma retangular. Re-
sidência do vigário da Igreja de Maran-
guape , Paulista. Pernambuco. SéCUlo
XVIII. 19

7) - Tijolos em forma de meia lua para cons-
ttução de' colunas. Convento da Miseri-
córdia. Goiana. Pernambuco. SéCulo
XVIII.

8) - Tijolos de forma triangular. Piso do
Oonvento da Misericórdia. Go1ana. Per-
nambuco . Século XVIII.
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acontecendo no Recife) e o gõsto de mo-
rar dos seus habitantes.
Ao hábito da residência coletiva deve-se

a crescente desvalorização na. moderna so-
ciedade brasileira. Reduz-se hoje, o sen-
,tido da expressão homem caseiro, antes
bem nordestina, como sinônimo de pater-
nalismo e monogamía,
Na casa, Gilberto Freyre nucleou sua

obra de SOciólogo, hoje clássica: Casa-
Grande & Senzala, 8obrados e Mucambos.
Foi dentro e em tôrno dêsses elementos
que êle estudou e interpretou a formação
da família brasileira sob o regime da eco-
nomia patriarcal, a. decadência do patríar-
cado rural e o desenvolvimento urbano.
A saúde e a vida humana condíeíonam-

se em vários pontos ao estado da habita-
ção. De aeôrdo com o professor Leroux,

20

131)- Estátua de louça, simbolizando o In-
verno. Cerâmica portuguêsa (Valente),
dos fins do século XIX. Ornamentava,
nos fins do século passado e começos
do atue.!, os altos elas residências pa-
triarcais suburbanas do Recife, jardins
e balaustradas de terraços. Pertenceu a
familia residente, em começos do século
atual, no arrabalde do Entroncamento.
(Recife) .

14)- Cabeça de anjo. Peça de arenito, estilo
barroco, delicadamente trabalhada, de
procedêncía portuguêsa , Data do século
XVII. Fazia parte de cornija de porta
de residência colonial no bairro do
Recite. (Recife).

a habitação é preliminarmente um pro-
blema de neurologia, diante das calmas fí-
sica, térmica, sonora e visual exígtdas pelo
repouso e pelo sono.
A exposição do Museu do IJNPS vai

assim muito além do que se pode ver nas
plantas, nas fotografias, nas macuetas, nas
madeiras, nas ferragens, nas cerâmicas.
!Há, no meío de tudo isso, esta melan-

colia: o material suburbano reflete a mu-
dança da política nabítacíonal: foi reco-
lhido em demolições. !Mas aqui é como se
as peças se reintegrassem nOS corpos pri-
mitivos. E' como se de uma delas, os res-
tos de uma janela de sobrado de subúr-
bio . recírense, ainda <viesse um aceno da
môça para o estudante, Para o estudante
da história da habitação em Pemambuco.

O
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15)- Leão guarda-porto. Louça porbuguêsa
(Devezas-Valente), muito encontrado nos
portões das residências patriarcais su-
burbanas do século XIX, no Nordeste e
principalmente em Pernambuoo, Perten-
ceu a família residente no arrabalde do
Derby, nos começos do século atual.
(Recife) .

16)- Cachorro guarda-jardim. Louça portu-
guêsa do século XIX (Devezas-Valente).
Muito encontrado em Pernambuco e em
tõda a área nordestina, nos jardins das
chácaras e residências senhoriais subur-
banas. Pertenceu a. família residente, em
começos do século atual, no arrabalde
da Camunga. (Recife). .
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1 - 'I'erraço Mart1nl Roas\. S.P. Mural. 1962

o espaço vivo - eis o probfeme que se
il1l/Póeaos artistas frente ao mural nos
dias de hoje. !pessoalmentenão acredito
no mural no seu sentido tradicional; como
significar o espaço vivo de que se cons-
titui a própria arquitetura? Já não se
trata da mera "íntegração" de relevos ou
murais na arquitetura. Estamos em outra
coisa.

- Ruga, quai seria a dijere1Íç(i-jiiítá:á';'"
mental entre a atitude do artista e a·
do arquiteta frente ao espaço - isto
é, as concepções espaciais de ambos?

- Estruturação e significação.
No espaço iniúiferenciado o arquiteto
cria uma estrutura: é ela uma forma
dos homens viverem o espaço; mas
a própria V'ÜVência e o significado
dela se âõo concentrada na obra do
artista.- Hugo Roàrigues, que é para voCé o

espaço vivo arquitetônico, e como si-
tuar aí o problema espacial do mural
- tsto é, no seu nõvo sentido?

.,....O espaço vivo é a reepiração e o mo-
vtmento e a visão, e também uma
estranha ressonância de existência
anterior (dêsse espaço) ; não posso
impor sob qual signo vai viver o es-
paço, sem ter participado do seu nas-
cimento.

- E a questão dai inclusão ou não na
arquitetura, de obras de arte - seria
a arquitetura um amálgama de ele-
mentos' ou pura, ela mesma obra de
arte, como o querem muitos?

- Ao criar uma estrutura o arçuiteto:
também significa e qualifica o es-
paço; por isso tôaa obra ae arquite-
tura é também uma obra de arte.
Alguns crêem que, no seu ponto, mais
alto, a arquitetura pura não precisa
de elementos estranhos a ela: p, ex .
pinturas, esculturas, murais. Na pre-
tensão de totalidade o arquiteto se
afasta de sua própria junçõo: d'ar
"habitat", lugar de convívio a gente
e obietos,

Essa participação no nascimento do es-
paço da obra, de que nos fala o artista.
já traz Implícita nela uma diferença run-
damental entre o primeiro sentido do es-
paço como lhe foi dado pelo arqUiteto e
o que resulta da interferência dêle nesse
espaço: a criação da obra.

Entrevista e pontos de
vista sôbre a escultura de
Hugo Rodrigues

Hélio Oiticica
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- Ê intenção sua a procura de Um am-
biente "total" para a realização da
obra, da criação de uma escultura-
ambiente?"

- A integração é o que se vai opor à
mera acumulação. A minha intenção
é essencialmente o diálogo entre a
a obra de arte e a arquitetura; se o
diálogo mantiâo é bom, a obra se
integrará. O diálogo é uma neces-
sidade urgente; se não o fõsse, o
tema da incomumicaõiluuule .não se
apresentaria tão insistentemente na
arte contemporânea.

ç110,por etapas, de uma "topología" dêsse
mesmo muro - há uma evolução grada-
Urva no sentido do "suporte" virtual para
a criação da obra - o muro - que passa
do simples suporte expressivo para ser êle
mesmo o elemento fundamental da expres-
são. Se nos prímeíros relevos, p , ex. os
do Terraço lMartini Rossi, há uma super-
posição dos mesmos sôbre o muro (foto
n.o 1'), criando ai uma virtualização poé-
tica do muro pelos elementos formais aí
dispostos, com a sucessão de obras, já se
nota essa submersão do "fundo" do muro
em tôda a área do mural. O passo deci-
sivo, dramático pode-se dizer, dessa sub-
mersão para uma tentativa da criação de
uma "totalidade-muro", verifica-se no mo-
numental relêvo do Banco Aliança de São
Paulo (fotos n.ss 2, 3). Há aia procura
inquieta, direi mesmo violenta, de uma
ambíentaçâo arquítetôníca: não se con-

VerIfica-se no desenvolvimento da obra
"muralístíca", .se assim se pode chamar,
de Hugo Rodrigues, um constante lutar
com a superfície planada. da parede no
sentido de violentar essa visão puramente
plana, bidimensional do muro, para a cria-

2 - :l - Banco AÍlança. S. P. Mura!. 1964
4 - 5 - Leme Palace Rotel. Rlo. Mural. 1963

tenta o artista com o que lhe é dado, o
muro, mas quer transformá-Ia, esca!Va,n-
do-o, expondo pilares, vigas, tijolos - há
a procura da expressívídads do própria
miolo do muro, do seu cerne constitutivo
na totalidade do relêvo e não a superpo-
sição de idéias formais à superfície aca-
bada. Há como que a volta ao estado an-
terior, antes do embôço, para buscar aí
os elementos espácío-formaís da obra.
Intermediária, antes da obra do Banco

Aliança, é a obra do Leme Palace Hotel
(foto n.o 4), por onde se pode notar essa
evolução, êsse desgarramento da superfí-
cie lisa até a sua víolentação direta. Nessa
obra os elementos formais (antes como
que "seriados", p. ex. o de jacarandá e
gêsso da Martini Rossí) , começam a criar
um espaço "além do muro"; algumas pla-
cas são suspensas no ar (foto n.? 5), apa-
rece a tensão entre elas e as que aderem
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ao muro, feito irregular pelo artista. Se-
riam relevos ultra-espacíaís, que tendem
a uma volta ao espaço escultural, mas de
um modo especíal : são placas de maneira
que, pelo seu material constítutívo se con-
trapõem ao do muro prõpríamente díto,
aumentando aí essa "tensão desgarratíva".
Note-se que na obra do' Banco Aliança
de ·8. Paulo o material usado é do próprio
muro .(cimento,· tijolos, etc.) , ou sejam os
elementos naturais da alvenaria; os ele-
mentos que antes tendiam a uma espacía-
Iídade decoratíva-exoressíva (Leme Palace
Hotel), a uma incorporação virtual do es-
paço ambientalao muro, su'bmergem agora
no próprio muro e tendem a uma escul-
turação do mesmo. A coisa vai mais longe
ao surgir a obra no Panorama Palace
Hotel do Rio - uma "boi te" cavada na
rocha viva, que dá aí a oportunidade da
saída do muro ao espaço, resultando
numa esculturalização do ambiente (foto
número 6).
Ainda nessa obra do Panorama Palace

Hotel aparece o elemento cõr num sen-
tido mais específico. Nas obras anteriores
já se notava uma diferenciação no próprio
material, visando uma estrutura espacial
da côr baseada na própria neutralidade
do material usado; p. ex., no Leme Pa-
lace Hotel, onde a madeira. queimada, de
vários tipos (ípê, roxínho, canela), esta-
belece essa estrutura de um "play" colo-
rístíco visual, mesmo sendo aqui calcado
na neutralidade da côr . Na obra do Pano-
rama P. H., o próprio material: pedra e
alvenaria, já solicita um enriquecimento
mais específico dessa estrutura-côr - aqui,
além das relações que se estabelecem na
pedra ao ser tratada de diferentes modos
(principalmente por brttadeíra) , há, na
parte de alvenaria, o aparecimento da
própria cõr pígmentar misturada à mes-
ma, côr esta que permanece estreitamente
ligada ao material primitivo, pois são
tôdas derivadas de terras (ocre, vermelhos,
etc.) , Não há aí a procura de efeitos
píntorescos, mas o emprêgo da côr em
totalidade estrutural - é ela um elemento
criador de espacíalídades, aumentando a
tensão ambíental entre o "muro" irregu-
lar e indiferenciado e o espaço ambíental
propriamente dito. Essa passagem do
muro ao espaço arnbíental é realmente
aqui Imperceptível - aparecem como eta-

pas de uma mesma totalidade, assim
como o elemento estrutural da cõr.

O problema do mural em si, desde que
este existe, fundamentou.sa numa ligação
com o da arquitetura no sentido de um
alcance à coletividade, mais freqüente que
o quadro ou a escultura pura e simples-
mente. Não é' aqui o lugar para tracar
uma historicidade do caso, mas basta re-
fletir um' pouco sôbre o assunto para ver
que essa pretensão de um alcance à per-
cepçâo coletiva existe, e é ela envolvida
de imediato pelo problema da comunica-
ção na obra de arte, e as diversas concep-
ÇÕES dessa comunicação, visto ser ela es-
pecial nos problemas da percepção, con-
ceítuação, etc. Também seria inútil, pela
extensão do assunto, querer falar aqui
sôbre êsse modo de percepção, sõbre os
conceitos aí envolvidos, etc. Limitar-nos-
emos a examinar o fenômeno de hoje da
tendência a uma criação de "ambienta-
ções" que não só atinge a pintUl1a' e a es-
cultura, mas também o mural, já que a sua
natureza sempre foi mais ligada a tal
coisa do que as outras duas clássicas ca-
tegorías, hiperindividualizadas depois da
Renascença. O mural, nesse ponto, sem-
pre foi mais generoso. Há, na sua forma
de apresentação, uma íncísívídads, eficaz
sõbre a massa popular, na sua relação
com a arquitetura, ao se colocar sempre
no mesmo lugar numa relação de sim-
patia, com o homem cotidiano, num diá-
logo que, se quase sempre forçado, nunca
o é quando 'há a verdadeira. comunicação,
isto é, o diálogo propriamente dito. lt por
isso mais importante a realização de tais
obras em lugares públicos do que em re-
sidências particulares, onde pràticamente
não têm função, mesmo quando se tratem
de experiências tão freqüentes de· uma
"íntegração arquítetôníca" realízadas no
mundo inteiro. Já em bancos, escolas,
igrejas, museus, etc., tal experiência é lí-
cita - dar ao homem do dia a dia o seu
pão de arte - ou à arquitetura o seu
"ambiente". Daí nasce realmente essa
tendência às ambíentações que hoje são
tentadas no campo das artes plásticas.
Há aí talvez uma fusão de pintura, escul-
tura e mural (que seria ligado ao relêvo
mesmo) nessa tentativa -de dar ambien-
tação à arquitetura. A funçâo social do
artista estaria também aí preenchida por
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uma colaboração mais eficaz, mais obje-
tiva, visto ser essa ligação com a arqui-
tetura um bálsamo às' ídíossíncrasías, te-
mores e vacilações características aos ar-
tistas em geral (mas, cuidado, pois as
mediocridades abundam neste campo, onde
nem sempre os artistas de mais valor
tentam enfrentar as condições freqüente-
mente desfavoráveis à criação). Tall:i
obras são colocadas no percurso diário do
"espectador" (já que assim o chamamos),
isto é, do homem - queira ou não está
ela ali para. a sua visão díáría (a não
ser que êle não a "queira" ver). Surge
então a idéia fascinante de "dirigir per-
ceptivamente" êsse percurso, a solicitar
não êsse modo de comunicação de uma
"vísão passíva", para uma partícípação,
uma "visão ativa" do espectador. Essa
idéia aparece, já hoje com uma certa fre-
qüência, de diversos modos, nas criações
de vários artistas. Atinge ela, diretamente,
o fundo do problema essencial da obra
de arte que é o da comunicação.
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- Quanto ao problema do modo da cú.
municação não há, na arte contem-
porânea, urna tewd:ência CL solicitar
urna participação do espectador? Qual
seria a sua atitude a êsee respeito.

- Minha. atitude emana da minha len-
tidão, da minha concepção de eter-
nidade. Eternidade é a única intui-
ção emocional capaz de incluir o
âesenootoimento, a vida e a morte
numa totalidade. No entanto a eter-
nidade não existe: é mitica para nós;
está ligooa à percentagem do oxiUê-
nio na atmosfera. Há certo equüüni»
de imagens roa inconsciente humano.
Há certa coniatnüaçõo misteriosa de
moléculas nas nossas células. Se ama·
nhã o sol se transforma numa super-
nova, ou estourei a consciência hu-
mana e voamos numa chama atômioa,
nossas obras não terão sentido por-
que carecerão de eternidade. A pre-
tensão de totauâaâe dada ao presente
é urna necessidade angustiosa de
ignorar esta possibilidade ou apoca-
lipticamente de desejá-Ia. O presente
tem o futuro na sua própr-ia inércia,
vem no passClJdocuja origem se perde
na origem. Nossa vida é urna dra-
matteação dessa inércia tanto mais
humana quanto mais consciente, e
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que é presente só porque é agora que
a estamos manifestando. O valor
dêsse presente depende da quantidad~
de passooo e de futuro que é capaz
de integrar no seu modo de expressão
(sons, gestos, pauurras, formas} e o
sentido de ruptura que a obra de arte
tem com respeito a inércia imediata
do valor comum, que integra só o
passado imediato e futuro imeâiaio
e nunca o gmnde passado e o grande
futuro. A ruptura é com a mediocri-
dade que não suporta um convivio
intenso com a profundid'ade de seu
tempo àada em presente.

:- Essa vivência de um "convívio" é que
o levou à concepção da obra do Pa-
norama?

- A obra do Panorama foi surgindo de
um progressivo entendimento entre a
eqUipe técnica da emprêsa, o arqui-
teto Carlos Werneck, o engenheiro
José Augusto Pereira e, posterior-
mente Sérgio Rodrigues que projetou
os móveis e o teto. Eu não fiz nem
desenhos nem "maquette" (aliás nun-
ca faço) e êles tanipouco fixaram
condições riqiâas; até o fim não sa-
bíamos qual seria a forma final da
obra. Nosso bom entendimento pe:>
tnitiú um bom convívio 00112, a rocha,
o morro, os materiais de construção
e a arquitetura prévia. Daí surgiu a
possibilidade da escultura-ambiente.

- Qual seria a freqüência de possibili-
dades como essa, isto é, nas relações
entre artista, arquiteto e empresártos?

-, Para mim os melhores entendimentos
são com os arquitetos. Em geral o
empresário e o capitalista só têm vi-.
são em custo baixo e lucro alto. A
funcionalidade de qualquer empreen-
dimento, como sendo também urna
obra do espírito humano, umCll expres-
são de cultura, é 4e poucos. A maio-
ria fala em boas intenções, mas te-
mem o ridículo; e repetem o conven-
cional c011'!lp1'0misso pseudo-utilitário
e medíocre. Resultado - o ridículo
de ter construuio uma cid:aàe horrível
na paisagem nuus bela do mundo.

Há, na obra do Panorama, uma luta
entre a vontade de manter a expressíví-
dade da pedra íntacta e a de transfor-
má-Ia; há um drama, uma tensão, nesse
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problema. Segundo o próprio artista foi
para êle o derrubar a pedra para logo
em seguida levantá-Ia - há aí todo um
desenvolvimento espâcío-estrutural, da pe-
dra pura à totalidade da obra. Seria o
desdobramento espacial da massa até o
estabelecimento da nova massa-espaço que
é construída pelas peças do todo; é ai que
nasce a compreensão do que seja a idéia
de uma escultura-ambiente, que é a cria-
ção dêsse espaço-massa, dessa tensão ca-
racterística da escultura moderna, que
aqui aparece de uma maneira nova. lt a
luz também um elemento espacial funda-
mental nessas obras. As peças do todo
mais do que recebem a luz passívamente,
dirigem-na -espacíalmente e condtcíonam-
na numa energética visual. TUdo é aqui
estabelecido em tôrno do espectador que
não só "assiste" esta cena como dela par-
ticipa.

- Pensa voCê em criar espaços a serem
percorridos pelo espectador nessas
obras ou em outras no futuro?

- Acontece que minhas esculturas são
como se fôssem pequenas "maquettes".
André Bloc, Bttienne-Mortin e outros
realizaram experiências no sentido
da escultura habitável. E acho que
isto faz parte de urna premonição:
é a nova urbanística. Aqui a escul-
tura adquire, pelo seu tamanho, con-
dição de objeto-arquitetura-cenogra-
fia. Recobramos o sentido de espaço-
tempo saçrcão, quer dizer, de templo,
lugar de med;i:tação, peregr~nação, de
celebração dos mistérios da existên-
cia: ',iimbito para o nascimento da
nova religião. Por enquanto é difícil
ua América Latina ainda mendiga,
um tal empreendimento, a menos que
apareça um espírito nõuo na urba-
nística. 1J:ste nôvo espírito vai criar
a paisagem urbana que permitirá a
realização de esculturas-lugares. Esta
paisagem urbana é menos Brasília
que a pr-ospectiva de Sérgio Bernar-
âes: Guanabara, ano 2.000. Brasília
é 1tm exemplo do que deveria ter
sido f.eito em principios do século. A
cidade no sentido da viséW de Sérgio
Bernardes é o que deveríamos enca-
rar agora. De tõâae as cidades do
mundo surge agora a consciência da
inutilidade de seguir no mesmo es-



6 - Panorama Palace Hotel. Mural escultura.
1964.65, detalhe

7 - "A Vaca-Tigre". Bronze 1963
8 - 9 - Panorama Palace Hotel. Detalhes
10 - Terraço Martini Ross!. Mural. 1962.

Jacarandá e gêsso.

quema de crescimento gerada por
uma mal-entendida liberdade d)e em-
prêsa, Nela os arquitetos ficaram re-
âueiâo« a meros enipreçaâoe de con-
domínios ou oonstrutoree que nãio
estão em condições de decidir.. mal-
grado tenham o direito em taze-to .
1: geral ouvir numa reunião de con-
dônimos as burrices mais âesespe-
rantes . As construtoras só se inte-
ressam pelos problemas técnicos da
obra e que lhe pa.guem o trabalho.
O resuliaâo são cidades antivitais nas
quais a arte só se pode integrar pro-
testando.

~sse problema de uma íntegração de
obras de arte no campo urbano decorre
diretamente do da criação de ambienta-
ções arquitetõnicas: é lógico que o artista
aspire a isso - é a justificação social de
sua atividade individual. Nas grandes épo-
cas (Grécia, Roma, Gótico, etc.) essa ín-
tegraçâo se deu de várias maneiras através
dos grandes estilos. Em nossa época o
problema se torna mais complexo. À me-
dida em que a arte .se uníversalíza," à
medida em que caem as fronteiras abs-
tratas dos povos e raças, a arte Se torna
complexa, multíforme, ilimitada nos seus
meios e nas suas possibilidades. ~te as-
sunto prolongar-se-ia demais se o fôsse-
mos tratar a fundo aqui; cabe-nos sô-
mente assinalar êsse ponto em que há a
decorrência do problema de ambientação
arquitetõnica para o da integração urba-
nística. O artista como que ampliaria o
seu campo de ação do interior arquitetõ-
nico para colaborar, como o faz o arqui-
teto, na paisagem urbana. ,se a freqüência
em que ocorre um entendimento entre o
artista e o arquiteto já propõe dificulda-
des, nem se fale no do artista com o
urbanista. Em geral (com honrosas exce-
ções) há uma falta total na escolha dos
artistas a colaoorarem nisso: víde p. ex ,
o caso do Rio de Janeiro nas suas partes
novas, como o atêrro da Glória. Ai in-
competência de governadores, diretores,
burocratas, etc., ainda com mentalidade
acadêmica, ou a questão da ruvalídade en-
tre arquitetos e urbanistas, etc., são a
causa disso. É verdade que, em algumas
cidades na Europa já há a solicitação a
grandes artistas [para essa tarefa - é isto
um estímulo aos empreendimentos críatí-
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vos dos artistas e um modo ainda mais
eficaz dessa comunhão entre arte e massa
popular, moldando o gôsto geral ao mesmo
tempo que proporciona às áreas urbanas
sua ambientação moderna. Para isso se-
riam precisos arquitetos e urbanistas are-
jados, realmente modernos

- Huço, que acha você âêsse problema
da colaooração do artista nas paiso»
gens urbanas?

- É essencial porque é para isso tam-
bém que existe o artista como técnico.
Só que a vaidade do poderoso recusa
a intervenção âos que sabem mesmo.
sste problema depende no fundo do
processo de. amadurecimento comuni-
tário que é muito lento ou <ta feliz
casuaiiâaâe de uma personalidade
forte e profunâa, As çranaes obras
de tôdas as culturas quase' sempre
foram encomendadas por reis e papas.
É doença ,da personalidade pOlítica
sentir-se na obrigação de decidir em
tudo. Naturalmente depois de feita a
criança está aí o aparato propaçan-.
tiistico para criar a onda de opinião
em favor do que nunca alcança a ser
obra; cultural, porque sempre é ape-
nas uma variação da mesma ênfase
forçada de lugar comum ou uma es-
tetizanie utilização morta das pes-:
quisas modernas. Isto é o que com-
põe mais de 90% Ido acervo público.
Com êste mostruário nãJ9 se pode
esperar do povo, condicionado a res-
peitar banalidades, alguma interuen-:
ção criativa do que deve formar. parte
de suas cidades. E como os polítio~~
dizem que estão para cumprir o que
a maioria quer, não existe outra.
"ciuince" para as obras valiosas' de
inteçração urbana que o aproveita-
mento urgente de alguma circunstân-
cia feliz que se preseente, Urgente
porque pO'de haver revolução ou mu-
dança do govêrno e então o que até
êsse momento era bom passa a ser
muito ruim.

Na sua evolução escultórica, Rugo no-
drígues percorre um caminho em qUE:essa
relação já rvista. nos murais, entre massa
e espaço, assume um caráter mais preciso,
onde aparece mais nítido êsse problema.
São, como relação- de espaço interno e ex-
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temo, verdadeiras esculturas mícro-habí-
táveís, isto é, são "maquettes" como o
disse o artista, tal a organicidade dos es-
paços condutores de energia visual, mícro-
espaços é claro, pois o que seria em grande
percorrido pelo espectador, o é aqui pela
visão total que abarca a obra no seu do-
mínio, não só vendo diretamente como
adivinhando os labirintos internos que se
contrapõem ao delineamento de massa ex-
terno ll: isto um problema que atinge
não só o interêsse monumental de cada
peça, ou arquitetõnico, mas também o pró-
prio dar-se perceptivo das mesmas. Na
escultura "A Vaca-Tigre" p. ex. (ver foto
n.o 7), as perfurações, dir-se-íam subter-
rãneas, existem não como ínterêsse visual-
óptícos, mas como uma percepção espacial
mais profunda: ao serem descobertas ad-
quire o espectador a consciência de Um
acontecer espacial interno na escultura e
passa a possuir dela Um nôvo sígníflcadoi:
existe o que não se vê. Há ai uma nítida
cíclagem na "maneira de ver" do espec-
tador, sendo por isso o sentido espacial
da obra essencialmente ativo. ll:Sie pro-
blema é característico dos escultores pós-
!Moore, dessa linhagem onde a contrapo-
sição dramática massa-espaço assume o
caráter de um problema essencial em cada
obra. Se os mais ligados a M:oore ainda
expõem diretamente essa problemática de
"vazar" espaços no delineamento orgânico
das massas, os mais novos partem do pólo
oposto: criam em totalídads massas-espa-
ços, onde os vazados e cheios já nascem
símustãneamente, como um monumento ou
uma arquitetura. Há uma configuração
fisiognômica no caso especial da escultura
de Hugo Rodrigues; não uma ":figuração"
mas um sem-número de poss11Jilidades íma-
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11 - Escultura em cimento. Ooleção vaímvr
Lima Amaral. RIo. 1963

12 - Escultura em concreto
13 - Panorama Palace Hotel. Detalhe da

Porta.
14 - Escultura em madeira.

gétícas, onde pode o espectador dar livre
curso à sua imaginação; é isto produto
da tensão existente no "fazer-se" continuo
das superfícies descontínuas dêsses amál-
gamas de massa-espaço. Reside aí o ca-
ráter mágico dessas obras: - o exercício
da imaginação produtiva na fisiognomici-
dade de cada peça, não estabelecendo "fi-
gurações", mas "configurações".
O que interessa ao "percorrermos 'Visual-

mente" essas obras é o sentido específico
de tempo que aí existe, que decorre dire-
tamente dêsse desgarramento entre vazios
e cheíos. Não há aqui a preocupação cíne-
tíea (seria isso o pólo oposto dêsse típo
de escultura); o "percorrer" é não só es-
sencial à maneira visual de apreendê-Ias,
como o elemento especificamente temporal
da sua estrutura. Há a alternãncia entre
uma vontade de deixar o bloco unitário
de massa intacto e a de imprimir-lhe um
temporal que lhe dê a forma escultórica
resultante. O tempo como que se apre-
senta imanente em cada Escultura-totali-
dade: nasce dessa contraposíçâo entre a
estaticidade da massa e a dinâmica do
"moldar" a massa pelo artista. ESSa re-
lação é direta, sem [ntermediárâos . O es-
pectador é solícítado a desvendar os inte-
riores, a "ver o outro lado" de cada bloco
de massa; é êsse o caráter essencialmente
dinâmico e moderno dessas obras: não a
mera contemplatívídade romântica de cada
peça, mas um inquietante desvendar de
massas, labirintos e vazios que se contra-
põem dínãmícamente na totalidade de cada
bloco, propondo ao espectador um ciclo de
visão que vai da apreensão do bloco in-
teiro, depois o "percorrer visual" e por
último a reapreensao modificada do bloco
original. O
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Painel

Conjunto residencial
"Vale Encantado"

2

Arquiteto: Hernân acampo Landa

Arquitetos Colaboradores:

Raúl acampo Losuia. e Marcelo Olmos Dia.z

Projetado numa. superfície de 244.000 m2,
o Oonjunto do Vale EnoanJtado está 10-
calízado a uma altitude de 600m, na pra-
ça' Martins Leão, no Alto da Boa Vista,
desfrutando da magnifica vista e dicrame-
no clima da montarrha carioca, conta com
10 edifícios resídencíaís, num total de 325
apartamentos de vários tipos, um bloco
destinado ao centro de compras para cO-
mércío local, uma capela já existente e
um clube social, totalísando uma área de
24.000 m2 cobertos.
Tendo oaracterístíca de parque, as uni-

dades resídencíaís se distribuem escaíona-
damente ao longo da estrada construída
no forte declive dia terreno, evitando a ín-
terferêncía da vista panorâmica da mon-
tanha até o mar.
O lazer é complementado com as ínsta-

lações do clube, as quaís constam de: se-
de social, piscinas, vestiários, fisioterapia,
campos de esportes, estacionamentos, pae-
ques e jardins. O

1 - Maqueta do conjunto.
2 - 3 - Perspectivas do Clube e de um. bloco

resldenclal.
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Painel

Edifício do Banco Operador

Rio de ..Janeiro - Guanabara

Arquiteto - Paulo Antunes Ribeiro

28

1 - Maqueta.
2 - Pav. térreo.
3 - Sobreloja.
4 - Pav. tipo do 30 ao 210.
5 - Pav. tipo do 23 ao 350.

.A: quadra para a qual havia sido apro-
vado ínícíalmente um projeto de, acôrdo
com as normas do Dec. 6.000 foi reurba-
nízada, tornando público e maior &' área
interna do PA existente. Esta reurbaní-
zação, possível dado o reduzido número de
proprietários, apenas 5, permitiu um acrés-
cimo de cêrea de 20% da área de cons-
trução de todos os prédios, o que resultou
no projeto de um edifício de 26 andares,
para a parte pertencente ao Banco Ope-
rador.

Os principais. problemas a serem resolvi-
dos no !projeto"eram: 1) exigência de en-
trada! obrígaitóría para o banco e Ip!l>rao
edifício, pela! Av. Rio Bl'anco; 2) locali-
zação dos elevadores no local mais desfa-
vorável do terreno, por imposição do pro-
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grama; 3) saída direta para a caixa da
escada principal - a-ei de proteção con-
tra incêndio; 4) harmonízação do prédio
Monteíro Aranha, com 23,pavimentos, com
o edifício a construir cuja altura depen-
dia da distribuição da área.

Procurando tornar o ,prédio plàstica-
mente isolado dístríouíu-se a área de
construção permítída em duas lalturas -
uma igual à do Iprédto Monteiro Aranha
(23 pavtmentos) e outra pa.ra o restante
com 36 andares. Para atingir êste objeti-
vo o arquiteto tratou 18) parte mais baixa
do edifício com acabamento violento dei-
xando o material estrutural à vista e fa-
zendo contraste com a superrícíe de a-ca-
bamento maís apurado em vidro e alu-
mínio, da parte mais alta. A 'solução ado-

3

5

tada possibilitou ainda marcar com desta-
que as duas entradas -a do banco e 'a
do edifício.

o banco ocupará os pavimentos compre-
endidos entre o subsolo e o 4. o pavimento,
ínclusíve: sendo destinado o restante, parte
3iOS propríetáríos do terreno e parte à
venda.

A construção do prédio será feita sôbre
fundações de concreto armado, em tubu-
-lão pneumático: aestrl,ltura será igual-
mente em concreto armado.

29

As fachadas laterais serão tratadas em
concreto aparente em baíxo-relêvo geomé-
trico, granito ouro velho, alumínio e vidro.

O
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Literatura
QUE É LITERiATURA? (Ir)

José Guilherme Merquior

Que tipo de linguagem, em sua função
imaginativa, emprega o texto literárll()?
Serve-se da linguagem de todos os dias,?
Ou de um vocabulário especial, como a
eíênoía, as várias profissões, as classes so-
ciais, com sua gíria? iNo que se refere ao
material de que se utiliza, a literatura
emprega a linguagem corrente, Pouco a
pouco, em calda época literária, forma-se
um "dicionário poético", composto das pa-
lavras que o gôsbo vigente enobreceu pelo
uso lirterário. Porém, bàsícamente, não é
o emprêgo dessas palavras "eleitas" que
caracteriza a utílízaçãe poética da lingua-
gem - mesmo !porque basta que se álte-
re o gôsto para que mudem essas pala-
vras, suJbstituMas por novas favoritas.
Não é, portanto, na seleção de um voca-
bulário próprio que a literatura encontra
sua maneira especínca de servir-se da
língua.

Essa maneira, ela a encontra no ato
mesmo de ordenae as palavras. Vej-amos.
Na composição verbal, na formação de
orações, operam dois modos distiln!tos de
atívídade relacionada com as palavras:
seleção e eombínação. Tomemos, por
exemplo, "animal" por teima de uma
mensagem lingüística. Para representar
êsse tema, escolho um dentre vários no-
mes mais ou menos semelhantes: bicho,
bêsta, alímáría, bruto, anímalzínho, ete.
Depois, .para comentar o tema dado, es-
colho um dentre vários verbos semântí-
camente a;pall"entados: come, mastiga,' ru-
mina, masca, pasta etc, As duas palavras
escolhidas, tema e comerutárío, sujeito e
predíeado, se combinam na-cadeia faLa:-
da: "O bicho ruminava". A seleção se
produz sôbre a base de equivalência: se-
melhança :ou díssemelhança, sínonímía ou
antonímía - ao passo que a combinação
(a construção da seqüência) repousa só-
bre a contigüidade. Ora, a função poética,
IPrecisa.mente, projeta o princípio de equi-
valência do eixo da seleção sôbre o eixo
da contígüídade, A equivalência é "pro-
movida. ao nível de processo constítutívo
da seqüência werbal", Essa forrnulaçâo,
devida ao eminente lingüista Roman Ja-
kobson, permite comprender por que, em
poesia, cada sílabada, cada acento, cada
sílaba não acentuada, calda fim de verso,
cada pausa. sintática se vê disposto numa
relação de equívalêncía, de correspondên-
cia lPositiva oU! negatdva, com cada outra
sílaba, acento, sílaoa átona, fim de ver-
so e pausa sintática - respectsvamente.
A sõbreposíção da equívalêncía à conti-
güidade faz com que tudo seja, na frase
poétíca, um elemento simbólico, isto é:
um elemento de comparação. Por isso, o
poema' não é simbólico apenas por SU:l.·S
imagens, mas até mesmo por seu tecido so-
noro, por sua "carne" verbal. Qualquer que
'seja o sígnífícado de um poema, êle é
dado sensivelmente, materializado, no pró-
prio corpo de suas palavras. ÉSte é o
"aparecer sensíves da. Idéia" que Regel

considerava a definição básica do fenô-
meno artístico. POl' isso, ainda, é que, em
poesia, nenhuma palavra é puramente de-
noiJativa, puramente referente a um obje-
to preciso: é também eonotauca, por alu-
dir a outras realidades, não "índãcadas",
mas antes "sugerídae" por ela.

O texto literário exige sempre a <atenção
a sua camada sensível, material. Na poesia,
a elaboração dia matéria 'Verbal aparece
mais concentrada que na prosa - mas
em todo texto literário, a rica sígnífíca-
ção do corpo das palavras está presente.
A literatura é um sistema simbólico se-
cundário que, ao utilizar-se do sistema
simbólico prírnârío que constitui sua ma-
téria-prima: a linguagem, evidencia com
uma Intensidade especial ° caráter alta-
mente alusivo, políssêmíco e muíttvalen-
te da palavra. Através dessa riqueza de
sentidos, a líteratura se torna capaz de
oterecer-nos uma imagem mais ampla,
mais vívída, e mais profundamente com-
IPrensiva da, realidade. Veremos a seguir
que outra feição, 'além da ocorrêncía do
imaginário e do emprêgo da linguagem,
contribui para concettuar a ol1teratura.

O

Teatro
TEA'I1RO INFANTLL

Cleber Ribeiro Fernandes

O Teatro Infantil continua aguardando,
dos profissionais de teatro e, príncíoalmen-
te, dos podêres públicos, a a1tenção que me-
rece. Enquanto esta não vem, o remédio é
continuar "malhando em ferro frio", ínsís-
tindo juruto a um público cético e desin-
teressado que o procura quase iPor acaso,
dispensando para sua escolha! qualquer cri-
tério seletivo .

.Além dos problemas econômicos qu.e su-
focam ° gênero, e que seriam bem me-
nores se as companhias ipll"ofissionaismais
lCiU menos estáveis criassem um departa-
mento ínfantãl sem a obrigação de Uma!
contabilidade própria, existem ainda 00
de ordem técnica e !pedagógica que, ao se-
rem relegados para o segundo p1M10, con-
tribuem para que o gênero em vez de se
firmar, mereça. cada vez mais o despres-
tígio que o cerca

QUllJnd~ feito em ha.ses profissionais
autônomas, o teatro ínrantn é sempre de-
ficitário. :Aloo.rretando despesas de mon-
tagem, elenco, aluguel de teatro e iPUJbli~
cidade equâvalentes às de um espetáculo
para ladultos, uma peça infantil é tradi-
cionalmente apresentada ao público aipe~
nas nos fins de semana. Desta maneira,
corno esCllJpa.r ao esteeítn esquema que
tais círcunstãncías ãmpõem? Esta é a ra-
zão pela qual nossos melhores espetáculos
ínrantís são feitos, não por profissionais,

mas por amadores que, dada sua condi-
ção, esbarram na índíterença do público
e da imprensa especíalizada que se re-
ousa. sistemàticamente a oonsíderá-los.
Trata-se, evidentemente, de um beco sem
saída, de um círculo vicioso que só po-
deria. ser rompido com o apoio de gran-
des capítaís ou de uma subvenção oficial
que, mesmo modesta, teria: de ser cons-
tante, a fim de possibilitar ao profissional
consciencioso um mínimo de tranqüilida-
de para que pudesse se dedicar, sem so-
bressaltos, à busca de soluções para os
problemas que o contato permanente com
o público infantil impõe.

Desde que se deseje da: criança alg'O
mais que a gritaria inconseqüente a tí-
tulo de "reação", cumpre atender às
exigências pedagógicas e, por vêzes, tera-
pêuticas, que se propõem quando menos
se espera. Um espetáculo adulto tem o di-
reito de "desafiar" êste ou aquêle tipo de
público, capaz de defender-se quando atin-
gido pelo tédio, <pelohermetísmo ou, sim-
plesmente, pela má Qualidade. O público
Infantil, muito mais síneero em suas rea-
ções é, no entanto, dócil; desde que te-
nha o seu ínterêsse despertado, presta-se
a tôdas as influências, das mais às menos
perigosas. Eis porque, numa época corno a
nossa, em que os valôres se substituem
com incrível velocidade, a tentação de
"ensinar" ou transmítír "moralidades"
deve ser evitada a. qualquer preço. Que
o mundo infantil seja captado através de
símbolos teatrais, comprensíveis e aJtraen-
toes- eis, em nossa .cpíníão, a tarefa prt-
mordíal,

Por curto Iado, se um adulto, presumi-
velmente, "escolhe" o seu espetáculo, com
a criança já não vaeontece o mesmo. Um
título sugestivo 1110 caso das que sabem ler
ou um boneco engraçado para as outras
são mais do que o suficiente para atraí-
Ias. O seu ínterêsse, na base de um tem-
peramento ainda em embrião, será pôsbo à
prova quando o irremediável já aconteceu,
isto é, quando o espetáculo já corre pela
metade. E já. que o público infantil é res-
trito e não pode ser rigorosamente sele-
cionado quamto às suas várias idades, a
solução mais razoável parece ser o en-
contro de um denominador comum para
ínterêsses quase opostos, quaís sejam os
de um menino de cinco anos e os de uma
menina de seis.

:ffistelSsão apenas alguns dos problemas
- formulàdos de maneira superrícíal -
que se apresentam aos cultores de um gê-
nero que persiste graças apenas à sua
'teimosia, já que gastaram os melhores
anos de suas vidas num aprendízado que
se recusam a renegar. E, no entanto, bas-
taría atentar para um racíocínío dos mais
símples: uma criança que se acostuma
hoje a ir ao teatro, será um espectador
garamtído daqui há dez anos, tratando-se
portanto de um investimento seguro a
muito curto prazo - quer para os prof'ís-
síonaís, quer !para os órgãos governamen-
tais que, ao dístríbuírem subvenção ín-
discriminadas, têm a consciência de que
nada estão construíndo paea o futuro. O



Cinema

UM CINEMA NóVO E DIRETO - II

Carlos Dieçues

(Continuação do número anterior)

AcrediJto que a experiência de Ohrís
Marker seja a mais importante do ci-
nema direto de hoje porque será prová-
velmente através dela que se chegará à
integração da nova técnica aio "grande cí-
nema" Haja visto que Jll/ utílízaçâo do di-
reto neste senído, embora ainda íncípíen-
temente, já se fêz notar em filmes de
ficção como os de Goddard e Varda, Gre-
goretti e Bertolucci, Ohítolova (Tchecos-
lováquía) e Jutra (Canadá), como em
mais alguns outros. ~ o caminho que,
fatalmente, o direto seguirá - como mais
um elemento técnico-dramático no uni-
verso tendente ao infinito <10 cinema.

Um jutUT10 no presente

..

~sse é o principal dado do cinema-di-
reto hoje no mundo: êle deixou de ser
uma técnica estranha (ou exótica) à
margem do cínema.. Não se trata mais de
tubo de ensaios de cientistas que nada
têm COm o cinema. Hoje êle funcíona
como um írreversível e ríquíssímo dado à
criação cinematográfica. Em todos os paí-
ses do munido (principalmente naqueles
em que exista um sistema sólido de pro-
dução independente) êle vem sendo pra-
ticado e aprofundado. Já falamos, no
princípio dêsse artigo, das perspectivas
técnicas dêSse processo. As dramáticas
não são menos ricas. O direto se íncor-
pora ao cinema, não s6 para facilitar
a sua prática, como também para enrí-
quecer o seu pathos.

No Brasil, apesar de tôoas as dífícul-
dades de caráter técnico, éle vem· sendo
praticado em !progressão geométrica. Se
não se pode ainda falar de um "direto
brasíleíro' (os ,filmes feitos entre nós aín-
da são expertêncías engatinhantes perto
do que já se conseguiu com o sístemen ,
há a glória .de uma pequena obra-prima:
"MaLoria Absoluta", de Leon Hirszman
(diretor) e Luís Carlos Saldanha (ilumi-
nador, câmara e ídealízador do sistema-
sincron utilizado). ~sse filme, maravilho-
so não só como filme-direto, mas um dos
mais importantes que já deu a cinemato-
grafia brasileira, espantou e entusiasmou
o próprio Jean Rouch (",Je suis épaté!")
e a quantos o viram em Gênova e Flo-
rença no príncípío dêSte ano. Mas além
de "Maioria Absoluta" háa certeza de que
o interêsse e a aplicação dias cineastas
"diretos" do Bra-sil contribuirão com muito
vigor em futuro próximo. No seu rumo se
encontram Arnaldo Jabor, Paulo Gil Soa-
res, MaurícÍlO Oapovilla, Thomas Farkas,
David Neves e mais alguns, além dêsse
extraordinário conotsseur Luis Carlos Sal-
danha, O presente do cínema-díreto no
Brasil amplia as jperspectivas do seu fu-
turo, não só para nós, como para o próprio
desenvolvimento do' processo no mundo
todo. O
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Destaque
Ra.ul Loureiro publicou no Correio

da Manhã, numa de suas últimas edi-
ções dominicais, no caderno àedicado
à Economia, um artigo sôbre desenvol-
vimento e desenho tnâustruü. A tese
exposta por R. L., coincide em quase
fJ' dos os pontos com o pensamento
dos arquitetos brasileiros que, como tal,
vem sendo expresso nas páginas de
ARQUITETURA. Registramos abaixo o
trabalho de R.L.

Desenvolvimento Exige bom Desenho
Inàustrial

No estudo do nosso balanço de paga-
mentos, verificamos que o Brasil despen-
de preciosas divisas no pagamento de
"serviços". Problema comum a todo o
país subdesenvolvido, ou ainda em desen-
volvimento, o pagamento de "royaltíes"
pela' técnica importada onera por isso os
empreendímentos, além de criar inúme-
ras outras implicações, tais como a sujei-
ção de indústrias ao "know-how" suprido
do exterior. E' portanto premissa verda-
deira que um dos Itens duma política de
equilíbrio do balanço de pagamentos deve
ser a produção duma técnica nacional,
para substituir a Importada.

Continuamente temos ouvido falar que
muitos programas de auxílio estrangeiro
têm sido frustrados porque os próprios
países benerícíártos não são capazes de
formular tecnicamente soluções para os
seus problemas. Em outras palavras, os
subdesenvolvidos não estariam em condi-
ções de elaborar projetos merecedores do
financiamento dos organismos ínternaeío-
naís do tipo BID e AID, e assim ficaria
estabelecido um círculo vicioso: os países
não recebem auxílio porque não dispõem
duma técnica que só poderia surgir se se
desenvolvessem, QU seja, se recebessem o
auxílio necessário para os ínvestímentos.
Em suma, o problema é de ausência ou
carência de "know-how".

Criação da Técnica

A etapa de desenvolvimento a que che-
gamos nos autoriza a não mais racíocínar
exclusivamente em têrmos de adaptação da
técnica estrangeíra, e sim a partir para
a criação duma técnica própria, surgída
do nosso próprio processo e das soluções
que adotarmos no seu curso. lt o que

. ocorre com o problema dos "desígners", ou
projetistas, cuía ausência nos tem custa-
do milhões de dólares e até mesmo al-
guns prejuízos em têrmos de erros e atra-
sos na execução de importantes projetos
e de retardamento Dia formação do "know-
how" nacional.
O caso do desenho industrial é bem tí-

pico. A necessidade da formação de de-
senhistas industriais (designers) surgída
nessa fase do nosso processo industrial,
está patenteando o fim dos tempos de im-
provisação e de mera adaptação de téc-
nicas.

Bom Desenho

Até hoje os projetistas improvisam-se:
era o famoso "dá-se um jeito" dos brasi-
leiros, que aproveitava a habilidade de uns
!pOucos elementos talentosos disponíveis

pàra colocá-los diante duma prancheta é
dos problemas surgidos na indústria. Mas
essa fase do desenvolvi:nento não admite
mais o artesanato na indústria. como êle
ainda vem ocorrendo ra produção em mas-
sa exige também que o jeitoso artesão ce-
senh'sta se transforme num completo "de-
sígner', isto é, num projetista formado no
sentido dessa produção em massa.
O nosso estágio de desenvolvimento não

pede apenas o talento capaz de de!<p-
nhar um belo ferro elétrico: à indústria
moderna convém que o "designer" de-
senhe-o de tal forma que além de funcio-
nalidade tenha também linhas est .ncas
capazes de despertar o desejo do consu-
midor. O "desígner" é enr.m quem deve
ocupar o lugar do desenhísta artesão por-
que preparado para efetuar o que tecni-
camente se convencionou: chamar de "bom
desenho", isto é, aquêle capaz de proje-
tar o bom, o funcional e o belo.
Os países desenvolvidos, como os EUA, a

Alemanha, a Itália e França, dedicam sé-
rios esforços à formaçã-o de "designers",
sem dúvida alguma, os co-responsáveís pe-
los sucessos comerciais de tantos bens de
consumo duráveis. que êsses países lançam
no mercado internacional.

Pioneiras

No Brasil temos ainda essa lacuna, que
só recentemente a Escola Superior de De-
senho Industrial (ESDI) e a Associação
Brasileira de Desenho Industrial, esta em
São Paulo e aquela na Guanabara, co-
meçaram a suprir. Finalmente reconhe-
ceu-se que possuímos provàvelmente bas-
tantes programadores e cr>lanejadores,mas
poucos bons projetistas.
Por falta de "desígners" 'OU de com-

preensão do problema, muito poucas ín-
dustrías incluíram nos seus planos de ex-
pansão a instalação de Departamentos de
Estilo ou de Desenho, como necessãría-
mente o fazem as indústrias automobilís-
ticas que não podem deixar de valer-se
do "bom desenho" para competir na pre-
ferência do consumidor.
A primeira experíêncía brasileira de uma

escola autonôma de Desenho Industrial é
a ESDI, fundada apenas há três anos e
localizada no Rio de Janeiro, isto é, no
2.0 parque industrial do País. planejada
em moldes americanos !foi finalmente

construída nos moldes da escola 'alemã de
Ulm, uma das melhores da Europa.
Apesar de não ter diplomado ainda ,a

sua primeira turma - o curso é de qua-
tro anos - a ESDI já está cuidando de
sua própria reformulação, tendo para isso
convocado o primeiro Sem'nário Nacional
de Desenho Industrial, com a colaboração
da ABDIB, de São Paulo. Nêsse conrlave,
realizado entre os dias 22 e 25 de junho
passado, proressôres e alunos das Escolas
do Rio e de São Paulo debateram teses
coneernentes à reforma do ensino do de-
senho industrial.
O tema geral foi o "Projeto de Escola-

Padrão para o Ensino do Desenho Indus-
trial no Brasil" e uma das principais con-
clusões foi a da eonverríênc'a da criação
de um Centro de Pesquisas capaz de pro-
mover mais estrita ligação entre a Escola
e a Indústria, tendo sido unãnímemente
adotado o esquema do sociólogo José Bo-
nírácío Rodrigues.

:G:sseesqeema parte da premissa de que
é indispensável ligar a Escola à Indústria
por me:o de um Centro de Pesquisas que
teria função consultiva. Assim, as indús-
trias passariam a consultae o Centro de
Pesquisas, onde os alunos e pesquisadores
buscariam as soluções para cada caso con-
creto. Isto daria aos futuros "desígners"
a possíbílídade de contacto· direto e perma-
nente com os problemas reais da indús-
tria, ficando assim afastado o perigo de
circunscreverem-se acadêmícamente às ex-
periências artificiais, de laboratório.
Quarndo o mercado interno brasileiro

ampliar-se vai haver séria competição e
as indústrias não poderão abrir mão de
todos os fatôres que lhes possibilitem me-
lhor colocação dos seus produtos nêsse
mercado. A moderna indústrialPrecisa,
desde agora, atentar para: o problema do
aperfeiçoamento da sua Í'l1fra-estrutura
técnica, onde a formação de bons "desíg-
ners" assume o papel fundamental.
O Prêmio "Robert Simonsen" de 1965,

na Feira' de Utilidald>esde São Paulo, foi
conferido a um conjunto de aparelhos sa-
nitários suspensos, de linhas inéditas e fun-
cionais. OS empresários que o fabricam
sabem que vale a pena contratar um "de-
sígner", capaz de unir a técnica e a arte.

O
(O "Estwdo de São' Paulo", 25-7-65).
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LUMINARIAS "DECORLITE"
EM PLAsTICO ACRíLICO

DICOR NION
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PRÉ-F,ABRICAÇÃO E RACIONALIZAÇÃO
DA CONSTRUÇÃO

o IAB e a revista ARQUITETURA pro-
moveram, no dia 12 de agôsto passado,
uma mesa redonda para discutir 00 pro-
blemas relacionados com a habitação, Ia
pré-fabricação e 'a racícnalízação dos mé-
todos construtivos. O debate, realízarío na
sede do IAB-G!B, contou com, a presença
de grande número de arquitetos, industriais
e engenheiros.
Funcionaram com expositores os arqui-

tetos Edgar de Ourtdns (01assifioação dos
sistemas de pré-fabrícaçâo) : Lourenço Die-
gues (Sistema, de pré-rabrícação semí-ust-
nada); o engenheiro Borts Mllman (Ca-
racterísticas e alcances da pré-fabricação
pesada) . Além destas exposições progra-
madas, algumas outras foram feitas pelo
arquiteto Marcos Konder 'Neva, que fa!-
lou sôbre a viabilidade dos processos de pré-
fabrdcaçâp no atual panorama brasíleiro;
pelo Sr. América Gaudenzi que expôs rà-
pidamente o processo de pré-fabricação que
vem aplicanxío e pelo arquiteto Fídel Gu-
tíerrez, ARQUI'I'ETURA em seu próximo
número de outubro, dedicado à pré-dabrí-
cação e racionalização da construção, dará
uma síntese completa da mesa redonda,
transcrevendo 'a-s exposlções e os debates
. que a. elas se seguiram.

NOVA DIREÇÃO DA ENEAU

A Executiva Nacional de EstUldantes de
Arquitetura e Urbanismo (ENEAU) órgão
de coordenação nacional dos estudantes de
arquitetura tem nova direção assim cons-
tltuídai: Presidente: Pedro Taddei Neto
(FAU); Více-Presídente: Clóvis José de
Oliveira Souto (F.A.Mac.); Secretário
Geral: Fredmar Oorrêa (F.A.Mac.); Se-
cretário de Intercâmbio: Edgar Gonçalves
Dente ('FAU); Tesoureiro: Ed'milson Tio.
noco Júnwr (FAU) .

ARQUITETURA SUECA
EM DIAPOSITIVOS COLORIDOS

O Museu de Arquitetura da Suécia for-
mou em Estocolmo uma coleção de diapo-
sísívos coloridos sôbre arquitetura e pla-
nejamento urbano mostrando edifícios pú-
blicos e industriais, e também centros
de cidades construídas recentemente na
Suécia. A coleção que será enviada ao di-
ver-sos países do mundo, compreende 72
fotografia-s, acompanhadas de textos ex-
plicativos. Na ocasião da mostra, que já
tem 30 cópias, serão proferidas conferên-
cias. (S.I.~.)

CAMARA DE COMBUSTÃO
RESOLVE PROBLEMAS

Uma câmara de combustão recoberta
por produto cerâmico que elimina os ga-
ses venenoso-s de escape, foi apre-sentada
recentemente pelo inventor sueco Allan
Aronsohn, Os gase-s são obrigados a pas-
sar por uma câmara de combustão ulte-
rior adaptada ao tubo de escape do motor.
Um cone espectalmeate desem:had:o produz,

uma turbulência e ê 'Precedido por um dis-
positivo que impede as explosões no car-
burador. A grande temperatura lll!li cã-
mara de combustão, consome os depósito-s
que nela se formam. Depois da câmara
de combustão, existe uma câmara de es-
friamento, pela qual os gases passam no
caminho para o tubo de escape, A câmara
de combustão 'tem 35 em de comprimento
e 12 de diâmetro. Pode ser utílíaada, prà-
ticamente, em todos os tipos de automó-
vei-s. Com ligeiras modífíoações, pode ser
empregada para eliminar a fumaça das
ínstaâações de calefação na-s casas e nos
edifícios ,j,nldustriais. O inventor assegura
que a economia de combustível é conside-
rável. (S.H.I.).

FILME SOBRE URBANISMO
PREMIADO NA FRANÇA

O f.i1me "P'~aml€Jja;mentoUrbano-Brasí-
lia", pI'olduzido .pelo tnstttuto iNiacional do
Cinema Educa,tivo, do MEC, foi laureado
em !Paris com ° prêmio "Sociedade dias
Arquitetos Díplomad'os pelo Govêmo". A
arqutteta Maria EJ.ilsa Guímarãee Gosta.
,(llAB-GlB) elaborou o roteiro do filme
premlado,

CURSO INTERNACIONAL DE
AEROFOTOGRAMETRIA PARA
INVENTARIAR RECURSOS NATURAIS

O IllIternational 'I'nadníng Center - ITC
- de Delft, oferece bôlsas de estudo de
aerorotogrametría.
O uso da fotografia aérea é de suma

importância para o desenvolvimento de
uma região, uma vez que o <reconhecimen-
to dos recursos naturai-s e seu inventário
economíza tempo e dinheiro.
E-stimulado pela ONU, o govêrno holan-

dês, em vi-sta da e-scassez de técnicos qua-
lificados no assunto, decidiu crtaeeen 1950
um instituto destínado à fotografia aérea ..
Cursos, bôlsas de estudos de recursos na-
turais, são os objetivo-s dêsse Instituto.
Com um corpo docente de 50 profissio-
nais, o ITC íntcíará a partir de janeiro,
em inglês, francês e espanhol, um curso
de rotogrametne, e aerototogrametría, foto-
interpretação para reconhecimento de re-
cursos naturais e exptoração de minas,
aplicadas na geología, na engenharia. geo-
lógica, na edarología (pedalogía) e con-
servação de solos.
Os candidatos poderão f,alar somente o

espaoíhol, mas é aconselhável o conheci-
mento do inglês ou do francês, para me-
lhor especíalízação as aulas adicionais
serão dadas nestas línguas).
Para maiores esclarecimentos, os oandí-.

dates poderão dirigir-se ao Departamento
Cultural da Embaixada dos Países Baixos.
Av. Beira-Mar, 216 - ap, 1.202 - Gua-
nabara - Rio de janeíro. (S.R.!.)

PRODUTO BRASILEIRO VENDE .
UM MILHÃO DE DóLAREB NOS EUA

Dando mais um extraordinário impulso
à exportação de seus produtos, cuja acei-
tação é cada vez maior nos mercados
europeu e latino-americano,. a Eucatex
S.A. Indústria e Comércio acaba d~ ulti-
mar negociaçõe-s para ·a primeira grande
venda de Fôrro Eucatex no mercado nor-
. te-americano; no valor de 1,Q2- milhão de
dólares, quase 2 bilhõe-s de cruzeiros. A
concretãzação des-sa operação, dignifica o
.alto padrão de qU!lilidade álcança.da pela
'indústria nacional.



o flagrante acima focaliza o ato final
da transação, vendo-se na sede da Euca-
tex, o Eng.o Roberto Paulo Richter, rece-
bendo das mãos do Sr. Geral'd iMayer, ge-
rente dé exportação 'da Panamora S.A., fi-
líada à Pan Pacific overseas Division, o
pedido encaminhado pelos importadores
norte-americanas; à esquerda, o sr. Hen-
ríque Homburger, diretor da Panambra.
O volume das exportações da Eucatex

atualmerrte em curso para a Inglaterra,
Holanda, México, Líbano, ATgentina, Pa-
raguaí, Bolívja, Peru, ,França, Bélgica,
EUA e Oanada atinge um valor superior
a 2,5 milhões de dólares.

NOVA LINHA DE MÓVEIS

O "desígner" N:orman Westwater acaba
de criar uma nova linha die móveis, denc-
minada "Linha Internacional Bertranldl"
que está sendo produzida pela firma Ber-
trand Comércio e Indústria de Móveis
S.A. recentemente ccnstttuída. Os móveis
desta linha são fabricados com o emprêgo
de Farmi.plac, metad e 1P,lástioos.
Norman Westwater é escocês e está ra-

dicado no Brasil há mais de quinze anos
e recebeu em 1964 o prêmio Roberto '8<i-
monsen,

Na foto uma vista de um dos conjun-
tos IProduzidos pela BERTRAND. ~t,e con-
junto, denominado "Brasílía", é um d03
6 em produção; cada um dêles leva o
nome de grandes capitais do mundo.

E~POSIÇÃO DE
PLANEJAMENTO URBANO

Uma exposíção organãzada pelo Museu
Sueco de Arquttetuna, e dirigida pelo ar-
quiteta Allan Westermann, fai inaugura-
dia em Montreal, Canadá.
A mostra, intitulada "Planejamento

Sueco de Cent110 Urbanos", será exposta
em outros centros canadenses, passando a

seguir para a Europa. Nela são expostas
centros urbanas criados recentemente e
alguns que estão prestes a serem termí-
nados. Entre outros, são apresentados CI3

centros de Orebro, Oxelõsund, Peteo, Lin-
kõpíng e Luleo. (SliPl.

terá lPar objetivo demonstrar que cada se-
tor das altividades humanas é uma das
facêtas de um -complexo. Consta do currí-
culo: Administração Pública, Agricultura,
Planejamento Fisico, EconônDca e .socia-
lógico, Engenharia, etc., em função de
determinada zona e serão vistos, com es-
pecial atenção, os problemas do Nordeste
Brasileiro, da Han-Shín Area, do Japão
e a da Cidade Lítorãnea, da Holanda.
Na cidade de Delf't, sob o patrocínio

da UNESCO, terá ínícío em outubro 'de
1ge5 o curso de Engenhar1a; Hidlráulica,
que se estenderá até setembro de 1966. O
curso focalizará a engenharia das costas
(inclusive portos), recuperação de terras,
transformação de rios em vias narvegáveís,
hidráulica teórica e experimental, levan-
tamento de recursos naturais. engenharia
de fundações.

Os bolsistas deverão ter gnat; univer-
sitário, conhecimento lPelú'eito da língua
ínglêsa, prática no respectivo campo de
atividades e recomendações pessoais. O
govêrno holandês concede bõlsas comp-le-
tas, inclusive viagem Ide i1da e vobta. (SHIJ.

BôLSAS DE ESTUDO NA HOLANDA

Os Países-Baixos oferecem êste ano, a
partir de maio, uma série de bôlsas de es-
tudo patrocinadas pelo Govêrno.
Em maio terá início o "SlQcial Policy

Course", que tratará do Desenvolvimento
das Comuni.d!ades, da Asststêncía à Infân-
cia e Juventude, dias Relações Industriaís
e Trabalhistas, e será ministrado no Ins-
tituto d.e Estudas Sociais de Haja. 'I'el'á a
dlU'l"aç~Qde sete meses" em duas etapas
- uma de maio laJ junho e outra de se-
tembro a dezembro.
Com duraçãio de qUlatro meses - de se-

tembro a dezembro - será ministrado,
também no Instituto de Estudos Sociais
de Haia, 01 "Oornprehenslve Planing oour-
se". O cursa, que será baseado em debates,

FRMIJ
nem aqui
nem na
China!

Nem tudo. é FORMIGAI Vános produtos podem ser "pa- ca.nãodescora,nãodeforma,é impermeável,fácilde limpar,
recidos",mas sómentea etiquetaFORMIGAidentificaas la- não. queima e dura toda a .vida.Não.se deixe enganar:
minadas plásticos'FORMIGAEvitecomprar qualquermóvel insista na marca FORMIGA.A etiquêta (igual à 'ilustrada
que não. tenhaa marcaFORMIGA.SómenteFORMIGAnão. ris- abaixa) prova que um móvel é realmente de FORMIGA

Este ê o lammadc plastlcc Formlc~a produ-
zido exclusivamente por Fcrmlca Plásticos
conforme processos e ccntrôle de qualidade da
F o r m I c a Corp 01 Cincinnatt Ohio. USA
Para mamé-lc limpo e
brilhante use pano mo-
lhadc em élccol ou agua
Nunca use abrastvosLaminados pteeucos

P. S. - e você não paga mais pelo melhor.
FORMICAE UMPRaaUToDAFORMICAPLAsncos·CAIX~PÇlSTAL5.630· SAaPAULO.IUMADIVISAaDACYANAMIDQulMICADaBRASILSAl



Desde 1955,
criando e executando
o móvel brasileiro

de prestígio Internacional

10 anos

RUA JANGADEIROS. 14-C • GB
RUA AUGUSTA. 1058 - szo PAULO

Poltrona mole • Criada em 1957 pelo Arq. Sergio ROdngues.
Dlretor-Técnlco da Oca, 1.0 Prêmio do IV Concorso interna-
ztonale dei Mobile Cantú. Italia

Noticias
R~ULAMENTO DO CONCURSO
FORMIPLAC DE DESENHO
INDUSTRIAL

1. O Prêmio

1.1 o Prêmio Formipla.c de Desenho
Industrial é conferido anualmente e visa
incentivar a prática do desenho indus-
trial através da procura de soluções téc-
nicas e formais na aplicação de produ-
tos que utilizem qualquer material da li-
nha de f!o3Jbricaçãoda Companhia Quí-
mica Industriaà de Laminados.
1.2 O Prêmio Formiplac é conferido aos
primeiros classírícados nas duas catego-
rias, a saber:
Equipamentos de interiores
Novas aplicações
1.2.1 En<tenJde-5e !po[' equLpamentos de
interiores todo e qualquer Objeto índus-
tríal usado em interior de residências,
lojas, escrítóríos, hospítaís, escolas, etc.
1.2.2 Entende-se por novas utilizações
projetos Que indiquem novas aplicações
para a linha de rnateríaís da Companhia
patrocinadora.
1.3 O concurso é promovido expressa-
mente de acôrdo com êste regulamento,
válido para o território nacional.

2. patrocínio e Organização

2.1 O Prêmio Formíplac de Desenho In-
dustrial é patrocinado pela Companhia
Quím1ca Industrial de Laminados e orga-
nizado pela Escola S,uperior de Desenho
Industrial.
2.2 A Comissão Organízadora do concur-
so é composta de um Oonselho Gonsu1tivo
e uma secretaeía Executiva.
2.2.1 O Oonselho Consultivo é formado
!pelo Diretor da ErutLdade Patrocinadora,
pelo Diretor da Escola Superior de Dese-
nho Iridustrtal, pelo Presidente de seu Di-
retórío Acadêmico e pelo Presidente da
Associação Brasileira de Críticos de Arte
ou os respectivos representantes.
2.2.1.1 Compete ao Conselho Gonsultivo
indicar os m.embros das oomíssões de Se-
leção e Julgamento, de acôrdo com o pre-
sente regulamento, estabelecer novos va-
lôres dos prêmios e alterar êste regula-
mento quando as entidades patrocina:lora
e organizadora acharem convenlenre.
2.2.2 A Secretaria Executiv'll! é formada.
por um representante de cada uma das
entidades que compõem o Conselho Con-
sultivo.
2.2.2.1 A Secretaria E'lrecutiva compete
organizar e dirigir os serviços de secreta-
ria, que são: .
- informar OS interessados sôbre datas de

inscrição e julg'amento, remessas de
trabalhos;

- providenciar a confecção e dístríbuíção
de fichas de inscrição;

- tornar públicos todos os avisos, comu-
nicações e regulamentos do concurso,
bem como os resultados do mesmo;

- convocar o Conselho Consultivo quando
necessário e tomar tõdas as medidas
que se refiram ao cumprimento fiel
dêste regulamento;

- manter contato permanente entra as
Comissões de Seleção, Julgamento e o
Conselho Consultivo. .

.FORMI;
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OrganizaçãO e Supervisão.
Escola Superior de Óesenho Industrial
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3. Concorrentes

3 .1 O Concurso Formiplac de Desenho
Industrial é aberto às indústrias e a qual-
quer brasileiro nato, naturalizado, ou es-
trangeiro residente no País há mais de
2 anos.
3.1.1 As indústrias deverão apresentar os
seus produtos identifioando os autores.

4. JUlgamento e Premiação

4.1 O julgamento será efetuado em duas
etapas, a saber:
- seleção
- julgamento final.
4. 1.1 A Comissão de Seleção escolherá os
cinco melhores projetos de cada categoria.
4.1.2 A Comissão de JUlgamento escolhe-
rá o primeiro projeto classificado de cade
categoria, bem como conferirá certificados
de BOM DESENHO aos projetos que evi-
denciarem bom nível de acôrdo com o cri-
tério de julgamento.
4.2 A Comissão Julgadora não se obri-
ga a conferir o primeiro prêmio, bem como
os certificados de BOM DESENHO, nem
está impedida de dividir os prêmios.
4.3 Os trabalhos merecedores do certifi-
cado de BOM DESENHO no Prêmio For-
míplac de Desenho Industrial, inclusive o
prímeiro colocado de cada categoria, serão
expostos em. pavilhão especial na EScola
Superior de Desenho Industrial - ESDI
- com a devida identificação dos autores,
e posteriormente em outros locaís do Es-
tado e do PaLs. .
4.4 Tcdos os projetos selecionados para
julgamento final receberão uma ajuda de
custo de Cr$ 100.000 (cem mil cruzeiros).
4.4.1 Os prêmios FormiJplac de Desenha
Industrial serão de ors 1.000.000(hum InIÍ.-
lhão de cruzeiros) para cada categoría,

5. Envio dos Trabalhos

5. 1 Os trabalhos devem ser enviados até
o dia 9 (nove) de dezembro de 1965, para
o seguinte enderêço:



- Comissão Organízadora do ococursc
Form1plac de Desenho Iru:1ustrial'-
Rua Evaristo da Veiga, 95 - Rio - GB.

r..•
5.2 Os rtr3lbalhos deverão vir acompanha-
dos das respectívas fichas de inscrição, de-
vidamente preenchidas .
5.3 Não haverá sigilo de autoría dos tra-
balhos .
5.4 Os trabalhos enviados devem constar
de:

•

1 - Desenho Técnico:

- em pranchas de ,tamanho mínimo
NBA4 e máximo NBAO
- não há limite para o número de
pranchas, executando o candidato a
quamtídade que julgar conveniente para
o bom entendimento do projeto.

- em cópias helíográficas, em número
de uma para cada prancha.

2 - Memoríal Descritivo, .datílograrado
em prupel tamanho NBA4.

5.5 O concorrente que desejar !poderá
anexar outros elementos de informação só-
bre o projeto.

6. Comissão de. Seleção e COmtssão de
JUlgamento

6.1 A Comissão de seleção será composta
de seis memoros escolhidos pelo oonseíno
Consultivo e que deverão pertencer às se-
guintes entidades:
ESDI (2)

ABDI (1)

IAB (1)
MAM Rio de Janeiro (1)
Companhia Química ]n:dustrial de Lamí-
nados (1).

6.2 iA Comissão Julgadora será constí-
tuída de igual número de membros, repre-
sentantes das mesmas entidades, que não
poderão ser as mesmas pessoas físicas', com
exceção do representante da Companhia
Quimica' IncL'UStrialde Laminados, que de-
verá ser o mesmo.
6.2.1 A Oomíssão Julg.adora só poderá ser
escolhida. aQJÓS a conclusão dos protótipos
dos projetos selecíonados para julgamento
final.
6.3 A decisão da Comissão Julg.adora será
final e írrecorrível, resultante da maioria
de votos, sem contar as abstenções.
6.4 O veredito será acompanhado do res-
pectívo laudo crítico e ambos divulgados
iPela Imprensa, recebendo também os con-
correntes comunícação oficial por carta,
6.5 Os prêmios serão entregues durante
a realização da EXposição "Formiplac no
Desenho Industrial", em ddla;prêviamente
marcado pela Secretaria Executilva.
6.{j Os exemplares enviados para seleção
e julgamento deverão ser retirados da
sede da Escola S.uperior de Desenho In-
dustrial - ESDI, - dentro de 30 (trinta)
dias, a contar do encerramento da Expo-
sição.

T
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7. DispoSições Finais

7.1 A Comissão Organízadora reserva-se
o díreíto de utilizar para fins de publici-
dade em geral (publicação total ou par-
cial) todo material que Julgar convenien-
te, entregue parl1\lseleção e julgamento pe-
!Ios concorrentes.

7.2 Os díreítos autorais dos projetos pre-
miados com o Prêmio Form~plac de De-
senho Industrial e com os certífícados de
BOM DESENHO s6 poderão ser negocia-
dos com a mútua concordância dos' auto-
res dos projetos e da companhia patrocí-
nadara.

7.2.1 A mútua: concordância de que trata
o item 7.2, só será válida pelo prazo de
2 anos, a contar' da data de publicação
da ata de premíação, voltando os mesmos
direitos, a partir de então, aos seus au-
tores.

7.3 A participação no concurso implica
no conhecimento e plena aceitação do dis-
posto neste regulamento.

7.4 A Companhia Química. Industrial de
Laminados custeará os protôtípos dos pro-
jetos selecionados, ficando os autores dos
mesmos, no entanto, obrigados a apresen-
tar prêvíamente o orçamento à Companhia
que poderá ou não aprová-Ios,
7.5 O recebimento dos prêmios ou cer-
tificadores será baseado na veracidade das
informações fornecídas na ficha de ins-
crição.
7.5.1 A ínverdade dessas ínfcrmações im-
plicará no cancelamento imediato do prê-
mio ou prêmios, sem qualquer responsabili-
dade por parte da Comissão Organ1za.dora,
que tem plena autorídade para resolver
em caráter irrecorrível, as questões omis-
sas no Presente regulamento. O
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Legislação
Plano Nacional de Habitação - IV
Lei n. o 4230 - de 21 de agôsto de 1964.

b) tomar empréstimos em moeda nacional
ou estrangeira, a não ser nas condições mí-
nimas de prazo e nos limites máximos, em
relação ao capital e reservas, estll'b:Recidos
pelo Banco Nacional da Habitação;
c) emitir Letras Imobiliárias em valor su-

perior aos limites máximos aprovados pelo
rEranco Nacional da Habitação em relação ao
capital e reservas e ao montante dos créditos
em carteira;
d) admitir a movimentação de suas contas

por meio de cheques contra ela girados ou
emitir cheques na formas do Decreto n. °
24.777, de 14 de julho de 1934;
e) possuir participação em outras emprêsas.
§ 1.0 - O Banco Nacional da Habitação fi-

xará o limite de recursos de terceiros que as
sociedades poderão receber, até o máximo de
15 vêzes cs recursos próprios.

§ 2.0 - O Banco Nacional da Habitação fi-
xará também OS limites mínimos de prar.o
dos vencimentos dos recursos de terceírcs
recebidos pela sociedade em reiação aos pra-
zcs de suas aplicações.
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Art. 41 - O Banco Nacional da Habitação
e a SUMOC manterão fiscalização permanen-
te e ampla das Sociedades de Crédito :tmo-
bll1árlo podendo para isso, a qualquer tem-
po, examinar livros de registros, papéis e do-
cumentação de qualqur'r natureza, atos e
contratos.

§ 1.0 - As sociedades são obrigadas a pres-
tar tôda e qualquer informação que Ines fôr
solicitada pelo Banco Nacional da Habitação
ou pela SUMOC.

§ 2.0 - A recusa, a criação de embaraços,
a divulgação ou' fornecimento de Informações
falsas sôbre as operações e as condições fi-
nanceiras da sociedade serão punidas na for-
ma da lei.

§ 3.° - O Banco Nacional da Hanítação e
a SUMOC manterão sigilo com relação a do-
cumentos e informações que as sociedades de
crédito ímobíltárío lhes fornecerem.
Art. 42 - As sociedades de crédito imobi-

liário são obrigadas a observar o plano de
contas e as normas de contabillzação aprova,
das pelo Banco Nacional da Habitação, bem
como a divulgar, em seus relatórios semes-
trais, as informações mínimas exigidas pelo
Banco Nacional da Habitação, quanto às suas
condições financeiras.

1.0 - As sociedades de crédito imobiliá-
rio são obrigadas a enviar ao Banco Nacional
da Habitação, até o último dia do mês se-
guinte, cópia do balancete do mês anterior,
do balanço semestral e da demonstração de
lucro" e perdas, -bern como prova dE' envio
para publicação das atas de assembléias ge-
rale, dentro de 30 dias da realização destas.

§ 2.0 - O BNH poderá exigir, quando a seu
critério, considerar necessário, que Socieda-
des de Orédito Imobiliário se sujeitem à audi-
toria externa por emprêsas especializadas por
êle aprovadas.

§ 3.0 - As sociedades de crédito imobiliá
rio mencionarão em sua publicidade os res-
pectivos capitais realizados, suas reservas e
o total de recursos mutuados aplicados, cons ,
tantes de seu último balancete mensal.

Art. 43 - A infração dos preceitos legais
ou regulamentares SUjeitará a sociedade às
seguintes penalidades:
a) multas, 8:té 5% do capital social e das

reservas especif!cadas, para cada infração de
dtsposítívcs da presente lei;
b) suspensão da autorização para funcio-

nar pelo prazo de 6 meses;
c) cassação da autorização para funcionar.
1.0 - As multas serão ímpcstas pelo Ban-

co Nacional da Habitação após a apuração
em processo cujas normas serão expedidas
pelo Minstro da Fazenda, assegurada às so-
ciedades ampla defesa.

§ 2.0 - Da suspensão ou cassação de fun-
cionamento caberá recurso, com efeito sus-
pensívo, para o Ministro da Fazenda.

Capítulo VI

Letras Imo<biliárias

Art. 44 - O Banco Nacional da Habitação
e as sociedades de crédito imobiliário pode-
rão colocar no mercado de capitais "letras
imobiliárias" de sua emissão.

§ 1.0 - A letra imobiliária é promessa de
pagamento e quando emitida pelo Banco Na-
cional de Habrtação será garantida pela União
F'ederal.

§ 2.0 _ As letras imobiliárias emitidas por
sociedades de crédito imobiliário terão prefe-
rência sôbre os bens do ativo da sociedade
emitente (fi relação e quaisquer outros cré-
ditos contra a sociedade, inclusive os de na-
tureza fiscal ou parafiscal.

§ 3.0 _ As Sociedades de Crédito Imobiliário
é vedado emitir debêntures ou obrigações ao
portador, salvo Letras Imobiliárias.

§ 4.0 _ As letras imobiliárias emitidas por
sociedades de crédito imobiliário poderão ser
garantidas com a coobrtgação de outras em"
prêsas privadas.
Art. 45 - O certificado ou titulo de letra

imobiliária deve conter as. seguintes declara-
'ções, lançadas no seu contexto:

a) a denominação "letra imobiliária" e a
referência à presente lei;

b) a denominação do emitente, sua sede,
capital e reserva, total dos recursos de
terceiros e de aplicações;

c) o valor nominal por referência à Uni-
dade Padrão de Capital do Banco Nacío,
nal da Habitação (Art. 52);

d) a data do vencimento, a taxa de juros e
a época do seu pagamento;

e) o número de ordem bem como o livro,
fôlha e número da mscrição no Livro de
Registro do emitente;

f) a assinatura do próprio punho do re-
presentante ou representantes legais dO
emitente;

g) o nome da pessoa a quem deverá ser
paga no caso de letra nominativa.

Parágrafo. único. O titular da letra imobi-
liária tl:rá ação executiva para a cobrança
do respectivo principal e juros.
Art. 46 - O BNH e às socír.dades de cré-

dito imobiliário manterão obrigatoriamente
um "Livro de Registro de Letras Imobiliárias
Nominativas", no qual senão inscritas as Le-
tras nomínattvas e averbadas as transferên-
cias e consttbuícão de direitos sôbre as
mesmas.
Parágrafo único. O Livro de Registro de

Letras Imobiliárias nominativas das socieda-
des de crédito Imobílrárío será autentícado
no Banco Nacional da Habitação e o S3U mo-

dêlo e escrituração obedecerão às normas fi-
xadas pelo mesmo Banco.
Art. 47 - As Letras Imobiliárias poderão

ser ao portador ou ncmínatívas, transferin-
do-se as primeiras por simples tradição e as
nominativas:
a) pela averbação do nome do adquirente

no Livro de Registro e no próprio certi-
ficado, efetuada pelo emitente ou pela
emissão de nôvo certificado em nome do
adquirente, inscrito no Livro de Registro;

b) mediante endôsso em prêto no próprio
título, datado e assinado pelo endossante

§ 1.0 - Aquêle que pedir a averbação da
letra em favor de terceiro ou a emissão de
nôvo certificado em nome dêsse deverá pro-
var perante o emitente sua dentidade e o
poder de dispor da letra.

§ 2.° - O adquirente que pedir a averba-
ção da transferência ou emissão dei nôvo cer-
tificado deve apresentar ao emitente da le-
tra o instrumento da aqutsíção, que será por
êste arquivado.

§ 3.0 - A transferência mediante endôsso
não terá eficácia perante o emitente enquan-
to não fôr feita a averbação no Livro de Re-
gístro e no próprio título, mas o endossatá-
rio que demonstrar ser possuidor do titulo
com base em série-contínua de endossos, tem
direito a obter a averbação da transferên-
cia, ou a emissão de nôvo título em seu nc-
me ou nome que indicar.
Art. 48 - Os diretos constituídos sôore as

letras imobiliárias nominativas só produzem
efeitos perante o emitente depois de ancta-
das no Livro de Registro.
Parágrafo único. As letras poderão, entre-

tanto, ser dadas em penhor ou mandato me-
diante enríôsso, com a expressa indicação da
finalidade e, a requerimento do credor pigno-
rático ou do titular da letra, o seu emiten-
te averbará o penhor no Livro de Registro.
Art. 49 - O emitente da letra fiscalizará,

por ocasião da averbação ou substituição, a
regularidade das transferências ou operações
da letra.

§ 1.0 - As dúvidas suscitadas entre o emi-
tente e o titular da letra ou qualquer inte-
ressado, a respeito das inscrições ou averba-
ções previstas nos artigos anteriores, serão
dirimidas pelo juiz competente para solucio-
nar as dúvidas levantadas pelos oficiais dos
Registros Públicos, excetua das as questões
atinentes à substãncia do direito.

§ 2.0 - A autenticidade do endôsso não po-
derá ser posta em dúvida pelo emitente da
letra, quando atestada por corretor de fun-
dos públicos, Cartório de Ofício de Notas ou
abonada por Banco.

§ 3.0 .- Nas vendas judiciais, o emitente
averbará a carta de arrema taç'ão como ins-
trumento de transferência.

§ 4.0 - Nas transferências feitas por pro-
curador, ou representante legal do cedente, o
emitente fiscal!zará a regularidade da repre-
sentação e arquivará o respectivo instru-
mento.
Art. 50 No caso de perda ou extravio do

certificado da Letra Imob!l!ária nominativa,
cabe ao respectivo titular, ou aos s(~ su-
cessores requerer a expedição de outra via ...
(VETADO).
Art. 51 - As letras imobiliárias serão co-

tadas nas bôlsas de valõres.
Al't. 52 - A fim de manter a uniformida-

de do valor unitário em moeda corrente e
das condições de reajustamento das letras
em circulação. tôdas as letras imobiliárias
emitidas pelo BNH e pelas sociedades de cré-
dito imob!l!ário terão valor nominal corres-
pondente à Unidade Padrão do Capital do re,
ferido Banco, permitida a emissão de títulos
múltiplos dessa Unidade.

§ 1.0 - A Unidade-Padrão de Capital do
Banco Nac. da Habitação corresponderá a, dez



hlli cruzeiros, com O' poder aqulstívo do cru-
zeíro em f evereí ro de 1964.

§ 2.0 - O valor em cruzeiros corrente da
Untdade-Padrão de Capital será reajustado
tôda vez que O' sa.lárfo-mín imo legal fôr alte-
rado, com base rio índice geral de preços re-
rertdos nO' art. 5.°, parágrafo í». desta lei.

§ 3.° - Os reajustamentos serão feitos 60
dias depois da entrada em vígor de cada, al-
teração do salárto-rníntmo após a vigência des-
ta lei, na proporção da varíação do índice re-
rerído no parágraro anterior.

a) d 'l3dc revereiro de 1964 até O'mês de en-
trada em vigor da primeira alteração do
satárto-mínímo, após a data desta lei;

b) errtre O'Smeses de duas alterações suces,
sívas do nível de saíárío-míntmo, nos
reajustamentos SUbseqüentes ao prtm eí.,
1'0', após a vigência desta rei,
4,0 - O valor nom.nat da letra í mobtl í á-

ria, para efeitos de líquídação de seu princi-
pal e cálculo dos juros devidos, será O' do
valor reajustado da Unidade-Padr':O' de Capi-
tal nO' momento do vencimento O'Upagamen-
to do principal O'U juros, nO' caso do trtuio
simples, ou êsse valor m'ult.ípltcado pelo
número de Un idades-Padrão de Capital a que
corresporidem a letra, no caso de tituio
múlt.íplo .

~ 5,0 - Das letras tmobtltárías devem cons-
tal', obrtgatõrtamen te, as condições de resga-
te quando seu vencímento ocorrer entre duas'
alterações sucessivas do valor de Unidade-Pa-
drão de Capital, as quais poderão incluir cor-
reção monetária do saldo devedor, a partir da
última alteração da Unidade-PadrãO' até a
data do resgate,

Art , 53 - As letras ímobtlrártas vencerã-, O'
juro de, no máximo, 8% (oito por cento) ao
anc. e não uoderão ter prazo d v resgate í nre-
rror a 2 (dois) anos.

CAPíTULO VII

Do Serviço Federal de Habitação e Urban ísmo

Art. 54 - A FundaçãO' da Casa Popular,
criada pelo decreto-Ieí n.o 9,218, de 1.0 de
maio de 1946, passa a constrtutr com O' seu
patrimônio, revogada a legislaç'ão que lhe con-
cerne.. O' "Serviço Federal de Habitação e
Urbantsmo", entidade autárquica .., (VETADO).

§ 1.0 - O Serviço Federal de Habitação e
Ur'ban ismo será dírtgldo por um Superinten-
dente", (VETADO),

§ 2,° - O Superintendente de notória com.
petência em matéria de hlllbitaçãO' e urbanis-
mo, será nomeadO'". (VETADO)", pelo Con-
selho rte Administração do BNH.

§ 3,0 - (VETADO),
§ 4,0 - Ficam sxtmtos O' oonsemo Central,

O' Oonselho TécnicO' e a Junta de Corrtrôfe da
Pundação da Casa Popular ,

§ 5,0 - Os servidores do Serviço Nacíonal de
Habitação e Urbarrismo serão admitidos no
regime da legslação trabalhista", (VETADO)
§ 6,0 - (VETADO)
Art, 55 - O ServiçO' Federal de Habttação e

Ur'barrlsrno terá as seguintes atribuições:
a) promover pesquisas e estudos relattvos aO'

"deflcit" habitaciO'nal, aspectos dO' pla-
nejamentO' fisicO', técnicO' e sócIO'-ecO'nô-
micO' da habitaçãO',

b) prO'mO'ver c~O'rdenar e prestar assistên-
cia técnica a prO'gramas regiO'nals e mu-
nicipais de habitação de interêsse sO'cial,
O'S quais deverãO' necessàriamente ser
acO'mpanhadO's de programas educativO's e
de des'nvO'lvimentO' e O'rgani>,açãO'de CO'-
munidade;

c) fO'mentar O' desenvolvimento da indús-
tria de cO'nstruçãO', através de pesquisas
e assistência técnica, estimulandO' a ini-
ciativa regiO'nal e lO'cal;

d) Incentivar O' aprO'veltamento de mãO'-de-

oOra e dos mà teríals característicos dé
cada reglão:

e) estimular a organização de fundações,
cooperatívas, mútuas e outras formas as-
sociatlvas em programas habttacíonaís,
propícíando-Ines assistência técnica;

f) incentivar a tnvesttgação tecnológíca, a
formação de técnicos, em qualquer nível,
relacionadas com habítação e urbanismo:

g) prestar assístêncía técnica aos EstadO's e
Muntcípíos na elaboração dos planos di-
retores, bem como rio planejamento da
desapropriação por interêsse social, de
áreas urbanas ad nquadas à constr-ução
de conjuntos habítactonaís:

h) promover, em colaboração com O' Insti-
tuto Brasileiro de Geografía e Estatística,
p, realtzação de estatísticas sôbre habita-
cão no Pais,

i) (VETADO)
i) prestar assistência técnica aos Est ados,

aos Municípios e às emprêsas do País
para constttutção, organ ízação e implan-
tação de entidades de caráter públtco, de
economia mista ou privadas, que terão
por objetivo promover a execução de pla-
nos habttacionaís O'U rtnanoíã-tos, inc1u.
sive assístt-Ios para se candtda tarem aos
empréstimos do BNH O'U das SOciedades
de crédito ímobíltárto:

I) prestar assistência técnica na elaboração
planos de emergência, Int.ervmdo na nor-
malização de situações provocadas por
calamidades públicas;

m) cstab ',lecer normas técnicas para a ela-
boração de Planos ú1retO'res, de acôrdo
com as peculiaridades das diversas re-
giões do Pais;

n ) assistir aos Municípim na elaboraçã'o
O'U adaptação de seus Planos Díretores
às normas técnicas a que se refere O'ítem
anterior.

~ 1.0 _ Os munícíptos que não tiverem có-
dígos de obras adaptados às normas técnicas
do Servi<;O'Fedecal de Habrtação e Urbanis-
mO' ou que aprovarem projetos e planos ha-
'bitaciO'nais em desacôrdo com as mesmas nor-
mas, não poderão receber recursos 'PrO've-
nientes de errttdad r s governarnerrtaís. desttna-
dos a programas de habttação e urbantsmo .

§ 2,0 - (VETADO)
Art , 56 - A organtzação administrativa do

ServiçO' Federal de Habí tação e trrbaniemo
será estabelecida em decreto, devendo ser pre-
vista a sua descen tralização regtonal ,

Parágrafo úntco , (VETADO)

CAPíTULO VIII

Díspostções Gerais e Transitórias

Arb. 57 - Não constitui rendímento t'1'I-
butável, para ereítos do tmpôsto de renda, o
reajustamento monetárto:
a) do saldo devedor de contratos ímobtltá-

rios corrtgídos nos têrmos dos arts. 5,0
e 6,0 desta lei;

b) do saldo devedor de smpréstdmos con-
traídos O'U dos depôsrtos recebidos nos
termO's desta lei, pelas entidades Inte-
grantes dO' sistema financeirO' da habi-
taçãO';

c) dO' valO'r nO'minal das letras ImO'biliárlas,
Art. 58 - Ficam isentO's dO' ImpôstO' de

Renda, até 31 de dezembro de 1970, OS lucrO's
e rendimentO's auferldO's pela.s pessO'as físicas
O'll jurídicas, resultantes de cperações de cO'ns-
tru.çãO' e primeira transaç'ãO', Inclusive aliena-
çãO' 'e IO'cação, relativos aO's prédlO's residen-
cials que vierem a ser cO'nstruidO's nO' Dis-
trito Federal, cujO' valer nãO' ultrapasse 60
(sessenta) vêzes O' salário-mínimO' da regiãO',
ParágrafO únicO', Ficam Igualmente isen-

tos os mesmos Imóveis, pelO' mesmO' prazO',
dOs impO'stO's de transmissãO', causa mO'rtls e

íntervlvos ralatlvos à primeira transferência
de proprtedade ,
Art. 59 - SãO' isen tos de ímpôsto de sêlo :

a) a emissão, colocação, transferência ces-
são, endôsso, mscrtção -ou averbação de
letras ímobtltártas;

b) O'S atos e contratos de qualquer natu-
reza, entre as entidades que integram O'
sistema rínanorãro da habitação;

c) O'S contratos de que participem entida-
des integrantes do sistema rmanceíro da
habitação, e que tenham por objeto ha-
bitações de menos de 50 metros quadra;
dos não incluídas as partes comuns, se
fôr O' caso, e de valor ínrertor a 60 vê-
zes O' maíor salárfo-rnfnlm o legal vi-
gente no país;

d) O'S contratos de ccnstrucão, venda. O'U
promessa de vanda a prazo, promessa de
cessão e hípoteca, de habitações que sa-
tísraçam aos requísítos da alínea anteríor.

Art . 60 - A apltcação da presente lei, pelo
ceu ssnttdo social, rar-se-á de modo a que
sejam símpltficados todcs O'Sprocessos e mé-
todos pertinentes às respectivas transações,
objetívando prtncípalmen tn:

I - o maior ren dímerito dos servíços e a
segurança e rapidez na t"amita]ãO' dos pro-
cesses e papéis;
II - aconomta de tempo e de emolumen-

tos devidos acs Cartórios;
lI! - símpltfícação das escrituras e dos crt-

tértos para ereíto do Regtstro de Imóveis.
Aru. 61 - Para plena consecução do dís,

posto no artigo anterior. as escrituras deve-
rão eonsígnar exclusivamente as cláusulas,
têrmos O'U condições variáveis O'U específicas,

§ 1.0 _ As cláus·ulas legais, regulamentares.
regimentais O'U ainda, quaisquer normas ad-
ministrativas O'Utécnicas e, portanto, comuns
r, todos O'Smutuários não figurarãO' expressa-
mente nas ,respectivas escrituras,

§ 2,0 _ As escrituras, no entantO', consigna-
rão O'brlgatàriamente que as partes contra-
tantes adotam e se comprometem a cumprir
as cláusulaS, t.êrmos e ooridfçôes a que se
refere O' parágrafo antertor, sempre transcrí-
tas, verbum ad verbum., no respectivo Cartó-
río ou Ofício, menciO'nadO' inclusive O' núme-
ro do livro e das fôlhas do competente re-
gistro.

§ 3,0 _ AO'smutuários, ao receberem os 1':\5-

pecttvos traslados de escritura, será obrígatõ-
riamente entregue cópia, impressa O'Umímeo,
grafada, autenticada, ao corrtrato padrão cons-
tante das cláusulas, têrmos e condíções rere-
rtdas no parágrafo 1.0 dêste arttgo ,

§ 4.0 - Os Car tórtos de Regtatro de Imó-
veis, obrigatôriamente, para O'S devidos efei-
tos legais e jurídtcos, receberão, autentica-
mente das prasoas jurídicas mencíonadas na
presente Lei, o Instrumento a que se refe-
re O' parágrafo anterior, tudo de modo a ra-
clUtar os competentes registros.

Art . 62 - Os oncíaís do Registro de Imó-
veis Inscreverão obrígatõrtamente, O'S contra-
tos de promessa de venda, promessa de ces-
sãO' ou hlpO'teca celebradOS de acôrdO' cO'm a
presente lei, declarandO' expressamente que os
valôres dêles cO'nstantes sãO' meramente es-
timativO!\, estandO' sujeitos os saldO's devedO'-
res, assim cO'mO' as prestações mensais, às
cO'rreções dO' valO'r, determinadas nesta lei.

§ 1.0 - Mediante simples requerimentO', fir_
mado por ambas as partes contratantes, os
Oficiais dO' RegistrO' de Imóveis averbarãO' à
margem das respectivas Inscr~ções, a.s cO'rre- 39
!)ões, de valôres determinadOS pO'r esta lei,
cO'm Indicaçã.O' do nôvO' valO'r dO' preçO' ou da
divida e dO' saldO' respectivO', bem cO'mO'da
nO'va prestaçãO' contratual.

§ 2.0 - Se o promltente cO'mpradO'r, proml-
tente cesslonárl0 O'U mutuálrlO' se recusar a



assinar o requerimento de averbaçâo das COr-
reções verlf1cadas, rícarà, nfi.o obstante, obri-
gado ao pagamento da nova prestação, po-
dendo a entidade rínancíadora, se lhe con-
vier, rescíndír« contrato, com notlf1caçã,o pré-
via no JlII'RZOde 90 dias,

Art. 63 - Os órgãos da admtníatração fe-
deral, centralizada ou descentralizada ficam
autorizados a firmar acordos ou convênios
com as entidades estaduaís e municipais, bus-
cando sempre a plena execução da presente
lei e o máximo de cooperação Interadmmís-
tratlva.
Art. 64 - O Banco Nacional da Habitação

poderá promover desapropriações por uttltda,
de pública ou por interêsse social.

Art. 65 - '" partir da data da vigência des-
ta lei as Carteiras Imobll1árlas dos Institu-
tos de Aposentadcria e Pensões não poderão
iniciar novas operações imoblllãr!as e seus se-
gurados passarão a ser atendídos de conror-
.midade com êste diploma legal.

§ 1.0 --:- Os Institutos de Aposentadoria e
Pensões, efetuarão, no prazo máximo de doze
meses, a venda dos seus conjuntos e unida-
des resldenciais em consonância com o sísts-
ma financeiro da habitaçlto de que trata esta
lei, de acôrdo com as instruções expedídas,
no prazo de noventa dias, conjuntamente
pelo Serviço Federal d:v Habitação e o Depar-
tamento Nacional da Previdência Social.

§ 2.0 - Os recursos provenientes da aliena-
ção a que se refere o parágrafo anterior serão
obrígatõrtamente aplicados em Letras Imobl-
lIãrlas emitidas pelo BNH, de prazo de venci-
mento não inferior a 10 (dez) anos.

§ 3.0 - Os órgãos referidos no parãgrafo 1.°,
bem como o. IPASE, as autarqu!as em' ge-
ral ... (VETADO), .. e as Sociedades de Eco-
nomia Mista, excluído o Banco do BrasU, que
possuam unidades resldenciala... (VETA-
DO) ... conjuntamente com a Caixa Econô-
mica Federal ... (VETADO) '" submeterão
à. aprovação do Presdente da República, por
Intermédio do Ministro do Planejamento, no
prazo de 90 dias, sugestões e normas em con-
sonância com o sistema financeiro da habí-
tação r.trerentes à alienação das unidades re-
sldenclals de sua propriedade,. . .. (VETADO).

§ 4.° - os órgãos de que trata o parágra-
fo anterior, celebrarão convênio com a Caixa
Econômica Federal de Brasfl1a, incumbindo-a
de alienação, aos respectivos ocupantes, dos
imóveis resldenclals que possuírem no Díatrt-

to Federal devendo o produto da operação
constituir fundo rotativo destinado a novos
Investimentos em construções resídencíaís em
Brasílla, assegurado às entidades ccnvenen-
tes rateio financeiro anual, que lhes permi-
ta a r~tirada de valôres correspondentes, no
mínimo, a cinqüenta por cento (50%). da
renda liquida atual, efetivamente realizada,
com a locação de tais Imóveis.

§ 5.0 _ Os imóveis resldenclais que deixa-
eem de ser auenados aos ocupantes, por de-
sinterêsse ou Imposslbll1dade legal dos mes-
mos serão objeto de aquisição pela União que
podem resgatá-Ios, solicitar a abertura de cré-
dito especial, dar em pagamento imóveis não
necessários aos seus serviços OU ações de sua
propriedade em emprêsas de economia mis-
ta. mantlda. nesta hipótese, a situação ma-
jorltArla da União.

§ 6.0 _ A admlnlstraç6.o dos Imóveis adquí-
rldCS pela União, na forma do parágrafo an-
terior, será feita pelo ServlÇ'Odo Patrimônio
da União.

§ 7.° - Realizadas as operações previstas
no parágrafo primeiro, extíngutr-se-ão as Car-
teiras Imobillãrias dos lAPa.

§ 8.0 - Os atuais Inquilinos ou ocupantes
de imóveis resldenclais dos IAPs e, sucessi-
vamente. os seus contribuintes, êst:s inscri-
tos e classificados de acõrdo com a legisla-
ção vigente, terão preferência no atendimen-
to pelos órgãos estatais integrantes do siste-
ma financeiro da habitação.

Art. 66 - O Ministro do Planejamento ado-
tará as medidas necessãrtaa para a criação de
um Fundo de Assistência Habltacional obje-
tivando o financiamento às populações de
renda insuficiente, destinando-lhas recursos
próprios.
Art. 67 - O BNH e o Serviço Federal de

Habitação e Urbanismo deverão publicar men-
salmente a relação dos servidores admitidos
ao seu serviço, a qualquer título, no mês an-
terior à publicação.

Art. 68 - O Poder l')xecutivo baixará os
regulamentos necrssãrtos à execução desta lei,
inclusive Os relativos à extinção dos' órgãos
federais que vêm exercendo funções e ativi-
dades que possam ser por ela reguladas, po.,
dendo Incorporar serviços, órgãos e departa-
mentos, dispondo sôbre a sltuaç6.o dos res-
pectivos servidores e objetivando o enqua-
dramento dos órgãos federais que Integram o
sistema financeiros da habitação.

Parâgrafo único. Dentro do prazo de no-
venta (90) dias, o Poder Executivo baixará
os atos neeesséríos à adaptação do funciona-
mento das Caixas Econômicas Federais, Cai-
xas MlI1tares e IPASE aos dispositivos desta
lei.

Art. 69 - O contrato de promessa de ces-
são de direitos relativos a imóveis não Iotea-
dos, sem clãusula de aerependímento e com
írníssão de posse, uma v-z inscrita no Re-
giStro Geral de Imóveis, atribui ao promí-
tente cesstonãrto direito real oponível a ter.
celro e confere direito a obtenção compulsó-
ria da escritura definitiva de cessão, aplican-
do-se, neste caso, no que couber, o disposto
no artigo 16 do Decreto-Lei n.o 58, _de 10 de
dezembro de 1937, e no artigo 346 do Cód1go
do Processo Civil.

Parágrafo único. O disposto neste artigo
se aplica aos contratos em via de execução
compulsória, em qualquer instãncla.

Aru. 70 - Fica assegurada às Caixas Econô-
micas Federais, na forma em que o Poder
Executivo regulamentar, dentro do prazo pre-
visto no parágrafo único do art. 68, a explo-
ração da Loteria Federal.

ParágrafO único. Setenta por cento da ren-
da liquida da exploração da Loteria Federal
destmar-se-ão à construção de habitações no
valor unitãrlo Inferior a 60 vêzes o maior sa-
lário-mínimo vigente no País.

Art. 71 - Flca o Poder Executivo autort-
zado a abrir, pelo Ministério da Fazenda, cré-
dito especial no montante de Cr$ 1 bilhão,
com vigência durante três anos, destinado à
integrallzação gradatlva do capital do Banco
Nacional da Habitação.
Art. 72 - Esta lei entrará em vigor na

data da sua ptibllcação, revogadas as dispo-
sições em contráll'io.

Brasílla, 21 de agôsto de 1964; 143.0 da In-
dependência e 76.0 da República.
H. Castelo Branco; Milton C'ampos, Ernesto.

de Mello Baptista, Arthur da Costa e Silva,
vasCo da CUnha, Octavlo Gouveia de Bulhões,
Juarez Távora, Hugo de Almelda Leme, Flavio
Suplicy de' Lacerda, Arnaldo SUSSeklnd, Nel-
son Lavenêre Wanderley, Raymundo de Brlto,
Mauro Thlbau, Danlel Faraco, Roberto Cam-
pos e Osvaldo Cordeiro de FaTias.

Publicado no Diário Oficial de Brasflta, de
11-9-1964, capa. D

editôra artenova limitada
beco dos barbeiros, 6-201 tel 312641
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,o ARQUITET'O E QUEM ESPECIFICA

o senhor sabe o que ~ especificar?
Especificar, em linguagem de arquiteto, significa indicor, no projeto, como detalhes e caracterização, o tipo,
a qualidade, e a marca dos materiais a serem aplicados na construçãO.
Isto significa que õãrquiteto é quem decide sôbre a utilização (ou mais precisamente, a compra) de cada
tipo de material de construção.
E quando o arquiteto âecide, êle não determina a compra de um banheiro de tal tipo, de alguns metros
quadrados de piso ou fôrro, ou de uma' pia, ou de uma lata de tinta, como uma dona de casa, ouum leigo
qualquer. A sua decisão envolve sãiiiPre uma compra de vulto, em larga escalo. Uma compra que vale a
pena disputar.
Arquitetos e construtores são os verdadeiros clientes de quem fabrica ou vende mcteriois utilizados em cons-
trução, acabamento e decoração. '
Arquitetos e construtores são o pubnco leitor certo' é g'arantido da Revista ARQUITETURA que é o seu
órgão oficial. '
ANUNCIE EM ARQUITETURAE VEJA COMO VALE A PENA.



chapa1rapezoldal
de alumínio para revestimentos e coberturas

Material

• •
Funcional
Devido à forma de sua seção transversal, permite obter,
quando comparada com outros materiais de cobertura:
1 - maior escoamento de águas pluviais
2 - maior resistência ao flexionamento

Econômica
Pode ser normalmente produzida em comprimentos
de até 12 metros, o que permite ao arquiteto obter,
com economia, grandes efeitos plásticos em cober,
turas e revestimentos laterais de fachadas.•

Produzida em liga de alumínio extra-dorc 3M-H
correspondente a ASTM - 8209 - 61 - Alloy3003,
com encruamento'máximo por laminação.

Características Mecânicas
Carga de ruptura: 20 a 22 kg/mm2 :. Limite de elas-
ticidade: 16 a 20 kg/mm2 - Alongamento: 1 a 4%.

Isolamento Térmico
Oferece maior grau de isolamento térmico por
reflexão. Refletindo cêrca de 90% da luz solar
incidente, chega a reduzir no verão, de 15° C, a
temperatura interior.

••

Companhia Brasileira de Dlumínio
PIONEIRA DA INDÚSTRIA NACIONAL DE ALUMíNIO

Av. da Luz, 297 - 112ando _ Tels.: 36-3100 - 36-3101 e 36-1146 - S.Paulo
Av. Presidente Vargas, 309 - 202 ando - Tels.: 52-2074 e 23-2611 - R. de Janeiro
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