


o SENHOR COMPARA

Procure conhecer (se o senhor já não conhece)
as revistas especializadas brasileiras
veja qual a que tem maior preocupação com seus leitores

a que procura publicar somente textos e matérias
de alta categoria sem preocupações de ordem comercial
a que realmente apresenta condições e interêsse

para ser colecionada
a que é genuinamente brasileira e a única

publicação técnico-cultural de fato que se edita entre nós
e compare essa revista com as outras do gênero

o (Õ) COMPROVA
CULAcJ>.°

qual a revista que é lida pelo
maior número de arquitetos, construtores
e industriais da construção em todo o país

qual a que é recebida por mais do dóbro de arquitetos
do que qualquer outra de seu gênero

qual a revista que tem a tiragem exata p-ara o público certo
sem desperdícios

atingindo apenas a quem lhe interessa

ARQUJ:TETURA É A REVISTA

para o seu anúncio, porque através de suas Páginas
o senhor atinge

quase dez mil arquitetos; construtores
e industriais da construção no Brasil ou seja

o total dêsses profissionais em atividade
especificando e comprando os materiais

de construção, arquitetura e decoração
que o senhor fabrica ou vende



•

Entrevista intaginâria
CODl um arquiteto atualizado

f•,

r-,
"

P. Que tipo de piso, na sua opi-
nião, apresenta as melhores con-
dições para uso na arquitetura
moderna?

R. Bem, além dos materiais
tradicionais como os tacos de
madeira, ladrilhos, mármore,
existem os pisos vinílicos, que
vieram criar possibilidades no-
vas e muito interessantes.

P. Que tipo de possibilidades?
R. De ordem decorati va, por

exemplo. Mas as vantagens não
se limitam à beleza. Há também
características como a incombus-
tibilidade do piso vinílico à

t

base de amianto, a resistência a
ácidos, gorduras ...

P. Quando o Sr. projeta uma
casa, costuma ser decisiva a in-
fluência da espôsa do futuro pro-
prietário para a aprovação do
projeto? .
R. Em muitos casos essa influ-

ência é decisiva. E é justo que
assim seja, pois quem vai morar
na casa mais tempo é ela, são
seus filhos.

P. Então o Sr. pensa nisso ao
especificar o tipo de piso?
R. Claro. Se ela deseja um piso

que faça combinação de córes

com o ambiente, que seja de fácil
limpeza, então ...

P. Então o Sr. recomenda Eter-
flex?

R. Cla. . . (Aqui a entrevista
se interrompe, porque o entre-
vistado não quis dar a conhecer
seu' verdadeiro nome nem fazer
publicidade comercial).

com a gara~tia êwnlt
mais de 69 fnos de experiência
em marenars de construção

COI.OOAÓÃD AMPbl,ME~r~ GARANrl~A. EM1:i Có'RES DE EXCeF'OloNAL Be~e;Z;A. No TAMANHo DIÓ:lOlro CM. coM ESPESSURA sEMPRE UNIFORME. FbRNtCEM"OS TAMSêM RODAP~S. TI;:S·
ttlRAS PARA DEGRAUS DE EGlJACAS. COFffi1MÃOS. OONS\JLTE tlM R"EVr;~tiED'aR l;:'i'lRNfl' óiJ o tiEl"AFn'AMENJ'o Ei'rtRF1ÊX. À RUA MARQUE'S r5E 1'rU.70. SOBm:LOJA. TEL. $-1166. SÃb PAULO.



Alta tensão não freqüenta
sua casa: telDos que civili-
zá-Ia para·.você.
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Transportada, em alta tensão, às
áreas de consumo, a energia elétrica é transformada nas estações receptoras. Com
seu Plano de Expansão; a Light está aumentando em 70 % sua capacidade de for-
necer energia transformada ao progresso: iluminação pública, indústria, comércio, re-
sidências. Poderosa estação receptora em Campo Grande vai beneficiar os atuais e
futuros consumidores de Campo Grande, Realengo, Bangu, Padre Mig'uel, Santíssimo,
Santa Cruz e Guaratiba. Outra, em Olaria, abastecerá' por completo Olaria, Bonsu- '
cesso, Cordovil, Ramos, Penha e Bras de Pina. Urna terceira, no Flamengo, atenderá
às necessidades da Zona Sul.

RI9 LIG HT s.A. ., serviços de eletricidade

A ·SERVIÇO 00 PROGRESSO 00 BRAS IL
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· . .. . Tanques como êste .: .
(quaisquer que sejam suas dimensões ou formato) .
são construidos dentro das melhores condicões de
qualidade, custo e rapidez com aço de Volta Redonda

, .
Quando você faz um pedido de compra à Companhia
Siderúrgica Nacional está adquirindo muitas outras '
coisas além do aço. Assistência completa dos técni-
cos de Volta Redonda. desde o planejamento da
construção. O máximo rigor no prazo da entrega. E,
além de tudo. os 25 anos de experiência aliados aos
mais modernos métodos de trabalho, que dão ao
aço de Volta Redonda uma qualidade atestada por
enqenheíros e técnicos de vánas partes do mundo

Volta Redonda 66:
aço em jubileu ,:

COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL'



A ROTINA DO ARQUITETO

A rotina do arquiteto e do construtor inclui muita
coisa: estudar projetos, verificar detalhes, visitar obras,
especificar e comprar materiais, "bolar" soluções de
bem morar.
Mas há 41 meses que uma nova rotina se introduziu
em suas vidas profissionais e vem se repetindo
rnatemàticamente todos os meses: o recebimento da
Revista ARQUITETURA.
De fato, receber a Revista ARQUITETURA é uma rotina infalível para 4.65°
arquitetos (ou seja, todos os arquitetos no exercício da profissão no Brasil)
e 2.650 construtores.
E quando essa rotina se quebra e um dêles não recebe a sua revista, logo
nos chega uma carta reclamando a remessa.
Graças a essa rotina ARQUITETURA é a revista que atinge diretamente o
maior número de arquitetos e construtores no Brasil, sendo recebida por mais
do dôbro do número de arquitetos da revista que vem em "segundo lugar
(e o IVC está comprovando o fato).
Por isso, é o único. veículo de comunicação. direta com os arquitetos e
construtores do país.
E o que assegura a mais completa' penetração de mensagens publicitárias junto

" 'bl' 'a esse .pu ico,
Inclua-se na ,,'rotina 49S, arquitetcse constr~torç,~, brasileiros publicando a sua
mensagem publicitária 'em ARQUITETURA.

' ... - ...,.. . .... - _.-



ambiente - spazio
spazlo móveis e decorações soco ano
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 Io n a I .

di s Po n í v e I s em jacarandá-da-baía e
aço cromado para entrega I me d i a ta.

Consulto sem compromisso nOllo depdrtamento de planejamento

rUI baratl ribeiro 200, loja f, tel: 37·6637 rio· gb

ernbiente -spczlo
spazlo móveis e decorações SOCo an.
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 _ I •

di s Po n í v e I s em [acarandá-da-bale e
aço cromado para entrega I me d I a ta.

COIIs.lto s••• cO"Dromlsso nOllo dOPlrtamon\o d. planellmento

rua barlta ribeiro 200, loja f, tel: 37·6637 rio· gb
..- -



especifique certo
Ao escolher o revestimento, especifíque Vulcapiso. Colocação rápida e simples.
Facilidade de manutenção e limpeza. Resistente a ácidos. Excelente iso-
lante termoacústico. Atrito amortecido.

Espessuras sempre uniformes. 33 belísslrnas côres inalteráveis. Placas de
35x35cm e 75x75cm, com 3mm de espessura, para o padrão Mármore.
De 25x25 em, com 2mm de espessura, para os padrões Liso e Terrazzo.
Para melhor acabamento, fornecemos rcdapés e testeiras para degraus de
escadas. Consulte nosso Departamento de Revestimentos, que lhe dará
total assistência técnica.

vulcapiso

Um produto
Av. Rio Branco, 156 - 20.0 andar
Tel.: 42-6010 e 42-4066'
Rio de Janeiro - GB.



o m2 de uma divisão
de alvenaria
pesa 240 kg.

Eucatex Durotermic,
mais os montantes,
pesa 16 kg. Logo,
você não produz

sobrecarga
na estrutura
do edifício.

Logo •••

,".

Logo, a solução é mesmo dividir com
Eucatex Durotermic (são chapas isolantes de Eucatex
revestidas com chapas duras de ambos os lados).
E não é só por causa do pêso reduzido,
que nào produz sobrecarga na estrutura do edifício.
Mas também pela facilidade de modulação
das divisões Eucatex. Trabalha-se com obra sêca.
sem tijolos. sem reboque, sem nada
Também por causa do espaço:
uma divisão de Eucatex Durotermic
ocupa menos área -e como isso é importante !
Para arrematar, relacione as seguintes vantagens:
Economia - a leveza do material. além de
não exigir mão-de-obra cara, permite ainda o desmonte,
remoção e aproveitamento das chapas.
Uma divisão Durotermic pode mudar com o dono.
Isolante térmico - isola o calor e o frio.
Reduz barulho - as chapas Eucatex reduzem o barulho
em percentagens elevadissimas,
mais do que qualquer outro material
utilizado em construções.
Eucatex Durotermic é fornecido nas medidas de 1.20 x 2.40 m,
nas espessuras de 19 mm, 31 mm. 42 mm e 54 mm,
Outras medidas e espessuras mediante consulta.

Eucatex ~ chapas parà divisões

'*'tItotIt.9){4elI'I

" ,,; ,; //"IDItO I //,# ~

'.

mon'lntts- 1-,
Eucote. [)urot.tmlc

VISTA EM ELEVAÇÃO

Acima. vista e planta de uma Divisão de Eucatex Durotermlc.
Apenas uma entre as inúmeras soluções oferecidas porêste material.

A Eucatex S.A. Indústria e Comércio
Av. Francisco Matarazzo.530 - Caixa Postal - 1.683 - S. Paulo
Desejo receber outros informes sõbre as Divisões Eucatex,

Nome: , .. ",.'",."",.,
Profissão.: .'"", , . , , , , , , . , , .. , , , ' . ,

Enderéço.: . " . , , , .. , .. ' , , ,

Cidade: ." '.",.". Estado..

ARQ I



CADEIRAS
MESAS
BUFFETS

K 1 T 5
móveis de escritório

NOSSOS MÓVEIS SÃO REVESTIDOS DÉ

AV. BEIRA MAR, 262·GR. 203/204
TEL.: 52·5084· RIO DE JANEIRO· OS.
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ARQUITETURA

BEACH MOTEL

Joaquim Gueâee anâ co-w:rkers

A pubUc oompetition was organ-
lzed recently by a motoring and
touríng magazine for rwo types of
motel, of standard desígn, one for
the seaside and the other for the
Brazlllan uplands. The jury was
made up of Rubens Botti, IA'EI-
SP, Rino Levi, IAB-SP, and vic.
tor CiVllta, journallst, who decided
to classify the candidates on
the following grounds: I} Plan-
ntng of the preIlminary project
wlth a view to functional sim-
pIlcity and plastic quaütres; 2}
Flexiblllty of the elements com-
posíng the group and ease with
whích they can be adapted to
dlfferent terraíns; 3} Construe-
tlonal standardlzation and racüí ~y
of exeeution; 4} Access and cír-
eulatlon. The príze-wírmera were
Luis GarCi\a and Wilson García
Ramos (upland type); Joaquim
Guedes and co-workers (seaside
type). Secondary awards went to
Antonio Leitão, Geraldo Serra and
Ortígão ·Tiamann.
Bearmg ín mlnd the wíde range

or eoncnttons In the dlfferent re-
glons of the country where motet:
are needed. and the fact that
scentc beauty ls more usually to
be round ín hllly country, Joa-
quim Guedes nlanried hls project
for a slone wlth a nítch of about
1 In 10, local matertals to be used
In the construction. as beínrr
cheaper, easler to wo-k wlth and
eUmlnatlng the difflcultles of
transportatlon ln out-of-the-way
place,. The advantages of brick as
a product that can be found any-
where 8uggested its use as the ba-
aio bulldlng material, outweighlng
the argumente ln favour of lum-
ber, not always easy to obtaln
In sultable lengths and qualit:v
or 5tandlng up well to tropical
and eauatorlal oonditlons, apart
from the oonstant fire hazard.
The structure of the bp.drooms I.s

to be brlck barrel-vaultlng faced
wlth 3 cm. (1.18 Ins.) of conc!ete
wlthout relnforcement. bearlng
on brlck s111s 50 as to leave li
gap of 4 cm. (1.58 Ins.) between
vA"Jlt~ to lmprove the plastic
effect. Subsequent pxnansion oa.n
be obtalned by prolonglng the
va.ults 01' Ibulldlng others along-
sjde of them. Thls Ubprates th"
structure from any system of
ax,",s at T!ght-9ngles, since the
only element flxed by the' ",e-
omet.ry of the structure ls the
continuous beam car!Vlng the
va.l1lts. t.he ~upporting pUlars thus
be!n<: left free In nlan and only
al!gned ln one d!rectlon. The
laterAl th1mst of the outer vaults
ls absorbpd by columns with a
soJ.ayed base, and thrust along
the olJter bpams 15 t.aken up bl'
1\ slmlille system of tles that call
b~ remov••d when thp bulldlng 15
en1!l,rged by the addltion of an-
other vault. Slid'ng form.s are
11sed In the b~lcklavlng and as
soon as they are shlfted the fin-
I.shed brlckwork takes ovpr the load
as part of the structure. The
concrete plement.q fI:re or slrnnle
desl<:n and standardlzed to allow
t.hem to Ibe precast on the job 01'
~hl.nned from th.. factory If con-
dltlons are sultable.
strúcture and vaults are ln-

dependent of the topog!aphl'. wlth
the roof on one horizontal plane.
the v"l'lat.lon ln hea.droom, lndis-
pensable to avold monotony and
lntegrate the deslgn ln the land-
scape, be!ng secured by the nat-
ural varlation ln slte levels. mod-
ified by terracing as requ!red.
IBrlckWo'1kshould be left rorugh
or. t'ende-:pd irregularlv wIIth fi

2 mortal' of Ume 9.nd "and; lf under-
fired, a coat of sl11c'onemay be
necessary for waterprooflng.
The glass panes for lll<umlnatlon

are sealed wlth a sand and cement
mortal' ln ~lots left ln the uprlghts
anel ventllatlon 18 secured b)'
curtalned openings too small fO!
a man to pasa through, wlth a
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hlnged reglster and louvers In
the case of the bedrooms. The
doors are wood, but the frames
mav be ooncrete and cast on
the site as the work progresses.
Floors may be good-quallty

brick, stone 01' stalned cement,
or a míxture of these materiaIs.
As the vaults work under pres-
sure, there ts no danger or crack-
íng, though lt wl11 be adv!sable
to paint the gutters between them
wlth asphalt, arter whlch heat
msutatton may be ensured by
layíng a layer of earth wrth a
mantle of vegetatlon for protec-
bíon agaínst erosíon ,

FlREEDOM OF CHOICE

Marcello Fragelli

It ls disconcertlng to see critlcs
anel arcnttects worrled about the
work of the younger generatíon
and p, generallzed anxlety for
renewal ln the architecture and
englneerlng revlews publtshed
anywhere in the wortd . This
ratses the questlon of whether the
archt tect shOUJld be left free to
create 01' subject to certaín rules
and regulations. It ls obvlous that
formal exaggeration detracts from
functlonal utlllty, for the archí-
tect tends to sacrlf!ce human
comrort to the vain glory of beírig
appreciated by the crltlcs. Ris
major concern should be to solve
sucessfu11y the problems of the
physlcal, physíologtcal, psycho-
loglcal and sptrrtual envíronment
of manklnd. Should he fa!l to do
50 wlthln hls range of actlon, he
Ir, nelther a good architect nor a
good cltlzen.
Spac(!, circulatlon. l!ghting and

ventllatlng are not the onll' polnts
that have to be thoroughly gane
lnto; the archltect must put hlm-
seI! in the posltlon o! the people
he Is designlng for, and create alI
around hlm an atmosphere to
sult thelr temperament, 01' he wUl
be unable to feel certaln need. that
are common to a11 of uso Plastlc
prejudice should no.t.be allowed to
lntprfpre ln the cholce of a valld
resthetlc settlng. Of what ruse ls
p, beautlful vlolln 1f lt ls Impos-
slble to plal' a note on lt 01' the
flowlng Unes of an a!mlane. that
wlll not fly? The plast!c value of
nrch'tecture rests uoon sound
hllman foundatlons and It wHI ne
nlI the more 3·n 3rt If It depends
on a personal approacll to the
tocllnlcal .olutlon of the human
an<t const.ructlonnl problemR ln-
volved. dlrected bv the tra!n!ng.
Judment and resthetlc sensitivity
of the archltect.
The necessary technolog!cal

background to t9.ckle these prob-
lem", from a functional. tech-
nlcnl and economlc 9.ngle can
ann must be acqulred by the
archltect, but onlv an nrtLst "~n
creM.e a work of genlu!!. Th!s
century has RAenthe rlae of two
01' three archltpcts of gen!us. but
thA leveI of art.lots In the p!ofes-
slon IR deolorably low, no more
than 5ot. at the mosto It. w1ll be
wlser. therefore. to encourage the
voun •.er gen"rat.ion ln theJ!r Rtud-
I"" o! a technology t.hl\.t ls wlthjn
the!r grasp, rather than ln thelr
a.·"nlrat·ons to an resthf!t·!c Sllccess
dep"ncUng on arAre g!ft. lnhp~pnt
!n the!1' own na.ture; the genlus
ca1'1.but profit by technlcal per-
fection.
Far fram me to cnndemn ~.

search for beauty; rathe1' am I
e,verse to dlscuRs!ons on how to
attaln it, for !n the t.rue a1'tjst
th!s quest Is not a deliberate ln-
tentlon. but an lntr!ns!c pe~sonal
urgo essentiaI to creatlon. Formal
freedom admlt.s of no re••tr'ctions
to m:v mlnd, ilf the problem., of
•.rchitf!cture are to 'be solved soU,-
factorlly. but thpre i, a terrlble
danger !n lnventlng for the s9ke
of lnventlng. innovatlngo for tlle
nO'siblVe kudo.s attachl1'1P.'to the
i.nnovatlon. I aee llttle sense.
th'm. ln chnosinoc between djsc!-
p11ne and !nventlon, for lf dls_

cíplrne .has produced Mie;; it has
a150 tolerated Stone, and for an
occasíonal Taliesln 01' Ronchamp,
how many are the architeetonlc
caricatures we have had to put
up wtth as a tribute to lnvention!

FROM HOUSE TO STREET

Miran de Barros Lati!

To seek shelter from the hot
dry wind out of Afrlca, the Por-
tuguese buítt the!r houses almost
nermettcaüv encloséd, but the
damp of the trop!cs led them
to change their system , The for-
mer patio becarne a verandah
nestling ln flowerlng vines, wíth
hammocks stung from hooks ín
the waüs 01' tlmbers. The veran-
dahs, part!cularly ín the country,
tended. to have nelther doer nor
wlndOW g,lving onto the outslde
and were a comb!nation of alcove
and drawing-room, where the
womenfolk goss!ped after the
síesta, prlsoners beh!nd tne tre11-
llswork, and the young glrls píned
wtth romantlc long!ng for a lover.
In town, on the contrarv, the
verandahs most often Iooked out
onto the street and husbands and
rather preferred to nusne theí r
women--whlte wlves and daugh-
terno as weU as the nrettv mulata
de p?rtes-back lnslde the house.
far from the indlscrete ogltng of
newcomers ta the colony , The fair
sex was not often seen in the
streets, but there was always a
brísrht 01' Iariautd eve at work
helllnd the lattice unt!l flnally
Dom José Lul.s de Castro. Ci'lunt
of Re.sende and viceroy at the end
of the elghteenth century, 01'-
dered aU of thls elaborate scr€E'n-
Ing to be torn down on the
'grounds .that it obstructed ventl-
latlon and lnduced over-heating
-wh!ch was very probable.
Tlle people then began to

throng the streets, the men as a
mattpr of COUTse,but the girls
toe, beglnning to lose a little of
their timidity, ventur!ng 'to
appear at thelr w!ndow. balcony
01' verandah, then !n the sum-
mer-houae 01', greatly datlng. to
flirt behlnd the wrought iro11
lacework of the front gate, In
splte of the porcelaln l!ons glar-
lngo f!om. the top of mas~·lve stone
plllars-whence the name, leão
da. chácara. for someone who trles
t.o look f"roe!0115 but 15 reaUy
harmless. But like the serenader
nIucking a modinha to her on hiR
Brazilian gulta~, COy ladv a.,.,d
fierco 1I0n were soon to be dis-
placed by the new fash!ons and
"way of living" ~mported from
abroad. and archltecture. whjch
for two centuries had followed
the same pA.ttern from one gpn-
Pl'atlon to the next, unifvlng the
•...nnstructton and decorA.tlon of
t.hp. churches and I;:omewhat som-
berIv arraylng the h011S". ln thA
traditlonal "good taste", drew
.,.Ide to a110w thf! savant engl-
'neer. wlth h!s sl!derule and hls
Rct'.enceIn hls veRt nocket. to prer.t.
a.u lncong·uou,s hodo:enod!Zeof 1\.11
t.he archltectonlc stl'les Invpnted
in a madly chang!ng worJrl Conl\.-
cabana Is an examnle. W!th t-he
tra.n,.fer of tlle capital to 'E'o·asilla
anQ the advpnt o! ~tructurps.
prefa:br!oated 01' shR.perl on the
F.ltn to anv. lmAo+nablp. f'orm.
flex!n<: the once solid rlg!d!ty of.
mo.sonry, Wll mav expect the
wlld",.~t o! lnnovatlons as each
new"nl'11prp.ndeavn1Jl"SA.~ a11 cost.q
to d!splay. his orig!nallty.

ARCHITECTURE AND HEAT

Vittorio E. Pareta Jr,

It ls up to the arch!tect to
cont"ol the heat of the tropical
cllmnte wh!ch dimlnl.he,,, a man's
work!ng capac!ty. Effectlve heat
Is the heat we actually feel and
it varlE',s according t" f0111'foc-
tors, temperature, relatlve humld-
1ty. speed of a.'r dlsplacem.ent
and amount of radlatlon absorbed.

SUMMARY / RÉSUMÉ

To solve the problem or thermic
balance in the human body, the
following elements must be taken
lnto consideratlon; on the one
hand, heat gain: I} !nside the
organism (metabolism, phys!cal
actívdty, dlgestlon, etc.); 2} from
movemen+ (contact wlth hotter
bodíes) ; 3} by convect!on; 4} by
absorption of rad!ation; and on
the other hand; heat loss: 5) rrcm
internal and external evaporation
(respíratíon and perspiration);
6} rrom movement (contact wíth
colder bodies); 7} by convee-
tion; and 8} by emíssíon of ra-
dJiatlon.
Convection and evaporatlon

depend upon the c!rcumamlb1ent
aír; accordlng ta whether the
tempera ture or the latter 18
hlgller 01' lower than body tem-
perature, convect!on promotes a
ga!n 01' a loss of heat, whereas
evaporat!en Is further deoendent
on rela+íve h'urntdtty, both pro-
cesses be!ng accelerated bv an
Increase tn aír veloclty . Rence',
when the aír Is below body tem-
perature. we lose hea.t by convec-
tlon and by evaporatlon; when ít
!q above body temnerature, we
galn heat by convectíon. but lose
hea+ by evanoratíon, Iosírig more
than we galn UP to tlle point
of maxírnum evaporatlon when we
beztn to ga.<.nmore than we 10Ee.
unI ess a.n Increase ln the speed
of df spla,cement of the aír rela-
tivo to. tlle bodv produces a zreat-
er heat IOS8. tnrra-r=t radtat.íon
18 the most lntense. Reat sources
like the sun and lncandescent
mpt.als ..emlt short-wave lnfra-red
radiatlon. whereas the hume.n
bodl' and the earth emit long
waves. A comnarison may be
made between the clifferp.nt "ur-
facE's as regards lnfra-red reflpc-
tjon of short (A) and long (B)
W?ves and emlsslon of long waves
(C), as foUows:

A B C
Polished Meta15:
Sllve1' O.PÓ O.PR 0.('1"

.Alumlnlum 0.8ó 0.92 008
Copper 0.75 0.85 0.15

C'h!omlum plate 0.72 0.80 0.20
Pa!nt:
Wh!te 0.75 0.05 0.95
.All1m!nlum 0.45 0'.45 055
Light 5 ..'10 0.n5 0.95

Woor'f (nine) O.4rJ 0.05 0.95
Br!ck (mln. ) n.n

0.05 0.95(max.) 0.48
Palnt:
Medium gray .. 0.25 0.05 0.95
Du11 black 0.03 0.03 0.97

Th!s table shows that the upper
surface of the roof. wh!ch Ia most
exposed to radlatlon, should be
a good reflector of short !nfra-
red wave.q to accelerate the dls-
pers!on of heat due to shol't wave
ab.~orpt;on, wherea.s the lnwer
surface, which only emits long
waves sl10uld be a 'bad emittcr of
this kind of lnf!a-red radlatlon.
Rnofs are therefore bast palnted
whlte on the upper surface and
sheathed wlth alumlnlum on the
lower.
Another po!nt to be borne ln

mlnd !n plannlng a bulldlng Is
·.that glass transmlts short-wave
infra-red radlation and reflects
the longer waves (glasshou~e ef-
fect). The best way ta avold thls
ifl to in~t911 a 5vstem af b~se-
solells palnted wh!te on thp. face3
exposed to strong sunllght and
faced wlth alum!nlum on the
others. Furthermore, the shorter
fa.cades ,should be dMtgnp.d ta
face east and west. Flnally, !n
additlon to a •..are!ul cholce of
the most su!table type of roof,
'Ç<dt.hbroo.rl eA,ves 01' n consid "1'-
ab
'
" ovprhang to protect the

walls from dlrect !ns0Ialton, care
should be taken not to use gJass
on the sunnler aspects, unless
thev are serp.ened bv louve"ed
sl1utters. venet.lan bUnds 01' br!se-
solells. and p!ovlde as many open
spans a.s oo.slble to ensure an
adequate dlsplacement of alI' 1n
alI the rOOIllB.



MOTEL PL.'lGE

Joaquim Guedes et son équipe

Une revue de tourísme a orga-
nisé un concours publlc pour
deux types de moteís: le type
"plage" et le type "mentagne".
Le jury éta.1t composé de Rubens
Bettl, IM)-SP, Rlno Levl, IAB-SP
ot du jeurnaliste V,lcter Clvita,
qui avalent décldé de classer Ies
candldats de Ia manlére suívante:
1) írnpíantatíon de I'avant-projet
visan t à sa clarté ronctíonene et
ses qualités plastiques; 2) nexí-
billté des éléments oomposants de
l'ensemble et leur adaptatton aux
différents types de terralns; 3)
standardísa tton constructa ve et ra-
cllitó dexécutton; 4) aocês et
clrculatlen. Les gagnants du con-
ccurs ptaient Luis Garcla et WIl-
son Garcla Rames (type mon-
tagrie j ; Jeaqulm Guedes et son
équlpe (type plage) . Des prlx
cemplémentalres orrt été accordés
à Antônio Leí tão, Geraldo Serra
et J. A. Ortdgão Tlamann.

Velei malntenant I'avarrt-projet
de .roaquím Guedes, élaboré avec
un soín parttculíer pour permettre
sa réa.lísat.íon dans nímporte
quelle régton du pays. L'archi-
tecte pense qu'aussl blen au poínt
de vue ,eeenemlque que pratique
il faut employer le matéríel lecal
SUl' un terrain de plus O'Umoíns
10% de déclivlté et en raíson de
Ia grande superflcie à recouvrír
d'une censtructlon à un étage (Re-
lou Ies concüttons du concours) ,
i! seralt ptus íridíqué de Ia faire
par petlts blocs pouvant être réu-
11is en un seul.
11 est incentestable que Ie maté-

rlau le plus asslmilable' à n'lmpO'l·te
quelle réglO'n e$t Ia brlque qui sera
denc 1'''lément baslque de Ia
compesltion permettant une cens"
tru.ctlen raplde et écenO'mlque. Le
bois n'est paa à conselller sauf
pour Ia constructlen en série, à
cause de Ia dlfflculté de Ie trou-
ver SUl' place en dlmenslens et
qualités voulues et de sen man-
que de résistance au feu et aux
cond,!tlens trO'plcales ou équate-
riales.
La structure des chambre~ est

prévue en vO'utes de brlqlles recou-
verte~ de 3 em de béten sans
fers et appuyées SUl' des maçen-
nerles également en briques.. Il
Y a une dlscentinuité de 4, cm
dans Ia juxtapesition des veutes
qui fait vibrer nlastlquement l'en-
sembIe. En eutre, II est teujeurs
pessibIe de Ies prelenger dan.'5
l'axe eu d'en ra.1euter d'autres
dans Ie seIW pe1'pendiculaire 'à
celui-cl.
Le falt Ie nlus nmarauable est

que Ia structure sei t libérée des
svsteIl'lp.s d'axes erthogO'naux rlgi-
de" étant denné que I'unique
élément à pesltlen fixe est Ia
peutre continue qui ,~.O'utlentIes
voutes. Les pllliers de ceg· peu-
tres sen t libi"€S et allgnés SUl' Ie
pIan dans une seule directlen. Le
béten armé se mentre dans sa
fO'rme Ia pIus simple et Ies élé-
ments peuvent être fabriquê, en
s<"'rie SUl' Ie chantier de façen
ratiO'nnelle OUJ en urine si 'Ies
meyens de transpert sont faciles.
I! e,~t nréf;rabI" que Ie systeme

de structure et Ies veutes sO'ient
Indépendants de Ia tepO'graphie
pour que Ia ceuverture repe,~e SUl'
uu plan herizentaI, Ia variatlen
Ó"11SIe.>hauteurs des murs étant
ebtenue par Ia p~epre dénivella--
tiO'n naturelle du terrain qui sera
aménagé selen Ies pessibllltés
esthétlques.
ObservO'ns que Ia maçonnerie

peut être falte selO'n les habitudes
régienales eu de fa·ç·en gresôlere,
et Ies brlques peuvent recevelr

The art!cles EV?Iuatien of Hous-
ing Requirements, by Demlnges
Theedere de AzevedO' Netto, and
PbysicaI PIanning G~red to Re-
gional PIanning, by' Luiz Carlos
Cesta, were' summar!zed ln the
Februar'Y issue of ARQUITETURA.

une couche de silicone pour Ies
tmperméabtlíser eu éllminer Ies
íncon véníen ts d'une cuísson ín-
suffisan te. Les vltres d' éclaírage
seront flxes et scellées au mor-
tler de sable et ciment dans des
entalUes pIacées dans Ies mon-
tants et L'aératton sera obtenuo
par de petlts vantaux à persiennes
pour Ies chambres. Les portes
séront en bois avec charníéres
et Ies montants peurralent être
en bétou prérabríqué au rur et
li rnesure de Ia constructien.
Le sol sera de brique, de plerre,

de ciment mêlé d"un de ces maté-
riaux eu mélangé de teus. Les
voutes travalllant à Ia compres-
síon, U ne peut pas se former
ue rentes; il ny a dcnc pas de
probléme d'imperméalisatlon sauf
pour les thalwegs entre ceües-cí
qui pourraíent être badrgeonriés
de peinture bitumineuse. La pro-
tecuon thermique est ebtenue par
une couche ue terre recouverte
d'une végétatlen qui. Ia censelide
et rimperméabníse.

AUTRE CHOIX

Marcelio Fragelli

Un symptôme lnqulétant eat de
voír les crrtrques et arcmtectes
arrrvés sInque.cer de iceuvre ues
plus jeunes qu'eux et de sentír
uaLl..J H:::S r evu ....ti spécia.l.sres l"an-
xíété du besom de renouveau de
Ia part d'innembrables archrtectes
ae tous Ies pays , on peut sEl.de-
mander ators si I'archrtecte, pour
crêe1", deit être lIbre eu seumis
à certa·ines regles. Il est éviden t
que l'exagératlOn du cõté fermel
est au détrlment du fenctionneI et
dene neCif cal' I'archltecte vLe
alers nen au cenfert de l'hemme
mais à sen prepre succés auprés
des critiques. La plus grande
préeccupatlen de l'architecte ael't
être de réseudre les preblemes de
l'amblance physique, physiolcgi-
qUt:, psychelOg1que et splntueHe
do I'être humain. S'11 y manque,
11 n'est nl UU clteyen nl un ar-
chitecte.

Peur blen réseudre Ie prebleme
humaln de l'architecture il ne
faut pas seulement se seucier de
l'espace, circulatlen, ventilatien,
llluminatlO'n; II faut que l'archl-
tecte se mette dans Ia peau de
celui peur qui 11 cO'nstruit et
ql.\'U se sente dans une atmos-
phere faverable au tempérament
et à certains beseins cemmUllS à
telliJ. peur cela, di ne faut pas
aveir de préj'ugés plastiques mais
cheisir dans Ies cadres Ies plus
esthétiques et valides. La valeUl'
plastlque de I'architecture n'exis-
tera qu'en repesant sur des bases
cencrétes et humaines et sera
d'autant plus un art si elle dé-
pend d'un proeédê technlque di-
rigé par Ia sensibillté esth,stique
de I'architecte. La' science de ré-
seudre ces problémes fencUen-
nels, techniqu€ls et écenemiques
peut être apprise par qulconque
alors qu'une reuvre géniale ne
peut être crMe que par un génle.
NO'usen cO'nnaissens déjà deux O'U
treis au ceurs de ce siecle et
neus savons aussi que le pO'ur-
centage d'artistes parml les ar-
chitect€l3 est de 5% au plus; il
est donc bien plus impórtant de
diriger les jeunes vers I'étude de
Ia technique qu'ils peuvent ac-
qUlsTir que vers Ia recherche du
succês esthéll!que qui ne dépend
que de leur prepre nature; et
teut être ayant du génie ne fera
que gagner à aveir une technique
pa-rfaite.
Lein de me!, cependant, de renier

Ia recherche du beau, c'est une
nécesslté persenneIle lntrlnsêque
qui cendltlenne Ia eréat!en et je
"eis dana Ia liberté fermeIle 1'0'-
bligatien €ssentlelle de résoudre
10S prO'blemes d'architecture, mais
je vo's aussi Ia terrlble l1m.ltatlen
de celut qui se creit ebl1gé d'ln-
never seulement dans le but d'é-
tenner. Je n'sccorde guêre de
sens à cheisir entre Ia discipline
et l'inventlen, car s1 1& d1aoipline

a produíf Mies, elle a également
permís Stone, et 51 l'invent1en
nous a donné Tallesin et Ron-
champ, combíen de caricatures
arcb.ttectontques ne Iuí doít-on
pas!

DE LA MAISON À LA RUE

Miran de Barros Lati!

Les Pertuguala, pour éviter Ie
vent d' Afrique, censtruisalent Ieurs
maísons presque sans ouverture,
mais centre I'humlcllté tropícale
il leur fallu changer de svstêrne.
L'ancien patío devenalt Ia véranda
enrouíe dana Ies plantes grim-
pantes et OU on accrocnaít, les
hamacs amérindiens. ces véran-
das, surtout à Ia campagrie, sans
porte nl fenêtre dennant SUl'
I'extérteur, étalent à Ia roís 1'aI-
côve, Ie salon eu on se racentait
Ies potíns aprês la síeste et eu les
femmes marlées restalent prísíon-
ntêres cependant que Ies jeunes
flUes désespératent de voír jamais
arriver un amoureux , A Ia v11Ie,
au contraíre, Ies vérandas don,
naient Ie plus souvent SUl' Ia rue
et Ies maris et pêres préféraient
voír Ieurs femmes - blanches otr'
",mulata de partes" - à I'inté-
rieur de Ia maíson et Iotri des
regards des "séducteurs" nouvel-
Iement arrívés , On ne voya.ít
guéra de femmes dans Ia vtlle
mais elles regardalent tout à
travers leur meucharabieh .O'U ja-
Iousíes . Finalement Ie více-roí -
Dom Jesé LuLs de Casfro, corrrte
do Resende, ordonnaít à Ia fin
du l8éme síêcíe d'ar"ltcher ces
trelllls de bels en raíson de Ia
chaleur et du manque d'aératien.
Lo peuple se mlt aler" à parceurlr

Ia rue - surteut Ies hemmes évl-'
demment, mais Ies femmes cern-
mençêrent à perdre un peu de
Ieur timldiM et à se mentrer à
Ieu~ fenêtre. balcen O'U véranda,
vO'ire derriêre Ifa grllles du per-
tall selen Ie milleu auqueI elles
annartenaient. Petlt à petit c'est
dans Ia rue et à l'air libre que
teus se mettaient à vivl'e SUl'
leur~ balcens étroits aux appuis
de fe'" forgé O'UIes femmes peu-
vaient enfin, tO'ut en restant chez
elle~, centempler et aguichcr
!'hO'mme qut leur faisaJ.t Ia ceur.
Mais blentôt Ies medes eurepéen-
nes envahlssalent Ies seirées bré-
~Ülennes. Influençaient Ies mce,urs.
eto I'architecture qui pendant
deu" si "eles avait teulour" ebél
e, l' esprlt de Ia file indlenne en
Euivant Ie même patren de pêre
ep. fils - ce qui avait pe,mis Une
grande unité dana Ia cO'n,struc-
tion et Ia déco~atien des égllses
et des maisens d'autrefO'is et avait
r.!:·us~là tou.1ours con.server le "bon
geüY' traditienneI - disparaissait
p, l'art"ivée du fameux "~,ngé-
nieur-dO'cteur" qui. avec sa scien-
ce teUlte fraiche. se metta\t à
bâtir un agglut'né hétérecllte de
teus Ies styles architecteniquPR
du mende - Cepacabana en est
un exemnle. Avec Ip ch"lngement
de Ia ca.nitale nour Br",~il\o.pt I~s
l'\ouv~aux matérlaux nréfabrlqués,
flexibles et cO'ncret" il est ce~tain
qu.'en peut s'attendre aux in-
nevatlens Ies plus fameuses,

L'ARCHIT'Ii,CT'URE
ET LA CHALEUR

Vittorb E, Pareto Jr.

L'arehltecte delt' être capable de
centrôler Ia chaleur du climat
trO'pical qui réduit Ia capaclté de
travail. Neus appelons chaleur
effectlve celle ,que neus éprouvens
et qui varie selen quat~e facteurs:
température, humldlté relatlye,
véleclté de Pair, quantlté de ra-
diatlO'n absO'rbeé. Peur réseudre
le probleme de I'équllibre thér-
mlque du cO'rp3 hl!lmaln, Ies êlé-
ments sulvants dO'lvent entrer en
ligne de cempte; d'uu eõtã les
gains de chal\'lur: 1) à I'intérleur
de l'erganisme (métabollsme, actl-
"itê physlque, digestlen, ete.); 2)
par mouvemel1t (contact aveo
cerpa plus chauda); 3) par cenvec-
tion; et 4) par a.bsorption de

radlatien; et de I'autre, par con-
tre, Ies pertes de chaleur: 5) par
l'évaperatlen interne (respíratíon)
et externe (transpiratlen); 6) par
meuvement (contact avec corps
plus frais); 7) par cenvectlen; et
8) par émíssíon de radíatdon .

La convectton et I'évaporatron
déperidenb de I'air et selon que
Ia température de cetuí-cí est au-
dessus O'Uen-dessous de celle du
corps Ia convectíon fait gagner eu
perdre de Ia chaleur alors que
I'évaporatíon déperrd en outre de
l'humidité relative Ies deux pro-
cessus étant accélérés par une
augmentatíon de Ia vélocaté de
l'alr. Donc, quand l'air est en-
dessous de Ia température du
corpc nous avens moíns chaud par
convectíon et par évaporatton:
quand II est en-dessus de cette
température, nous avens plus chaud
par convectíon, tout en perdant
par évaporatíon plus de chaleur
que nous n'en gagnens Jusqu'au
poín t maxlmum dévaporataon eu
Ie processus se retourne si toute-
roís l 'augmenta.tíon de Ia vélocíté
de I'alr ne rarraíchtt pas.
La. radíatíon Ia ptus intense est

l'infrareuge. Les sources de cha-
leur comme Ie sele11 et Ies mé-
taux incandescents émettent des
radtatíons infrareuges de longueur
courte alors que Ies corps humains
pt I", terre Ies émettent ,SUl'ondes
Ioruzues . Une comparaíson peut
r,'établlr entre Ies différentes
surfaces en ce qui concerne Ia
rérteotton de ravons tnrraroucss
(j'ondes courtes (A) et Iengues
(B) et I'érníssíon d'ondes longues
(C). comme sult:

A B C
Métaux pells:
Argent 0.93 0.!l8 0.02
Aluminlum 0,85 0.92 0,80
Cuivre 0,75 0.85 0.15

MétaI chrO'mé 0,72 0,80 0,20
Peinture:
blanche 0,75 0,05 0,95
alumlnium . 0,45 0,45 0,55
claire 0,50 0,05 095

BO'is (pln) 0,40 0,50 0,95
Briques (min.) 023 O,9~(max.) 0,48 0,05
Pelnture:
grise mO'yenne 0,25 0,05 0,95
nelre mate. 0,03 0,03 0,97

Ce tableau mentre que Ia face
supérieure de Ia cO'uverture, par-
tio Ia plus sUjette à Ia radiatlen,
dO'it être ·OOnne réilectr!ce de
rayens cO'urts, alol"s que Ia face
peur accélérer Ia disperslen de Ia
chaIeur due à l'abserptien des
rayons ceurts, alers que Ia face
inférieure qui n'émet que des
rayens Iengs deit être ma-uvaise
émettrice de ceux-ci. La meilIeure
eeuverture deit dO'ne être peinte
en blanc dans sa partle sup'rleure
et revêtue d'une feullle d'alum!-
nium à l'intérieur.
Il faut slgnaler un autre élément

três impertant dans Ia censtruc-
tien: c'est que le verre tra.ns-
met Ia radlatien infrarO'uge cO'ur-
te et reflete celle à O'nde Iengue
(effet de serre). Peur éviter cela,
le mieux est Ie systeme de brlse-
mIe:! qui serent peint~ en blanc
sur Ies faces cralgnan t I'insela-
Uen et recO'uverts d'aluminlum
sur Ies autres. Il faut aussi tenir
cempte de I'orientatien de I'édi-
flce. dO'nt Ies côtéa Ies nlus courts
serent dirigês de préfêrence vers
I'est et vers 1'euest. Enfln, en
plus d'une étude sérleuse du ,type
de Ia ceuverture qui aura un
grand avancé peur p~etéger Ies
murs de I'!nsO'latlO'n directe, neus
devO'ns éviter I' emplot du verre
sur Ies côtés ensoleillés, à meins
de IeJ munir de velets, et préveir
un maximum de vides et de brise-
seleI! peur assurer Ia ventllatlon
de l'lntérieur.

3
Les art!cles Evaluatien de 1a
question logênwnt, de Demingos
Theedôre de ArevedO' Netto, et
L'aménagement du terrltoire et Ia
planUica.t.lon régiQn?Ie. de Luiz
Oarlos Cesta, O'nt été résumés dans
Ie num/re de févr!er d'ARQUITE-
TURA.



Editorial

A cidade e o campo:
Encontro em Curitiba

Em maio proximo arquitetos estarão reunidos
em Curitiba para discutir aspectos relativos ao p"la-
nejamento iieico-territoruü do país. Êste encontro,
que terá por certo a maior repercussão, vem provar
mais uma vez a vontade de participação do arqui-
teto brasüeiro na solução dos proctemas nacionais e

. evidenciar sua presença nos movimentos vanguar-
deiros que visam o seu equacionamento.

o encontro, que está senão preparado pelo Ins-
tituto de Arquitetos tio Brasil, deverá reunir em
Curitiba não s'ó um grande número de arquitetos
. de todo o país como outros profissionais diretamente
ligados à problemática do planejamento físico-terri-
torial e arquitetos vindos de outros países da Amé-
rica. A iniciativa do IAB deverá contar ainda com
a participação do Ministro Extraordinário para o
Planejamento que, convidado especialmente, pro-
meteu comparecer.

o planejamento iisico-terrttaruú coloca proble-
mas fundamentais ao desenvolvimento brasileiro.
Não é novidade alguma para ninguém o fato do
crescente aumento da população' urbana brasileira
nos últimos anos. Esta tetuiéncia no sentido da
urbanizaçõo não é, por outro lado, um fenômeno que
se possa circunscrever exclusivamente às fronteiras
nacionais. Ela se universaliza e pode ser constatada
tanto nos países desenvolvidos, como nos que se
encontram em vias de desenvolvimento ou nos sub-
desenvolvidos. Os problemas colocados no âmbito
planejamento iisico-territoruü exigem não só a con-
.centração de tôâa a energia pensante dos profissio-
nais que se dedicam a êste campo do conhecimento
humano como a participação ativa de toâos os bra-
sileiros. Planos desta envergadura só poderão ter
sucesso através da conscientização de sua necessi-
dade em tôdas as camaâas dá popuiação .

Estudos, teorias, experiências e realizações prá-
ticas no campo do planejamento [isico-territorial
vêm sendo desenvolvidos nos últimos tempos em

4 quase todos os países. O problema, dada a comple-
xidade dos fat~res húmanos, eociau, econômicos,
adininistrativos··,e .políticos ..envolvidos e a imensa
dificuldade que apresenta -quer de realizaçãoprá-
ttcá, quer da possibüidade de. .pbservação objetiva••,. .•. _.r. "'_-... '. .. _

dos resultados em prazo curto - tem favorecido
antes a especuêaçtio teórica do que a experimenta-
ção concreta.

No entanto, a especulação e a teorização neste
domínio sãoindispens{Íveis . Não seremos capazes
de dar muitos passos neste caminho se não esti-
vermos munidos de um arsenal extremamente rico
de proposições, sugestões e modelos ideais. Através
do debate e da divulgação desta teorética será viável
não só sensibilizar as camadas interessadas - se
bem que ainda não plenamente conscientes dessas
necessidades - como decantar e apurar as hipóteses
de trabalho e as opções mais convenientes e mais
válidas. É preciso, portanto, criar em tôrno do tema
do planejamento físico-terrítorial um clima que pro ...
picie o livre debate e que se multipliquem as opor-
tunidades de discussão e exposição de suas múltiplas
proposições e teorias.

A tônica dos debates sõbre o fenômeno da ur-
banização e suas conseqüências têm se tiesenucõuulo
no Brasil, até agora, sõbre a insuficiente preparação
das cidades ante êste impacto". À medida que se
raciocina dentro dêstes têrmos - preparar a estru-
tura urbana para receber e integrar uma grande
massa populacional que se desloca, cuja evidência é
tão forte que não admitiria qualquer escamoteação
- relega-se a um plano bastante secundário o outro
ângulo do problema: a situação das áreas rurais e
de sua população, fonte de ·quase tôda a questão.
Em Curitiba o problema, a nosso ver, deverá ser
encarado em dimensão ampla e de forma global.

Não temos dúvida de que neste encontro de
arquitetos planejadores, com a participação dos de-
mais protiesionais ligados ao estudo dos problemas
envolvidos pelo planejamenio físico-territorial- pre-
parado pelo Instituto de Arquitetos do Brasil -
sairão proposições da maior importância. É preciso,
no entanto, que êste mesmo encontro propicie con-
dições novas para a experimeniaçõo concreta ao
ensinamento, à formação de profissionais e à sis-
tematização dos conhecimentos e dados essenciais.
Desta forma, poderemos aos poucos começar a esta-
belecer . uma filqsofia nacional. de planejaT(Le17:to
iisico-territoriat, adequada às nossas necessidades e
consentânea com a maneira de ser do brasileiro. Q
.. ,"o.~ ••. ,; • ~ . '.. "' . .



Uma revista especializada em automó-
veis e turismo promoveu- há algum tempo
um concurso públíco para escolha de duas
espécies de motéis padrões: um de tipo
"Praia" e outro de tipo "Planalto".
A Comissão Julgadora do Concurso foi

integrada pelos arquitetos Alberto Rubens
Botti, IAB-SP e Rino Levi, IAB-SP e o
jornalista Victor Civita. Os critérios bási-
cos adotados pela Comissão Julgadora para
efeito de julgamento e classificação dos
anteprojetos concorrentes aos dois ti,pos de
motéis foram os seguintes: "I - Implan-
tação do anteprojeto, tendo em vista sua
clareza funcional e suas qualidades plás-
ticas e paisagisticas; 2 - flexibilidade dos
elementos componentes do conjunto e sua
adaptação a diversos tipos de terreno; 3
- padroQ:inação construtiva e facilidade
de execução; 4 - 'acessos e circulação".
A partír dêstes critérios, e após o exame

cuidadoso de todos os trabalhos concor-
rentes, a Oomíssão Julgadora resolveu dis-
tinguir os anteprojetos de números: 8, 15,
18, 20, 6, 17, 23 e 22.

Dêstes oito anteprojetos, e em último
exame, a comissão julgadora resolveu clas-
sificar como vencedores do concurso, para
o motel tiQ)o "Planalto" o anteprojeto de
número 20 e para o motel tipo "!Praia" o
anteprojeto de número 22; e classificou,
para efeitos dos outros prêmios previstos
no edital, os anteprojetos 15\ 23 e 6.

Motel Praia
Arq.o JOAQUIM GUEDES, tAB - SP

E EQUIPE

Premiados
Os anteprojetos vencedores, de números

20 e 22, tinham por autores os arquitetos:
Luiz Garcia e Wilson Garcia Ramos (20)
o Joaquim ouedes e equipe, (22).
Os anteprojetos de número 15, 23 e 6,

foram identificados como de autoria dos
arquitetos Antônio Leitão, Geraldo Gomes
Serra e J. A. Or,ugão Tiedemann, respec-
tivamente.

Motel Tipo "Praia"
Transcrevemos a seguir o memoríal des-

critivo do anteprojeto do arquiteto Joaquim
ouedes.

Perspectiva do Conjunto.

••.....~ ~~~: --:.' ".:.~.' .
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Problemas do Terreno e
Distribuição Geral dos Edifícios

e - que entretanto o ~rodeto deve ser
adaptável fàcilmente a terreno plano.

como elemento básíoo, a menos que o mo-
tel pudesse ser produzido em série.
A oportunidade do tijolo é grande e sua

atualidade, como materíal, indiscutível.
Mesmo nos \paises altamente industrializa-
dos em que se utiliza métodos adiantados
de pré-fabricação, como por exemplo, a
Dinamarca, a Suécia, a Inglaterra e a
Hungria o tijolo é usado com muita fre-
qüência, até mesmo em construções in-
dustriais.
Arquitetos como E. Goldfinger, J. Stir-

líng, J. Gowan, Celsing ou S. Leveranz,
Knud Fries ou A. Jacobsen dizem que
"o tijolo é o -material mais bonito, de me-
lhor qualidade e que permite a construçõa
mais rápida e barata", nos seus países.
Isto lPara não citar a Finlândia ou o
exemplo excepcional dos Estados Unidos
que, de Sullivan e Wright a Mies e KlVlm,
vêm realizando uma longa experiêncLa com
o uso racional e desenvolvido do tijolo de
barro.
O que nos parece fundamental é utilizá-

10 dentro de padrões e critérios técnicos
racionais e atuais, dentro de .um conceito
científico de estrutura, ainda que nas
grandes linhas as formas estruturaís se-
jam empírícas e de antiga origem.
A argila é a base ea matéria da arquí-

tetura. De 'I.Ul1acerta forma o cimento
ainda é argila. O vidro também é um
material cerâmíco , O barro é a base da
casa e do homem e o tijolo é a sua ex-
pressão mais antiga, mais franca, mais
simples e mais forte'.
Procuramos definir um sístéma constru-

tivo e uma cobertura flexíveis e fáceis.
A estrutura dos dormítóríos é tôda em

abóbadas de tijolos de barro comuns com
3 em de capa de concreto sem ferro e
apoíadas sôbre alvenarías também de ti-
jolos, dísêancíadas sempre de 4 em,

Mat.eriai:s IdJe Construção e
Estrutura

O arquiteto desenvolveu seu projeto, se-
gundo as seguintes considerações:
a - considerando a possibilidade de cons-

truir o iprojeto em qualquer região do pais;
b - considerando que em virtude das

grandes distâncias de nosso pais, não é
econômico pensar em protótipo industria-
lizado, fabricado em usina e transportado
para ó local da obra, !pronto ou quase
,pronto. O projeto deve ser viável a partír
dos materiais técnicos locais;
c - imaginando que os pontos de maior

interêsse turístico freqüentemente se loca-
lizam em zonas de topografia de morros
ou de regiões mais ou menos acidentais,
que por isso mesmo apresentam melhores
condições de vista e de paisagem. Daí,
ímágínarmos um platô em terreno de mais
ou menos 10% de declívídade, sempre pos-
sível de ser encontrado;

rã - que o sítio possua a melhor paisa-
gem, ou pelo menos uma vista agradável
e uma insolação satísfatórías voltadas para
o mesmo lado que a declividade,do ter-
rene e no sentido da queda. Aceita esta
conformação para a área bem como estas
condições para sua localização na paísa-
gem, os edífícíos podem assumir posíções
que não são necessàrtarnenta rígidas, os-
cilando em tôrno das direções príncípaís.
Dada a grande área de terreno ocupada
pelo edifício de um só 'pavimento, (reco-
mendação do edttal) , seria mais indicado
construí-to em pequenos blocos separados,

6 uns dos outros. Entretanto, na fôlha 2,
mostramos que êles admitem solução de
um só bloco, em virtude de sua fácil asso-
cíação e justaposíção. Quisemos entre-
tanto que a solução que produzimos não
obrigasse a terreno plano e SUportasse
declividadede até 10% sem dificuldades;

No caso dêste motel, a ausência de ter-
reno definitivo faz COm que o problema
deixe de ser a máxima exploração arquí-
tetôníca do sítio e passe a ser o projeto
de edítícío que se adapta com flexíbílídade
aos rins propostos e às mais variadas con-
dições de terreno e de possibilidades de
materiais e mão-de-obra locais.
Ora, no Brasil, o único matertal que

pode ser encontrado ou produzído em
qualquer região e que já foi assimilado
perfeitamente pelas técnicas locais é o ti-
jolo de barro comum, que por isso mesmo
utilizamos em larga escala em nosso pro-
jeto, como elemento básíco da composição.

:É material estável de excelentes quali-
dades físicas e elevada resistência mecâ-
nica a compressão, que apresenta, além
disso, ótimas possibilidades plásticas e ne-
nhuma dificuldade de mão-de-obra. Pa-
rece-nos ser o material mais interessante
parar O nosso caso. :É o mais barato lPossí-
vel, de fácil utílieação e, !por Incrível que
pareça, de rápida execução. .
Já a madeira não serve por ser bem

mais cara e muitos lugares teriam que
importá-Ia de longe. :É pouco estável,
apresenta dificuldades de serragem, de
corte, de proteção contra fogo e de con-
servação. Não podemos ainda deixar de
levar em conta às enormes dificuldades
de se Obter madeira de boa qualidade. A
zona do Rio de Janeiro, o <Nordeste e o
Rio Grande do Sul, são pobres de madeira
e a mão-de-obra especializada que ela
exige vem· desaparecendo sem que seja
substituída por trabalho industrial equiva-
lente. Não seria. possível contar _com ela



As descontínuídades na justaoosíção das
abóbadas foram criadas com o objetivo de
fazer vibrar o conjunto, plàstãcamente,
mas, sempre cuidando para que os empu-
xos se compensem ou sejam naturalmente
absorvidos pelas estruturas mínimas e
obrtgatórías dos contornos.

Jj: sempre possível emendar as ábóbadas
na direção de suas geratrizes retas e pro-
longá-Ias indefinidamente, ou de justapor,
pelos apoios novas abóbadas, paralelamente
às existentes.
Fato remarcável é a libertação da es-

trutura dos sistemas de eixos ortogonaís
rígidos, uma .vez que o único elemento
dela cuja posição é fixada em função da
própria geometria da estrutura é a viga
contínua que suporta as abóbadas. Os pi-
lares de sustentação dessas vigas são li-
vres na planta, llipenas alinhados numa
direção.
Os empuxos laterais das alb6badas extre-

mas são absorvidos por pilares de base
alargada, Os empuxos ao longo das vigas
externas são absorvídos por um sistema
de tirantes muito simples na viga tlipo,
que podem ser retirados em caso de au-
mento do edifício por justaposição de
nova abóbada. No caso dos pequenos ba-
lanços compensados a ierrag·em; mesmo
modesta, dos oítões curvos, é suficiente
!para absorvê-los,
A confecção das aibóbadasse simplifica

pela possibilidade de utilizar fôrmas des-
lizantes, totalmente reaproveítáveís e um
jôgo de algumas delas permite em pouco
tempo, !por meio de um trabalho de repe-
ttção, sem dificuldade, assentar os tijolos,
com juntas alinhadas, sem amarração,
construindo o berço. Ao retirar a fôrma,
o conjunto passa imediatamente a traba-
lhar como a estrutura.

Escala 1:200

O concreto armado comparece, na sua
forma mais simples com elementos que se
repetem, permítíndo sua .fa,bricação em
série, de maneira racíonal, no canteiro ou,
dependendo da escala de produção e da
facilidade de transporte, Sua pré-fabrica-
ção em usina.
Preferimos que o sistema de' estrutura e

as abóbadas fôssem independentes da to-
pografia, deixando as variações dos pés
direitos, tão importantes para o enrique-
cimento do espaço interno e íntegração da
arquitetura na paisagem sob responsabili-
dade do terreno, que é sempre irregular
'Ou trabalhável. Assim, a cobertura re-
pousa tranqüilamente sôbre um plano ho-
rizontal, enquanto que o piso, procurando
o 'terreno natural, ou transformando-o de
acõrdo com as conveniências de cada caso,
é o limite inferior do espaço juntamente
com a ondulação das abóbadas, o f.a,zatl·ar
e vibrar.

Alvenaria e Acabamento dos
Concretos
As alvenarias de tijolos podem ser cons-

truídaa segundo os 'hábitos regionais.
Não é necessário rejuntá-los com preçísâo,
Preferiríamos mesmo assentá-tos de !forma
mais grosseira. Nos casos em que fôr ne-
cessário poderão ainda receber um revesti-
mento sumário e írregular de argamassa
de cal e areia. Os tijolos poderão 'ainda
receber pintura direta de sílícones para
impermeabilizá-Ios ou eliminar alguns ín-
conveníentes do cozimento insuficiente.

Caâxilharia
Decompondo e sístematfzando a função

das janelas' e portas externas, o fecha-
mento dos vãos deve obedecer ao critério
seguinte:

,.1 - Resta,Ural\tepara 100, pessoas;
Z - Estacionamento;
3 - Quà.rto dos empregados;

Lavanderia;
~pósiÍ;o-;
Gerador;
Caldeira.

~ -' Restaurante para 30 pessoas;
Sala de estar;
Gerência;
Apartamento do gerente;

5 - Quartos tipo A;
6 - Quarto tipo B;
7 -, Terraço;
8 - Píscíma para adultos;
ú - Piscina para crianças
10 - Play-grnund
11 - Casa de máquinas
12 - Vestiário
13 - Tubulação.

~7



perspectiva

a - a zona de iluminação natural é
constituída de vídro plano, transparente e
fixo;
b - a zona de ventilação é constituída

de pequena porta de madeira, que chama-
•mos de ventilador e que não permíte pas-
sagem de gente, mas apenas a entrada e
saída do ar. No caso dos dormitórios essa
lJOl"tapode ser precedida de veneziana e o
escurecimento se consegue,..mesmo com o

ventilador aberto, 'por meio de uma sim-
ples cortina atrás do vidro;
c - a zona de passagem é constituída de

portas de madeira, com dobradiças. ~sse
sistema pode ser construído com montantes
de concreto que vão sendo preparados na
obra, à medida que a construção avança.
Seu distanciamento obedece aos números
da série Fibonacci, 1 - 2 - 3 - & - 8
- 13.

Os vidros são presos com argamassa de
cimento e areia nos entalhes dos mon-
tantes, enquanto os batentes reduzidos são
!lIParafusadosnêles. Desta forma os pro-
blemas de construção se simplificam e os
custos da produção e de manutenção se
reduzem ao mínimo. O fato de as partes
de vidro serem sempre fixas, evita caíxí-
lharía de mecânica mais complicada e re-
duz a construção do pano de vidro a um
trabalho de pedreiro e servente.

Restaurantes para 100 e 30 pessoas.

8
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Pisos

Os Ipisos serão de tijolos, (se os houver
de boa qualidade), de pedra, de cimento
pigmentado, de um dêsses materiais ou
dêles todos convenientemente combinados.
Isso pode depender da região e do clima,
especialmente da umidade e da tempera-
tura. Parece-nos que êste é um elemento
que só pode ser bem definido examinando
cada caso particular na caracterização dos
espaços e na integração dQ edifício na
paisagem.

Impermeabilização e Proteção
Térmica da Cobertura
Nossa experíêncía tem demonstrado que

êsses problemas são quase inexistentes. O
fato de se tratar de uma estrutura de
compressão impede a existência de trin-
cas, características das estruturas em que
existem esforços de tração. Nos vales for-
mados pelo encontro de duas abóbadas é
sempre útil uma pintura à ibas~ de asfalto.
A proteção térmica do sistema é reali-

zada por uma camada de terra e mato. O

n n
---------~---

ENTRADA SUL
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Uma revista especializada em automó-
veis e turismo promoveu- há algum tempo
um concurso públíco para escolha de duas
espécies de motéis padrões: um de tipo
"Praia" e outro de tipo "Planalto".
A Comissão Julgadora do Concurso foi

integrada pelos arquitetos Alberto Rubens
Botti, IAB-SP e Rino Levi, IAB-SP e o
jornalista Victor Civita. Os critérios bási-
cos adotados pela Comissão Julgadora para
efeito de julgamento e classificação dos
anteprojetos concorrentes aos dois ti,pos de
motéis foram os seguintes: "I - Implan-
tação do anteprojeto, tendo em vista sua
clareza funcional e suas qualidades plás-
ticas e paisagisticas; 2 - flexibilidade dos
elementos componentes do conjunto e sua
adaptação a diversos tipos de terreno; 3
- padroQ:inação construtiva e facilidade
de execução; 4 - 'acessos e circulação".
A partír dêstes critérios, e após o exame

cuidadoso de todos os trabalhos concor-
rentes, a Oomíssão Julgadora resolveu dis-
tinguir os anteprojetos de números: 8, 15,
18, 20, 6, 17, 23 e 22.

Dêstes oito anteprojetos, e em último
exame, a comissão julgadora resolveu clas-
sificar como vencedores do concurso, para
o motel tiQ)o "Planalto" o anteprojeto de
número 20 e para o motel tipo "!Praia" o
anteprojeto de número 22; e classificou,
para efeitos dos outros prêmios previstos
no edital, os anteprojetos 15\ 23 e 6.

Motel Praia
Arq.o JOAQUIM GUEDES, tAB - SP

E EQUIPE

Premiados
Os anteprojetos vencedores, de números

20 e 22, tinham por autores os arquitetos:
Luiz Garcia e Wilson Garcia Ramos (20)
o Joaquim ouedes e equipe, (22).
Os anteprojetos de número 15, 23 e 6,

foram identificados como de autoria dos
arquitetos Antônio Leitão, Geraldo Gomes
Serra e J. A. Or,ugão Tiedemann, respec-
tivamente.

Motel Tipo "Praia"
Transcrevemos a seguir o memoríal des-

critivo do anteprojeto do arquiteto Joaquim
ouedes.

Perspectiva do Conjunto.
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Problemas do Terreno e
Distribuição Geral dos Edifícios

e - que entretanto o ~rodeto deve ser
adaptável fàcilmente a terreno plano.

como elemento básíoo, a menos que o mo-
tel pudesse ser produzido em série.
A oportunidade do tijolo é grande e sua

atualidade, como materíal, indiscutível.
Mesmo nos \paises altamente industrializa-
dos em que se utiliza métodos adiantados
de pré-fabricação, como por exemplo, a
Dinamarca, a Suécia, a Inglaterra e a
Hungria o tijolo é usado com muita fre-
qüência, até mesmo em construções in-
dustriais.
Arquitetos como E. Goldfinger, J. Stir-

líng, J. Gowan, Celsing ou S. Leveranz,
Knud Fries ou A. Jacobsen dizem que
"o tijolo é o -material mais bonito, de me-
lhor qualidade e que permite a construçõa
mais rápida e barata", nos seus países.
Isto lPara não citar a Finlândia ou o
exemplo excepcional dos Estados Unidos
que, de Sullivan e Wright a Mies e KlVlm,
vêm realizando uma longa experiêncLa com
o uso racional e desenvolvido do tijolo de
barro.
O que nos parece fundamental é utilizá-

10 dentro de padrões e critérios técnicos
racionais e atuais, dentro de .um conceito
científico de estrutura, ainda que nas
grandes linhas as formas estruturaís se-
jam empírícas e de antiga origem.
A argila é a base ea matéria da arquí-

tetura. De 'I.Ul1acerta forma o cimento
ainda é argila. O vidro também é um
material cerâmíco , O barro é a base da
casa e do homem e o tijolo é a sua ex-
pressão mais antiga, mais franca, mais
simples e mais forte'.
Procuramos definir um sístéma constru-

tivo e uma cobertura flexíveis e fáceis.
A estrutura dos dormítóríos é tôda em

abóbadas de tijolos de barro comuns com
3 em de capa de concreto sem ferro e
apoíadas sôbre alvenarías também de ti-
jolos, dísêancíadas sempre de 4 em,

Mat.eriai:s IdJe Construção e
Estrutura

O arquiteto desenvolveu seu projeto, se-
gundo as seguintes considerações:
a - considerando a possibilidade de cons-

truir o iprojeto em qualquer região do pais;
b - considerando que em virtude das

grandes distâncias de nosso pais, não é
econômico pensar em protótipo industria-
lizado, fabricado em usina e transportado
para ó local da obra, !pronto ou quase
,pronto. O projeto deve ser viável a partír
dos materiais técnicos locais;
c - imaginando que os pontos de maior

interêsse turístico freqüentemente se loca-
lizam em zonas de topografia de morros
ou de regiões mais ou menos acidentais,
que por isso mesmo apresentam melhores
condições de vista e de paisagem. Daí,
ímágínarmos um platô em terreno de mais
ou menos 10% de declívídade, sempre pos-
sível de ser encontrado;

rã - que o sítio possua a melhor paisa-
gem, ou pelo menos uma vista agradável
e uma insolação satísfatórías voltadas para
o mesmo lado que a declividade,do ter-
rene e no sentido da queda. Aceita esta
conformação para a área bem como estas
condições para sua localização na paísa-
gem, os edífícíos podem assumir posíções
que não são necessàrtarnenta rígidas, os-
cilando em tôrno das direções príncípaís.
Dada a grande área de terreno ocupada
pelo edifício de um só 'pavimento, (reco-
mendação do edttal) , seria mais indicado
construí-to em pequenos blocos separados,

6 uns dos outros. Entretanto, na fôlha 2,
mostramos que êles admitem solução de
um só bloco, em virtude de sua fácil asso-
cíação e justaposíção. Quisemos entre-
tanto que a solução que produzimos não
obrigasse a terreno plano e SUportasse
declividadede até 10% sem dificuldades;

No caso dêste motel, a ausência de ter-
reno definitivo faz COm que o problema
deixe de ser a máxima exploração arquí-
tetôníca do sítio e passe a ser o projeto
de edítícío que se adapta com flexíbílídade
aos rins propostos e às mais variadas con-
dições de terreno e de possibilidades de
materiais e mão-de-obra locais.
Ora, no Brasil, o único matertal que

pode ser encontrado ou produzído em
qualquer região e que já foi assimilado
perfeitamente pelas técnicas locais é o ti-
jolo de barro comum, que por isso mesmo
utilizamos em larga escala em nosso pro-
jeto, como elemento básíco da composição.

:É material estável de excelentes quali-
dades físicas e elevada resistência mecâ-
nica a compressão, que apresenta, além
disso, ótimas possibilidades plásticas e ne-
nhuma dificuldade de mão-de-obra. Pa-
rece-nos ser o material mais interessante
parar O nosso caso. :É o mais barato lPossí-
vel, de fácil utílieação e, !por Incrível que
pareça, de rápida execução. .
Já a madeira não serve por ser bem

mais cara e muitos lugares teriam que
importá-Ia de longe. :É pouco estável,
apresenta dificuldades de serragem, de
corte, de proteção contra fogo e de con-
servação. Não podemos ainda deixar de
levar em conta às enormes dificuldades
de se Obter madeira de boa qualidade. A
zona do Rio de Janeiro, o <Nordeste e o
Rio Grande do Sul, são pobres de madeira
e a mão-de-obra especializada que ela
exige vem· desaparecendo sem que seja
substituída por trabalho industrial equiva-
lente. Não seria. possível contar _com ela



As descontínuídades na justaoosíção das
abóbadas foram criadas com o objetivo de
fazer vibrar o conjunto, plàstãcamente,
mas, sempre cuidando para que os empu-
xos se compensem ou sejam naturalmente
absorvidos pelas estruturas mínimas e
obrtgatórías dos contornos.

Jj: sempre possível emendar as ábóbadas
na direção de suas geratrizes retas e pro-
longá-Ias indefinidamente, ou de justapor,
pelos apoios novas abóbadas, paralelamente
às existentes.
Fato remarcável é a libertação da es-

trutura dos sistemas de eixos ortogonaís
rígidos, uma .vez que o único elemento
dela cuja posição é fixada em função da
própria geometria da estrutura é a viga
contínua que suporta as abóbadas. Os pi-
lares de sustentação dessas vigas são li-
vres na planta, llipenas alinhados numa
direção.
Os empuxos laterais das alb6badas extre-

mas são absorvidos por pilares de base
alargada, Os empuxos ao longo das vigas
externas são absorvídos por um sistema
de tirantes muito simples na viga tlipo,
que podem ser retirados em caso de au-
mento do edifício por justaposição de
nova abóbada. No caso dos pequenos ba-
lanços compensados a ierrag·em; mesmo
modesta, dos oítões curvos, é suficiente
!para absorvê-los,
A confecção das aibóbadasse simplifica

pela possibilidade de utilizar fôrmas des-
lizantes, totalmente reaproveítáveís e um
jôgo de algumas delas permite em pouco
tempo, !por meio de um trabalho de repe-
ttção, sem dificuldade, assentar os tijolos,
com juntas alinhadas, sem amarração,
construindo o berço. Ao retirar a fôrma,
o conjunto passa imediatamente a traba-
lhar como a estrutura.

Escala 1:200

O concreto armado comparece, na sua
forma mais simples com elementos que se
repetem, permítíndo sua .fa,bricação em
série, de maneira racíonal, no canteiro ou,
dependendo da escala de produção e da
facilidade de transporte, Sua pré-fabrica-
ção em usina.
Preferimos que o sistema de' estrutura e

as abóbadas fôssem independentes da to-
pografia, deixando as variações dos pés
direitos, tão importantes para o enrique-
cimento do espaço interno e íntegração da
arquitetura na paisagem sob responsabili-
dade do terreno, que é sempre irregular
'Ou trabalhável. Assim, a cobertura re-
pousa tranqüilamente sôbre um plano ho-
rizontal, enquanto que o piso, procurando
o 'terreno natural, ou transformando-o de
acõrdo com as conveniências de cada caso,
é o limite inferior do espaço juntamente
com a ondulação das abóbadas, o f.a,zatl·ar
e vibrar.

Alvenaria e Acabamento dos
Concretos
As alvenarias de tijolos podem ser cons-

truídaa segundo os 'hábitos regionais.
Não é necessário rejuntá-los com preçísâo,
Preferiríamos mesmo assentá-tos de !forma
mais grosseira. Nos casos em que fôr ne-
cessário poderão ainda receber um revesti-
mento sumário e írregular de argamassa
de cal e areia. Os tijolos poderão 'ainda
receber pintura direta de sílícones para
impermeabilizá-Ios ou eliminar alguns ín-
conveníentes do cozimento insuficiente.

Caâxilharia
Decompondo e sístematfzando a função

das janelas' e portas externas, o fecha-
mento dos vãos deve obedecer ao critério
seguinte:

,.1 - Resta,Ural\tepara 100, pessoas;
Z - Estacionamento;
3 - Quà.rto dos empregados;

Lavanderia;
~pósiÍ;o-;
Gerador;
Caldeira.

~ -' Restaurante para 30 pessoas;
Sala de estar;
Gerência;
Apartamento do gerente;

5 - Quartos tipo A;
6 - Quarto tipo B;
7 -, Terraço;
8 - Píscíma para adultos;
ú - Piscina para crianças
10 - Play-grnund
11 - Casa de máquinas
12 - Vestiário
13 - Tubulação.

~7



perspectiva

a - a zona de iluminação natural é
constituída de vídro plano, transparente e
fixo;
b - a zona de ventilação é constituída

de pequena porta de madeira, que chama-
•mos de ventilador e que não permíte pas-
sagem de gente, mas apenas a entrada e
saída do ar. No caso dos dormitórios essa
lJOl"tapode ser precedida de veneziana e o
escurecimento se consegue,..mesmo com o

ventilador aberto, 'por meio de uma sim-
ples cortina atrás do vidro;
c - a zona de passagem é constituída de

portas de madeira, com dobradiças. ~sse
sistema pode ser construído com montantes
de concreto que vão sendo preparados na
obra, à medida que a construção avança.
Seu distanciamento obedece aos números
da série Fibonacci, 1 - 2 - 3 - & - 8
- 13.

Os vidros são presos com argamassa de
cimento e areia nos entalhes dos mon-
tantes, enquanto os batentes reduzidos são
!lIParafusadosnêles. Desta forma os pro-
blemas de construção se simplificam e os
custos da produção e de manutenção se
reduzem ao mínimo. O fato de as partes
de vidro serem sempre fixas, evita caíxí-
lharía de mecânica mais complicada e re-
duz a construção do pano de vidro a um
trabalho de pedreiro e servente.

Restaurantes para 100 e 30 pessoas.
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Pisos

Os Ipisos serão de tijolos, (se os houver
de boa qualidade), de pedra, de cimento
pigmentado, de um dêsses materiais ou
dêles todos convenientemente combinados.
Isso pode depender da região e do clima,
especialmente da umidade e da tempera-
tura. Parece-nos que êste é um elemento
que só pode ser bem definido examinando
cada caso particular na caracterização dos
espaços e na integração dQ edifício na
paisagem.

Impermeabilização e Proteção
Térmica da Cobertura
Nossa experíêncía tem demonstrado que

êsses problemas são quase inexistentes. O
fato de se tratar de uma estrutura de
compressão impede a existência de trin-
cas, características das estruturas em que
existem esforços de tração. Nos vales for-
mados pelo encontro de duas abóbadas é
sempre útil uma pintura à ibas~ de asfalto.
A proteção térmica do sistema é reali-

zada por uma camada de terra e mato. O

n n
---------~---
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ELI!V~ÀO.'

9

QUARTOS TIPO 11
ENTRADA NORTE
PLANTA I/50



A promessa do nôvo mundo

LEWIS MUMFORD e)

Já foi devidamente esclarecido que o
tema "Cidades do Nôvo Mundo" - re-
fere-se a,O Nôvo Mundo geográfico -
o Hemisfério Ocidental - e não ao
Nôvo Mundo da Ciência e da técnica
que, símultâneamente, se inaugurava
na história. Com o merecido respeito
por aquêles que se esforçaram por res-
saltar devidamente nossa unidade his-
tórica e territorial, acredito, como his-
toriador, ser impossível separar os dois
conceitos. Os modelos originais para o
nosso Nôvo Mundo mecanizado exís-
tlam já antes que Colombo se fizesse
ao mar para a sua aventura e, muito
antes das modificações radicais intro-
duzídas na indústria pelo vapor, pelo
carvão e pelo ferro, já êles haviam
provocado uma alteração bem maior,
não apenas no ambiente físico, como
também na mente humana.

Na mesma década em que o Nôvo
Mundo era oficialmente descoberto e
requisitado por diferentes governos
europeus, as mentalidades mais escla-
recidas da época enxergavam, em am-
bas 'as concepções do Nôvo Mundo, o
início de uma transformação signifi-
cativa no setor humano. Foi nesses têr-
mos que o grande humanista floren-
tino, Poliziano, caracterizou a nova
era; pouco depois, em carta dirigida
a Galileu, o autor de um tese antiga
recheada de invenções proféticas, Cam-
panella, observava: "As inovações tra-
zídas por verdades seculares, por novos
sistemas, novas nações, representam
a Europa de uma nova era".

Para essas esperanças relacionadas
com o Nôvo Mundo, existiam razões
positivas e negativas; no que concer-
ne a estas últimas, era índubítável
que a civilização do Velho Mundo atin-
gira a mais um epílogo. E·ssa civiliza-
ção, se considerada à luz de suas rea-
lizações práticas - não de seus ideais

10
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âe trabalhos sôbre arquitetura e piameia-
-mento urbano e membro honoràrio do
A.I.A. (American Institute ot Architecs).

ou de seus propósitos - revelou-se in-
capaz de se expandir de acôrdo com os
seus moldes originais. Tôdas as esplên-
didas conquistas da cultura do Velho
Mundo, no que diz respeito à lei e à
ordem, à arte e à arquitetura, à reli-
gião e ao pensamento, vinham sendo
írremedíàvelmente debilitadas e não
raro mesmo destruídas pelo fato de se
terem apoiado desde o início ·em con-
ceitos humanos errôneos. Desde a épo-
ca dos Faraós até os nossos dias, tôdas
as civilizações históricas se têm apoia-
do sôbre o monopólio do poder e da
autoridade por parte de uma minoria
autodeterrnínada, que considerava a
guerra, a escravidão, o trabalho orga-
nizado e a exploração de classes como
preço obrigatório a pagar em nome do
progresso da humanidade.

A despeito de repetidas tentativas no
sentido de corrigir êsses defeitos crô-
nicos, o padrão original da ordem de
coisas do Velho Mundo permaneceu
inalterado em sua essêncía , A própria
autoridade moral das religiões nobres
surgídas após o sétimo século A. C. -
Budismo, Judaísmo, Oonfucíonísmo,
Masdeísmo, Cristianismo, Islamismo -
não lograra restabelecer a civilização
em base mais sólida. Com o. ocaso
da Idade Média na Europa, apresentou-
se uma nova solução - dessas a que
os médicos recorrem com freqüência
quando desesperados com o fracasso
dos tratamentos habituais: a saber,
uma longa viagem marítima e mudan-
ça radical de cenário. E assim, tanto
entre os sonhadores quanto entre os
homens práticos, foi-se aos poucos ins-
talando em todos os espíritos a noção
da possibilidade de uma nova arran-
cada representada pela. migração para
o HemiSfério Ocidental, onde a vida
seria inteiramente recomeçada, com
a exploração de novos habítats e a
opção entre novos rumos a seguir.

Lançando os olhos para trás, é fácil
agora verificar que a intenção de def-
xar tudo para trás e recomeçar vida
nova no Nôvo Mundo baseava-se numa
ilusão, ou antes numa série de ilu-

sões. Tal como na lenda simbólica de
Robínson Crusoé, a sobrevivência no
Nôvo Mundo só seria possível se do nau-
frágio europeu fôsse possível recolher
o madeírame e os instrumentos neces-
sários ao aproveitamento da matéria-
prima que aqui era encontrada em
tamanha abundância. Mas, de bom ou
de mau grado, os novos colonizadores
trouxeram em sua bagagem aquelas
mesmas práticas que por cinco mil
anos a fio haviam retardado o ritmo
C:o progresso da humanidade - para
descobrir, no rínal, que as mesmas
instituições vigentes no Velho Mundo

. - escravidão e guerra - já se encon-
travam aqui arraigadas entre os povos
mais civilizados: os malas, os astecas
e os peruanos. No ato de conquistar as
Américas, os invasores impuseram seus
vícios já consagrados pelo tempo, e por
seu turno desdenharam e puseram de
lado inúmeras dádivas culturais que o
Nôvo Mundo Inegavelmente oferecia.
Após contemplar as maravilhosas
obras de a.rte enviadas por Montezuma
a Carlos V. escrevia Albrecht Dürer:
"Nunca. " encontrei algo que verda-
deiramente me comovesse, como êstes
objetos". Não obstante, como todos
sabeis, quatro séculos se passaram an-
tes que a opinião de Dürer sõbre a
arte indígena se visse compartilhada
pela maioria.

A hostilidade manifestada pelo
europeu para com as culturas nativas
traduziu-se, em primeiro lugar, na sua
la,titude para a terra: efetivamente,
os imensos espaços abertos de nosso
continente, e todos os seus recursos
ainda ínexplorados, foram considera-
dos como desafio a uma incessante
ação belicosa e conquistadora. No ato
de subjugar a natureza, nossos ante-
passados trataram a terra com o mes-
mo desprêzo e a mesma brutalidade
com que lideram com seus primitivos
habitantes, extin;;uindo importantes
espécies animais como o bisão e o
pombo bravo,' escavando o solo em
lugar de rertüízá-Io, derrubando flo-
restas seculares - inclusive as gígan-



tescas sequóías - e devastando as
pradarias, ao invés de preservar ao
menos partes dêsse cenário primitivo
como se fôra um dom especial do
Nôvo Mundo que jamais poderia ser
substituído. Não chegamos a saber
quão precioso foi verdadeiramente
êsse dom.

Entretanto, a esperança surgi da no
século XVI não carecía totalmente de
fundamento. O Nôvo Mundo contri-
buía para expandir a imaginação hu-
mana. Com a sua vastidão territorial
e variedade geográfica, com a sua di-
versídade de climas e de perfis fisio-
gráficos, tanto em sua vida selvagem
quanto no tesouro representado pelas
plantas e flôres alimentícias que de-
vemos exclusivamente às culturas neo-
Iítícas primitivas, o Nôvo Mundo re-
presentava uma terra de promissão -
melhor dizendo, uma terra de inúme-
ras promessas, seja para o corpo seja
para o espírito. Existia aqui uma
abundância· natural que prometia
anular a ameaça da escravidão e da
pobreza, antes mesmo que a máquina
viesse aliviar o pêso do trabalho pu-
ramente físico. A convicção de que,
no Nôvo Mundo, seria possível criar
uma sociedade melhor, animou um
sem número de grupos de imigrantes,
dos jesuítas do Paraguai até os pere-
grinos de Massachusetts , Eis porque,
até quase o final do século XIX, o
Nôvo Mundo era confidencialmente
apelidado de Utopia.

Essa noção de possibilidades huma-
nas em constante desenvolvimento.
que o cenário do Nôvo Mundo evoca-
va, emprestava um realce especial
à. frase de Thoreau: "Quem não se le-
vantaria para corresponder à expec-
tativa da terra?" Essa utopia do Nôvo
Mundo assumiu aspectos distintos
mas, pelo final do século XIX, che-
gara a assentar sôbre três hipóteses
implícitas. A primeira era a premis-
se, biológica de que a vida humana
ectá intimamente associada à natureza
e só pode ser plenamente vivida numa
base de participação compreensiva e
benevolente com a natureza. A se-
gunda era a premissa mecânica de
que a exploração de fontes de ener-
gia não humanas através da ciência e
da invenção, é essencial, no sentido de
fortalecer o predomínio do homem
sôbre o seu ambiente físico e ainda
de romper as barreiras puramente ma-
teriais tendentes a obstar a coope-
ração entre os homens e a comuníca-

ção em escala planetária. Finalmente,
apoiava-se sôbre a premissa humana
de que os resultados benéficos de cada
cultura, quer espiritual quer material,
devem ser repartidos livremente entre
todos os seus membros, e eventual-
mente entre tôda a humanidade.

T'ôdas as três hipóteses - pelo me-
nos quando consideradas em conjunto
- eram válidas e, embora nos encon-
tremos ainda longe de realizá-Ias, elas
representam o que honestamente po-
demos designar com a promessa do
Nôvo Mundo. Essas três opiniões es-
senciais não se encontravam explicita-
mente formuladas e não chegaram a
ser plenamente apreendidas até o fi-
nal do século XIX. A r.gor, embora
em muitos pontos alterassem os pos-
tulados e as instituições do Velho
Mundo,elas nunca lograram substí-
tuí-Ios por completo. Ainda assim,
houve um momento - pelo menos
em meu país, e particularmente em
uma região dêsse país, a Nova Ingla-
terra - em que tudo indicava que as
potencialidades do Nôvo Mundo che-
gariam a concretizar-se em todos os
planos da vida, à medida que desmo-
ronavam uma por uma as barreiras
do Velho Mundo entre povos e classes
econômicas, ao mesmo tempo que es-
pontava uma nova arístocracía do es-
pírito, aberta a todos os homens.

Aquilo que Van Wyck Brooks cog-
nomínou "o flores cimento" da Nova
Inglaterra, teve lugar entre 1820 e
1860; foi nesse período que a aventura
ainda recente no Nôvo Mundo acabou
por. firmar-se definitivamente nos es-
píritos. Foi a época em que um licen-
ciado por Harvard, por nome Thoreau,
que ganhava a vida como fabricante
de lápis e inspetor, encontrou folga
para produz.r o seu "Walden", que veio
a ser um clássico de nossa literatura;
em que um jovem marinheiro e agri-
cultor, Herman Melvílle, compunha a
tragédia épica de "Moby Díck"; a
época em que um lenhador inculto e
advogado provinciano chegava a ser
um presidente nacional cujo discerni-
mento e cujo humanísmo eram tão
profundos quanto os de Marco Aurélio.
Na pessoa de um Emerson, de um
Whitman, de um Lincoln, o Nôvo Mun-
do acima do Rio Grande - lamento
não poder falar com autoridade sôbre
o paralelo meridional - produziu seu
fruto: uma personalidade típica, a per-
sonalidade do Nôvo Mundo.

Quase tudo o que é genuinamente
original e humano na arquitetura e
no planejamento dos Estados Unidos
decorre, direta ou indiretamente, dêsse
breve período de integração. Thoreau
e Olsted idealizaram os nossos parques
nacionais e as nossas reservas zooló-
gicas; George Perkins Marsh, autor
de "O Homem e a Natureza", e o Ma-
jor Wesley Powel1, são os responsáveis
pelo movimento de conservação de
nosso patrimônio nacional e pelas nos-
sas pesquisas no tocante à ecologia. na-
tural ~ social; dêsse fundo comum de
idéias surgiram as novas concepções de
cidades rodeadas de parques e avenidas
arborízadas, que tiveram origem em
1869 com o Riverside de Olmsted e cul-
minaram em 1929 com o plano Redburn
de Henry Wrlght e Clarence Stein, que
respeitava igualmente as necessidades
comunitárias, mecânicas e biológicas.
Das mesmas fontes proveio a arqui-
tetura doméstica de H. H. Richardson,
Frank Lloyd Wright e Bernard May-
beck. Essas realizações caracterizavam-
se, por parte do homem, por uma per-
cepção nova da natureza e uma co-
munhão mais íntima com ela.

O que nos devemos perguntar agora,
à medida que lançamos os olhos sôbre
as cidades e regiões do nosso Nôvo
Mundo, é por que, a despeito de tantos
esforços brilhantes e isolados, fizemos
um tão grande desperdício de nossas
oportunidades. Por que, com o cres-
cente poder de que dispúnhamos de ex-
plorar os recursos naturais e as in-
venções tecnológícas, registrou-se tão
sensível decadência de personalidade
em nosso cenário urbano, e um tal fra-
casso em conservar e utilizar tóda
essa deslumbrante variedade com que
a natureza, por si só, nos brindava?
Por que vamos encontrar nas velhas
cidades da Nova Inglaterra - inclu-
sive em Boston, até a, data de 1895 -
uma arquitetura urbana mais harmo-
niosa qu.e a. oferecida pelos recentes
proj etos Back Bay de remodelação ur-
bana? Por que as cidades latino-ameri-
canas que foram erigidas nos moldes
indígenas, com uma praça aberta ao
centro, constituem ambiente mais hu-
mano do que, por exemplo, Brasília?
Teríamos contado demais com as pro-
messas do futuro, ou esquecido depres-
sa demais as lições do passado? 11

É natural que se hesite em fornecer
uma resposta demasiado simplista a
essas interrogações mas, indubitàvel-
mente, um dos motivos mais óbvios



para êsse fracasso reside na excessiva
importância que vimos atribuindo
àquele elemento da promessa do Nôvo
Mundo que os ídealízadores dêste pro-
grama julgaram poder eliminar desta
discussão: o Nôvo Mundo da Ciência
e da técnica. Nossos dirigentes têm-
se esforçado em arrancar da máquina
uma vida artificial, subordinando a
natureza da paisagem e as necessida-
des de seus habitantes à dinâmica da
produção em massa e à exploração do
poderio tecnológico, tratados como se
constituissem uma finalidade humana
em si.

É costume encontrar, entre os inte-
lectuais norte-americanos, quem sor-
r.a com indulgência à idéia romântica
de que tanto a natureza agreste como
o campo cultivado constituem cenários
indispensáveis ao desenvolvimento do
homem. Ésse ídílío bucólíco, tal como
gostam de chamá-lo os apologístas de
Megalópolis, é suposto contrastar des-
favoràvelmente com o seu próprio ro-
mantismo às avessas da vida, que não
depende da natureza e sim da má-
quina; e os cultores da máquina de-
monstram seu adio pela natureza
transformando cada cenário em um
terreno baldio com pretensões urba-
nó.des, enfeitado de rodovias de pistas
múltiplas, pátios de estacionamento e
trevos rodoviários, salpicado de depó-
sitos de ferro-velho e de cemitérios de
automóveis, no qual os prédios, de al-
turas variáveis, são atirados quase que
ao acaso, sem respeitar qualquer outra
finalidade humana. que não seja a de
recolher Os frutos de uma economia
florescente, cuja abundância assume
tão freqüentemente o aspecto de des-
perdício organizado.

Não obstante, êsses próprios român-
ticos às avessas não podem desconhe-
cer por completo a paixão mílenar
pela natureza que ainda sobrevive
como elemento essencial da herança
do Nôvo MlundQ; pois o que êles in-
ventaram foi um substituto pré-fabri ..
cado para o deserto, ou pelo menos,
um equivalente para a tenda rústica
do caçador. A antiga caverna paleo-
Iítíea transformou-se num pátio, de
piqueniques, rodeado de vegetação
plástica, onde hamburgers produzidos
em série são assados em fogareiros ele-

12 trônícos, enquanto o grupo reunido em
tôrno assiste, quer na televisão ou
numa tela doméstica de cinema. a uma
viagem filmada através de Yosámíte
ou Yellowstone. Temo que, para muí-

tos de meus compatriotas, seja esta
a culminância suprema do sonho do
Nôvo Mundo.

Contra essa falsa. perspectiva da
vida, um conceito mais orgânico da
posição do homem na natureza, apoia-
do em realidades históricas e pré-hís-
tóricas, não tem de que se envergo-
nhar ou se humilhar. Aquêles que di-
minuem a importância do cenário na-
tural e do habítat regional desprezam
o fato de que. a descoberta da com-
pleta lnterrelação dos organismos, fun-
ções e ambientes é uma das realiza-
ções máximas da moderna biologia -
mais sígntrícatíva para o progresso
humano ulterior do que as conquistas
mais espetaculares da física nuclear
ou da tecnologia dos computadores.
pela primeira vez desde a era neolí-
tíca, o homem empenhou-se em com-
preender as propriedades biológicas
de um ambiente preservador da vida.

Essa compreensão das realidades da
existência orgânica veio abrir as por-
tas de um verdadeiro Nôvo Mundo
Uma das mais importantes descober-
tas da ciência biológica é a de que,
não obstante a críatívídade humana
não representar senão urna fração es-
pecializa/da da incomensurável críatí-
vidade da natureza, ainda assím a
consciência sempre crescente dos pro-
cesses da natureza, própria do homem,
acrescenta uma nova dímensão a to-
dos os acontecimentos normais ·e
transforma o seu próprio progresso
cultural em palavra final de um pro-
cesso que teve início há muitos bilhões
de anos. Sabemos agora que o mais
insignificante organismo vivo é infini-
tamente mais extraordínárío em sua
capacidade de crescimento e de auto-
transformação que a máquina mais
complexa. visto como qualquer aparên-
cia de vida existente em nossos meca-
nismos representa um mero produto
da vida orgânica e da cultura humana.

Entretanto, é justo que me ínterro-
gueis com impaciência: que tem tudo
isso a ver com as nossas cidades do
Nôvo Mundo? Eis ai minha resposta:
na medida em que essa consc.ência
das funções naturais e dos objetivos
humanos está ausente de suas finali-
dades, elas não podem ainda ser cha-
martas cidades do Nôvo Mundo, em
qualquer sentido otimista da palavra.
Quando a invasão de uma espécie bo-
tânica vem perturbar o equilíbrio eco-
lógico de um determinado habltat,

como ocorreu com o cardo canadense
ao invadir os pampas argentinos, o fe-
nômeno costuma assumir proporções
gigantescas, impedindo todos os de ..
mais tipos de vegetação. É o que vem
sucedendo em nossas cidades, depois
que um componente da promessa do
Nôvo Mundo - a máquina - tornou-
se preponderante, substituindo a íní-
cíatíva, a diversificação, a autonomia
e a complexidade cultural do homem
pelo tipo de uniformidade e automa-
tismo que lhe são próprios. O resultado
é um cenário urbano deficiente, quer
biológica, quer culturamente.

Se é nosso dever criar cidades huma-
namente adequadas, cumpre-nos ava-
liar com espírito crítico os resultados
dêsse predomínio técnico unílateral .
Que espécie de ciência retrógrada ins-
pirou o desenho dos automóveis para
impregnar as nossas cidades de con-
centrações letais daquelas mesmas
substâncias químicas que provocam as
doenças cardíacas e o câncer? Que tipo
de planejamento de fancaria utilizou
delíberadamente nossa. eficiente e ra-
cional rêde de transportes, que levava
em consideração o pedestre, a estrada
de ferro, o ônibus e o automóvel par-
ticular, em benefício de um sistema
que redunda em desperdício de espaço
e distribuição, qual seja o do mono-
transporte, baseado exclusivamente no
automóvel individual? Éstes e diversos
outros aspectos de nossa arquitetura
urbana constituem verdadeiros con-
tra-sensos, quer do ponto de vista so-
cial quer tecnológico. A respeito dêsse
tipo de cidades, é bastante mencionar
um fato: aquêles que gozam de dis-
ponibilidades financeiras não hesitam
em abandoná-Ias, em número cada vez
crescente, embora devam sacrificar as
comodidades que a cidade lhes pro-
porciona sob o aspecto social a fim de
assegurar-se, por mais provísóríamen-
te que seja, um ambiente melhor do
ponto de vista biológico.

Entretanto, destino pior nos espera
se continuarmos a permitir que o pro-
gresso tecnológico anule os desígnios
elo homem ·e escarneça de suas tradi-
ções mais essenciais. Quem quer que
pretenda fazer uma idéia. do que nos
espera, se continuarem a prevalecer
as tendências atuais, basta examinar
os labirintos mecânicos daquilo que a
chamada ala progressista dos planeja-
dores vem apresentando como sendo
as "cidades do futuro". Há poucos



anos atrás, o Museu de Arte Moderna
de Nova Iorque apresentou uma. ex-
posição dêsses trabalhos e, ainda que
os esboços ali apresentados tivessem
por título "Prísões e Colônias Penais
do Futuro", êles pareceriam ainda
monstruosos. Êsses planos ideais exi-
biam cidades construí das debaixo dá-
gua, cídades enterradas debaixo da
terra, e ainda, cidades recobertas por
imensas cúpulas geodésícas - tôdas
elas utilizando o tipo mais extrava-
gante de aparelhamento mecânico e
eletrônico para atingir o menor pro-
veito humano possível, debaixo de um
regime tão controlado que tornaria
impraticável qualquer modificação de
caráter individual.

Não será tempo de nos perguntar-
mos se um contrôle mecânico total e
uma uniformidade absoluta podem ser
considerados, de alguma forma, ideais
humanos - ou se, na realidade, não
representam êles exatamente o oposto
do sonho original que atraíu ao Nôvo
Mundo homens destemidos, dispostos a
reconquistar uma parcela daquela li-
berdade de movimentos e de iniciativa
que a civilização do Velho Mundo tão
violentamente reprimira? Há mais de
quinze anos atrás, num ensaio sôbre
"Efeitos Sociais da Bomba Atômica",
tive ocasião de prever que êsses pro-
jetos urbanos desumanizados consti-
tuiriam a resposta inevitável à amea-
ça de extermínio nuclear, a. menos
que os Estados Unidos recrutassem o
auxílio de tôdas as nações do universo
para proteger a humanidade da explo-
ração prematura do poderio nuclear,
antes de têrmos podido reconstruir as
defesas morais e políticas que o nosso
país contribuira para arrasar, Não fui,
contudo, suficientemente previdente
para supor que alguém levasse a in-
sensatez a ponto de desejar a criação
de cidades subterrâneas e de Incentivá-
Ias, mesmo em fantasia, como sendo
a última palavra em progresso urbano.
Se é isso tudo o que resta do sonho
do Nôvo Mundo, proponho-me a en-
cabeçar um movimento de retôrno à
idade da. Pedra, visando a tudo reco-
meçar desde o início. creiam, existe
mais promessa de vida nas imagens
gravadas nos muros das cavernas de
Altamira Ou de Lascaux do que nesses
esboços imaturos de vanguarda, por
mais que pretendam assumir um aS--
pecto de sofisticação científica.

Infelizmente, não posso confortá-Ios
com a idéia de que se trata apenas
de uma aberração elegante, que, como

tôdas as modas, terá duração efêmera.
Pois o fato é que as cidades traçadas
para satisfazer exclusivamente àquelas
exigências humanas capazes de sujei-
tar-se à mecanização, são precisa-
mente o tipo que é favorecido pelos
nossos técnicos em finanças, em in-
dústria, em ciência, em arte militar
e em educação - o nôvo Pentágono
do poder' - cuj a ideologia tacanha
conquista pouco a pouco um predomí-
nio crescente em nossa sociedade. Os
planejadores que se conformam a es-
sas exigências não fazem senão am-
pliar até as dimensões de vastos me-
canismos urbanóídes uma variedade de
modelos já existentes em pequena es-
cala. Observem as noss·asestaGões
subterrâneas de foguetes, as nossas
incubadeiras elétricas, os nossos aviões
a jato e, cada vez mais, os nossos au-
tomóveis: são todos variações da cáp-
sula espacial padrão. E uma cápsula
espacial - envólucro mínimo permi-
tindo um mínimo de vida - é, por
definição, a antítese perfeita do habí-
tat fecundo, variado em seus aspectos,
exuberante, fértil em realizações no
plano biológico e em possibilidades no
terreno cultural.

Assim, o Nôvo Mundo mecânico ao
qual nos vemos submetidos cada dia
mais irremediàvelmente, apresenta-se,
quando considerado como o nosso ob-
j etívo formal, como o maior inimigo
daquele Nôvo Mundo terrítortal e utó-
pico que há quatro séculos atrás esti-
mulou em tão alto grau as esperanças
dos homens. E, no entanto, o mito da
máquina criou em nossa época raizes
tão poderosas, ameaçando firmar-se
como a única religião pela. qual nos
dispomos a sacrificar-nos, que o mais
talentoso dos arquitetos de nossos dias
acabou por sucumbir à sua fôrça. A-
quêle cuja obra ini-cial logrou estabe-
lecer, de forma insuperável, a mais
harmoniosa fusão entre os três aspec-
tos do sonho do Nôvo Mundo - o a-
proveitamento da paisagem, o livre
emprêgo da máquina, a plena expres-
são da persona-lidade humana - apre.-
sentou. no fim da vida, uma imagem
da Idade da Máquina que sugeria uma
pirâmide egípcia: era uma construção
gigantesca., uma espécie de foguete es ..
pacíal estático. Êsse esbôço veio des-
truir, de uma só vez, tudo o que havia
de mais genuinamente criador em sua
arte e em sua filosofia. Assim também
os triunfos mecânicos, que outrora des-
pontavam como uma pujante espe-
ranç-a, revelam-se agora perigosa,
ameaças 'para o futuro.

Entretanto, não estamos condena-
dos a viver êsse pesadelo até o seu
final; basta-nos abrir os olhos para
vê-Io desvanecer-se. A vida é algo de
real, de importante, e a cápsula espa-
cial não pode ser tomada como o seu
objetivo final. Ao tomarem posse do
Hemisfério Ocidental, nossos antepas-
sados acreditaram errôneamente po-
derem permutar tempo por espaço. Mo-
vidos por um entusiasmo natural, vol-
taram as costas ao passado, de forma
a poderem começar tudo de nôvo: e
uma grande maioria deixou-se levar
pela Idéiâ. não apenas de que o pro-
gresso mecânico poderia constituir um
auxílio positivo ao aperfeiçoamento do
ser humano - o que é verdadeiro -,
mas ainda de que o progresso mecâ-
nico equivale ao aperfeiçoamento hu-
mano, o que não passa de uma insen-
satez. Ê chegado o momento de, mais
uma vez, fazer retomar o homem -
com tôda a sua riqueza histórica
cumulativa, sua individualidade régio-
nal, sua complexidade cultural - ao
centro do cenário, de forma a permi-
tir-lhe desempenhar mais uma vez o
seu papel como teatrólogo, cenarísta,
ator e espectador, no drama. da vida
que se desenrola sob nossas vistas. li
as cidades que construirmos deverão
oferecer a todos os seus habitantes,
qualquer que seja o estágio de seu
desenvolvimento. um papel a desem-
penhar e um diálogo do qual par-
ticipar.

Para chegarmos a realizar êsse obje-
tiva. teremos de inverter a ordem atual
de nosso racíocinío, e restaurar aquê-
les elementos naturais e culturais que
vimos negligenciando até agora, em
nossa preocupação unilateral com lu-
cros financeiros, engrandec.mento na-
cional e poderio mecânico. No que diz
respeito à natureza, devemos preser-
var o que nos resta de nossa herança
primitiva; no que concerne à cultura,
cumpre-nos preservar a. continuidade
como elemento essencial de tôda modi-
ficação racional; e, no que tange às
profundezas da alma Individual, de-
vemos esforçar-nos por transcender às
limitações de tempo e de lugar, pro-
curando o que é eterno e divino -
isto é, dirigindo-nos a possibilidades
ainda não avaliadas e a ideais ainda
não definidos com precisão. É ·3.qui, e

13não em resultados de viagens. de fo-
guetes ao espaço' sideral. que se es-
conde o Nôvo Mundo, à espera. de ser
ainda descoberto e domesticado pela
inteligência do homem. O



Outra escolha

Arq» MARCELLO FRAGELLI, IAB-SP

Na quase totalidade das discussões e
preocupações sôbre a atual evolução da
arquítetura, noto um sintoma bastante in-
quietante.

Quando vemos críticos e arquitetos rea-
lizados se assustarem com a produção dos
mais [ovens, sentimos que para a forma
se volta a sua atenção e somente sob o
aspecto estético é analisado o caos domi-
nante em sua plástica.

Quando assistimos, nas paginas das re-
vístas vespecíaüzadas, a ânsia desenfreada
de renovação na obra de inúmeros arqui-
tetos de todos os países, localizamos a for-
ma como objetivo, sentimos a perseguição
de uma linguagem !própria, às vêzes
calcada em civilizações, ou longínquas Ou
IP:1~sadas, às vêzes baseada em sistemas
construtivos, ou até em simples elementos,
como grades e pilares ,

Quando nos perguntam se o arquiteto
para ser criativo deve ser livre, ou se, pelo
contrário, deve se submeter a uma díscí-
plina e se basear em exemplos do passado,
compreendemos que ainda é dai forma que
se está falando.

É justamente nessa maíoj- preocupação
voltada para a forma, que eu percebo uma
colocação em plano posteríor, dos demais
aspectos do !problema arquitetõnico, prin-
cipalmente do utilitário, que deu origem
e motivo à arquitetura.

É fácil verificar que a hipertrofia do
lado formaL resulta freqüentemente no
sacrificio do runcíonal, no descuido do
atendimento às necessídades humanas da
arquitetura. 1!:ste formallsmo, mesmo no
campo dos valôres estéticos, revela-se' fre-
qüentemente nocivo, pois tendo 'a sobre-
por a forma ao espaço, ao volume, e não
raro degenerar-se no grarísmo ínexpressí-
vo. Quase sempre, é o resultaao da arqui-
tetura feita mais para o arquiteto que
para o seu usuário, da arquitetura que visa,
não o homem, mas o crítico, a cãrnera, a
página de revista.

14

Estou certo de que Ipara o 'homem deve-
se voltar a primeira e maior atenção de
arquiteto. Sua maior preocupação deve ser
a de resolver da melhor maneira, os pro-
blemas de ambíentação física, dísíológrca,
psicológico e espiritual do ser humano,
esteja êle morando, trabalhando, estudando
ou se curando. Se êle falha neste ponto,
falhará como cidadão e como arquiteto.
Oemo cidadão, o arquiteto tem uma res-

ponsabilidade socíal cada vez maior, pôsto
que de S.lU trabalho resultarão condições

de vida, de saúde fÍSica e mental, para
uma enorme quantidade de pessoas e em
nome de nenhum conceito estético e mui-
to menos de nenhuma ambição ou vaidade
êle terá o direito de sacrificar o bem-estar
da comunídade.

Como arquiteto, o valor artístico de sua
obra não poderá ter isolado o aspecto pu-
ramente plástico para apreciação, ignoran-
do-se assim o sentido utilitário, pois êste
é a própria motivação da arquitetura, que
não é uma arte plástica pura, mas uma
arte útil, comprometida com essa utili-
dade.

Assim como de nada valerão as formas
de um violino se êle não !pode produzir
som, ou as linhas de um avião incapaz de
voar, somente a adequação de um prédio
às suas finalidades específicas, dará à sua
concepção plástica e especíal, a autentí-
cidade necessária para ser analisada como
arquitetôníea.

Para que esteja. resolvido o problema hu-
mano da arquitetura, não basta apenas
resolver aquêles de áreas, de circulação, de
ventilação, de iluminação. !É preciso que
o arquiteto penetre no espírito do homem
que usará o prédio, que o sinta em tôdas
as suas reações 'e necessidades, desde as
físicas até as estéticas e espirituais, que
o <ame e respeite, e que sinta, ame e res-
peite o prédio que projete, para lograr en-
tão colocar o homem num ambiente onde
êle se integre e se sínta bem e não num
quadro que se choque com a sua natureza.

Para proceder desta maneira, não vejo
o arquiteto partindo de intenções plásti-
cas pré-estabelecídas, tendo de fazer es-
colhas prévias de compartimentos estéticos.

00111 isso não estou, de maneira alguma,
menosprezando o valor <daplástica na ar-
quitetura, mas acredito que somente esta
plástica será arte, se repousar em bases
concretas e humanas e mais ela será arte
se decorrer do processo pessoal de resol-
ver tecnicamente os problemas humanos e
construtivos da arquitetura, condicionado,
êste Ipro'cesso, e dirigido, ,pe1a]formação,
pelo critério e pela sensibilidade estética do
arquiteto.

A ciência de resolver êstes problemas,
funcional, técnica e econômicamente, pode
ser adquirida por qualquer profíssíonal,
através do estudo, d'aJ pesquisa e do tra-
balho, sendo pois obrigação de todo arqui-
teto possuí-Ia. A qualidade artística de sua
obra já não depende de sua vontade, su-
jeita que estará à medída de seus dons

natos. Se êstes, existindo, podem ser de-
senvçlvídos, nem por isso podemos espe-
rar de um arquiteto não artista uma obra
de ante 16 somente um gênio criará uma
obra genial.

Nós sabemos que o nosso século já
produziu, na arqultetra, UIllSdois ou três
gênios e que se a percentagem de artistas
dentre os arquitetos ativas chegar a cin-
co [lar cento já será muito. Por dsso acho
que é muito mais importante para os jo-
vens voltar a SU3.I príncípal preocupação
para adquírtr e desenvolver o que está ao
alcance de quase todos, a fim de que
possam se desincumbir de sua obrígação
profissional mínima, do que se obsecar de
saída com a busca do sucesso estético.

A preocupação com os aspectos econô-
micos, técnicos e humanos só valorizará
a obra de todos os profíssíonaís e não
creio possível de ameaçar a plástica do
verdadeiro artista, enquanto que o for-
malísmo significativo do menosprêzo por
aquêles componentes, será o desastre total
para o arquiteto não artista e fará do
artista um autor de prédios bonitos, mas
não obras de arquitetura.

Não me empolgam, por isso, as discussões
sôbre caminhos do arquiteto atingir o
belo: acredito que a sua busca, no ver-
dadeiro artista, não é um objetivo delibe-
rado, mas urna necessidade pessoal íntrín-
seca, uma condição !própria de criação.

Repugna-me a escolha' feita a priori-
dade de uma escola, de uma tendência de
um método estético: os artistas não se
classificam !para o fim de trabalhar
isto caberá, depois, aos críticos.

Vejo na liberdade formal uma condição
essencial à correta solução dos problemas
de arquitetura e por isso recuso qualquer
restrição a; mesma, na críação do arquite-
to, mas também reconheço como terrível
limitação, a obrtgatoríedade de inventar,
de inovar, somente pelo fim de Invenção,
de inovação.

Reconheço nas grandes arquiteturas do
passado um tesouro de líçõea para a nossa
época, mas creio que elas estão mais 11'0
espírito de suas soluções que em suas for-
mas e mais nos espaços que nas volutas.

Não vejo' pois, sentido nesta escolha en-
tre disciplina e Invenção - se a disciplina
produziu um Mies, também possíoíütou
um Stone e se a invenção nos deu Ta11e-
sin e Ronchamp, quanta caricatura arqui-
tetõnica o 11'03S0 século não deve a ela! O



Conheciam os portuguêses a casa res-
guardada e quase sem 'aberturas externas
para resistir ao vento quente e sêco do
norte da Africa. Mas no calor úmido tro-
pical tíveram que virar esta casa ao avêsso
para melhor arejá-Ia. O antigo pátio, in-
terno e recluso do norte africano, tornar-
-se-ia a varanda externa devassada, à
moda tropical hindu. Nos seus esteios
amarram-se as rêdes ameríndías para ses-
tas e enroscam-se as trepadeiras florío'as.
Estas varandas são o cenário para a vida
que dessora do interior das alcovas aba-
fadas, onde, sem janelas para entradas ou
sortídas perigosas, resguardam-se tanto as
môças casa douras quanto se isola o estra-
nho que pediu pouso e que, antes' de ser o
bom pretendente, poidJ9se tornar o possível
sedutor. Mas isto quanto à vida rural no
engenho, na fazenda, no sítio ou na chá-
CM'a suburbana para veraneio. No centro
do casarío uroano, entretanto, a varanda
devassada contraria por demais a reclusão
mouresca que OS colonizadores adotaram e
que por cá ainda mais arrocham, de tantos
homens tentando escoteiros a aventura no
ultramaa-.
A 'Vida íntima da cidade se estíolaria dis-

cretamente na penumbra dos interiores de
preferência a se deixar devassar nas va-
randas pelo "ôlho da rua". O senhor guar-
da a sua mulher branca ou "brancarrana"
e principalmente a sua bonita "mulata de
partes" bem longe dos olhares cobiçosos
dos recém-chegados. Quase não se viam
mulheres na cidade, mas pressentiam-se
tôdas elas olhos !fixos atrás dias pobres
urupemas de taquara ou das mais elabora-
das rótulas em regüinhas de madeira, que
foram conhecidas oomo gelosias num galí-
cismo que vem Ide ciúme. Atrás destas \re-
dações a existência criava bolor. ASImô-
ças enclausuradas por normas impostas
pelos homens só o eram efetivamente pela
vigilância que lhes dispensavam as velhas
matronas, sempre em casa, atentas contra
possíveis intrusos da rua. E êstes se vin-
gavam delas quando da quaresma nas fes-
tas de "serra a velha".
A mesma situação [Jerdul'ar.ia, no rico

pôrto do ouro ainda no fim do século
XVnI, quando as urupemas foram arran-
cadas à fôrça por ordem do více-reí, ordem
esta depois confirmada por EI-Rei já no
início do século XIX. Er,am rótulas que
resguardavam as mulheres mas não che-
gavam a abrigar o mistério. O calor ~ a
umidade forçam-no a ganhar o ar livre,
onde se esfumínha na luz e na ventilação.
O sacarío tropical torna-se assim extro-
vertido e a sua vida, escoa-se pelo vaivém
da via pública, enquanto que em outros
climas, num, sentido inverso, êste vaivém
se concentra no ínteríor das casas em
tôrno do fogo, de tão grande função con-
gregadora, A finalidade máxima de qual-
quer Um torna-se sair de casa. O simples
"sair" já vale por dívertímento. Nas noi-
tes cálidas e de céu claro seguem pelas
ruas grupos de seresteíros tocando e can-
tando. Não pretendem fazer serenata a
quem quer que sejlrue seguem ambulantes
num simples desabafo sentimental. ~á
fora poderiam os homens melhor se íncor-
porar a cenárío grandioso das montanhas
coroadas de cúpulas de pedra e que mergu-
lham os seus costões no mar ou na areia
branca das restíngas. Mas tudo é tão fora
de escala, tão abrupto e difícil, que o ca-
sario vira as costas ao cenário natural e a
atenção doa homens concentra-se na rua.

Da casa para a rua

É principalmente no correr das habita-
ções mais modestas, das "portas e janela"
amontoadas, que as mulheres, vencendo
preconceitos, começam a debruçar-se nos
peitoris já sem urupemas ou levam es ca-
deiras de vime à calçada, onde permanecem
de chinelas e leves vestidos de chita para
melhor gozar a frescura da tarde. Era atre-
vimento de gente da "cidade nova", di-
zia-se nos bairros mais tradicionais de S.
crístóvão, Catete ou Botarogo,
Começa-se então a fazer os cem passos

na calçada. Vla'Í-seaté a esquina procurar,
na confluência do movimento de duas
ruas, um pouco mais de vida, lá onde se
encontra a taverna e depois o café ou o
botequim. Os andares térreos das casas
com balcão de negócio já se abrem intei-
ramente para a via [Jública atentos ao seu
vaivém. As aberturas retorçam suas ver-
gas com arcos de cantaria lavrada que se
justapõem para vazarem inteiramente as
Iparedes. A casa típica do Rio escancara-
se em busca de ventílaçâo. Nos sobra-
dos, as janelas acabarão também rasga-
das em por-tas-janelas que se juntam sô-
bre estreitas "sacadas corridas" todo ao
longo da fachada. As habitações mais rí-
cas também acabam perdendo o recato
da sua vida íntima, com senhoras plan-
turosas, de tanto sedentarísmo, debruçadas
sôbre o peitoril das janelas e môças na-
morando ida sacada o transeunte. Por gran-
de e requintada que seja a residência, não
se s!l!becomo resolver os problemas de
passatempo no isolamento do seu interior
e quando o mais opulento barão do café
decide edificar o seu palácio pede ao ar-
quíteto que o retire do centro d.o parque
para junto do vaivém da :Rua do Catete,
onde a senhora baronesa, não Se entedía-
ria tanto.
O clima acabou forçando o habitante da

cidade a dominar todos seus preconceitos
e agora lrusua vida íntima, menos estagna-
da, vai espraiar-se ao ar livre. Se há mui-
to que a varanda caracterízava a naoíta-
ção rural, só em meados do século XIX é
que os mestres de obra projetam a habi-
tação! típíce, da cidade,
Destas casas de paredes vazadas, obser-

va-se a rua e exibe-se-lhe tudo. A colcha
de damasco nos baãcões para cola'borar
com as festas lá fora; as vestimentas de
sair, muito diferentes das desleíxadas de
"andar em casa"; os arreios, as cadeiri-
nhas ou mesmo, depois, os carros apre-
sentando requintes que faltam ao quarto
e mesmo à "sala de estar" que se V1adtor-
nando, com a vida :mais mundana, a sala
de visitas. As habitações cuidam primei-
['O da sua fachada e ritmam harmoniosa-
mente as aberturas justapostas sem aten-
1I:aremàs exigências da divisão ínterna. Os
mestres de obra projetam vendo de rora,
onde circulam o ar e o transeunte que
tanto absorve a atenção dos moradores
quanto é o censor que aplaude ou condena.
Se em meados Ido século já se estrutu-

rou a casa carioca, é só no seu último
quartel que se generaliza a ínovaçâo da
residência no centro de jardins à sombra
de árvores, amostras de uma mata que
já não assusta tanto. Com ferro fundido
ou lamínado, tão em moda então no mun-
do todo, constroem-se varandas suspensas
[unto ao sobrado e altos gradis para isolar
o jardim da rua, evitando íntímtdades ex-
cessivas mas através dos quais já se con-
vive com o traseunte, e passa livremente
Ia brisa. Junto às grades se adossa o mi-
rante do .caramachão, Consolidam-se aí
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os namoros que as moças iniciaram com
olhadelas furtivas no alto das sacadas. E,
à ncítínha, no portão - hiato na rronteí-
ra do gradil - a mulher ainda às vistas
da casa aborda mais francamente na rua o
homem que a aguarda. As grades dos jar-
dins nos bairros mais centrais, substdtuíram
os antigos muros suburbanos das chácaras,
com seus portões f1a!llCJjueadospor pílastras
encímadas por leões de louça, que \preten-
diam afugentar das sínhás e sinhàzinhas
os perigos da rua, Mas não afugentaram
de todo e o povo passa a designar por "leão
ele chácara" quem quer que assuste sem
ser perígoso , A rua de tão procurada, aca-
bará também por se insinuar pelo salão
adentro, onde, assímílando danças euro-
péias, apresentará o maxixe figurado bem
carioca que escandalizará pela prímeíra
vez os saraus ramílíares.
Durante séculos, tudo na vida brasileira

obedeceu ao espírito de fila indiana. Er-
guiam-se cidades inteiras segundo normas
consagradas no reino e os detalhes de exe-
cução passavam rotineiramente de mestre
para aprendiz, como de pai para filho.
Daí a grande unidade na construção e de-
coração das igrejas como. do casarío de
antigamente, que se mantinham sempre
no "bom gôstov vtradícíonal. Isto perdu-
raría até surgir 'Ü engenheiro com seu ca-
nudo de doutor e capaz de rebelar-se con-
tra a sebadoria rotineira do velho mestre
de obras português. Cada um dêstes cons-
trutores díplomados, sem maiores compro-
missos com motivos tradícíonaís, passará
a ter suas preferências escolhendo mode-
los nos compêndios, e a cidade nova de
Copaoabana, principalmente, tornou-se no
inicio Ido século o laglutin.aldo heteróclíto
de todos os estilos arquítetônícos do mun-
do. O ínedítísrno, no sentido do modêlo
exótico, desgarrara-se inteiramente da fila
indiana.
Chega um momento, entretanto" que as

estruturas em peças moldáveis e pré-fabri-
cadas, num gramde sucesso da técnica,
substituem-se à rigidez das antigas alve-
narias e tôda a fantasia vai se tornar pos-
sível. Já não se pretende então apenas
'Originalidade em estílos diferentes ou a
mera recriação no sentido do irecriar tra-
dicional ,all'tístico pelo agenciamento em
novas proporções de elementos já consa-
grados. Tudo, a partir da arquitetura ,a~·te
'social básica por excelência, tudo vai tor-
nar-se propício ao mais desenfreado íne-
dítísmo , Mas se qualquer criação é sem
dúvida inédita, a recíproca não é verda-
deira e, em lugar do nôvo, consegue-se
muitas vêzes apenas o diferente, no sen-
,tido cafajeste de inovação um tanto frus-
trada.
Com a mudança da capital para Bra-

sília, entramos nà fase do ínédsto em es-
cala espetacular que vem fomentando pelo
Brasil a fora a coragem de cada um ten-
tal' também o seu ínêdítozinho . Começa
entêo por tôda a parte a dominar um gran-
de mau gôsto, um horrível carajestísmo,
dizem os formalístas. !Mas o bom-gôsto
não é senão uma rotina em ordem do dia,
com o desejo de agradar ou não chacal'
um grupo que se julga superior, e torna-
se no fundo um esnobismo que tolhe. O 15

o texto foi extraído do livro "A 'Comédia
Carioca, da Editôra do autor. MBL tem na
sua bagagem literária outras obras onde
aborda aspectos muitas vêzes inéditos da
moradia e do condicionamento urbano no
Brasil. Entre elas, "As Minas Gerais"; UUma
Cidac!.eno Il'rópico - São Sebastião do Rio
'de .:Raneiro".



A arquitetura e o calor
Arq.O VITTORlO E. PARETO JR. - IAB - GB

Nas zonas de clima -t.ropica.}o príncípal
inconveniente é o calor excessivo. O ar-
quiteto tem meios de controlar êste calor
que além de provocar descontôrto, reduz
sensivelmente a capacidade de trabalho.

O Homem
Chamando-se de temperatura efetiva a

medida do calor que sentimos, podemos

dizer que ela varia principalmente em
função de quatro tatôres: da temperatura,
umidade relativa e velocidade do ar, e da
quantídada de radãação aosorvída., Consi-
derando que é necessário um equilíbrio
entre os ganhos e as perdas de calor do
corpo, podemos formar um quadro:

Ganhos de Calor Perdas de Calor

1 ._. produção de calor no organismo

- metaoolãsmo
- ativida;d'e física
- digestão, etc.

2 - por condução

- por contatos com corpos mais
quentes

5 - pela evaporação

- interna (respiração)
- da transpíração (suor)

'6 - por condução

- por contato com corpos mais
frios

3 _.- por convecção
4 - por absorção (te radiação

7 - por convecção
8 - pela emissão de radiação I

----------------~---------------
NOTA - A convecção e evaporação da

transpíração são aceleradas com o au-
mento da velocjdade do ar.
Se analisarmos cada um dêstes itens

verificaremos que, se não pudermos contro~
lar a produção de calor no próprio orga-
nismo, todos os outros se relacionarão, com
o ar e com a radiação, pois os ganhos OU

perdas por condução são, !por sua vez, re-
lacionados com os efeitos da convecção ou
radíaçâo nesses corpos.

o Ar

A convecção e 'ai evaporação dependem
do ar. A convecção pode ser um meio de
se ganhar ou perder calor, dependendo da
temperatura do ar estar acima, ou abaixo
da temperatura da, pele, sendo que uma
maíor velocidade do ar acelera o processo.
A evaporação, :pOr outro lado, depende não
só da temperatura do ar, como da sua
umidade relativa e velocidade.
Quanto mais baixa a umidade relativa'

mais fácil se torna a evaporação e conse~
qüente perda de calor. Do mesmo modo
se o a r está mais frio que 'a: pele, além
da perda por corrvecção, êste fenômeno
aquecendo o ar, provoca o abaixamento
de umidade relativa junto à pele [lrQovo-
cando a evaporação. Assim sendo, só no
caso do ar estar saturado e acima da 'tem-
peratura da pele é que sentiríamos a falta
da evaporação superficial, 'porém êste caso
não é comum, pois quanto mais quente o
ar, normalmente mais sêco é. O movímen-

!to do ar concorre também para acelerar a
evaporação, com maior número, de trocas
da camada de ar em contato com o corpo
humano.
:&esumindo, quando a temperatura do ar

está abaixo ,da temperatura da pele, per-
demos calor por convecção e por evapora-
ção. Quando está acima, ganhamos calor
por convecção, porém perdemos ,por eva-
poração, perdendo mais que ganhamos, até
o ponto de evaporação máxima, quando
então passamos a ganhar mais calor que
perdemos. A não ser neste último caso, o
aumento da velocidade do ar resulta numa
niatcc perda de calor.

A Radiação
o príncípal efeito da absorção de radía-

ção é sua transformação em calor. A. ra-
diação que recebemos com .maís intensida-
de é a íníra-vermelha, que pode ser de
curto ou longo comprimento de onda em
função da: temperatura do corpo emissor.
As fontes de alta témperatura, como o sol
e os metais íncandescentes, emitem prin-
cipalmente radíaçâo infra-vermelha de
curto comprimento de onda, e as fontes
de baixa temperatura (como o corpo hu-
mano e a 'terra), emitem principalmente
radiação infra-vermelha de longo com-
primento de onda.
A refletividade ou absorção, bem como

a re-radíação {emissão), variam de ,acôrdo
com a superfície, do corpo, como vemos no
quadro a seguir:

Superfície

Refletividade e emissividade das superfícies quanto à radiação ínfra-vermelha :
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prata polida .
alumínio polido __.. ' . _ ,
cobre polido .
cromados . _. _ _ - .
pintura branco (chumbo) ., _.. ' .. , _ .
pintura alumínio __. _. _.. _.. , . , - .. - .
pinturas côr clara _ _. - .
madeira (pinho) ,., ,.
tijolos - .. - .
píntura cinza médio _.. _ .
pintura; preta fôsca , ,.

Reflexão Reflexão Emissão
(IV curta) (IV longa) ,(IV longa)

0.93 0.98 0.02
0.85 0.92 0.08
0.75 0_85 .0.1'5
0.72 0.:80 0'_20
0.75 0_05 0.95
0.415 0.45 0.55
0.,5,0 0.05 0.95
0.40 0.'05 0.95
0.23 a 0.48 0.05 0.9:5
0.25 0.05 0.95
0 ..03 0.03 0.97

Dêste quadro temos que:
1 - A radiação infra ..vermelha de curto

comprimento de onda, tanto pode ser efi-
cazmente refletida por uma superfície de
metal polido como por unia pintura
branca,

2 - A emissão de radiação íníra-verme-
lha de longo comprimento de onda, só
pode ser mínima se usarmos uma superfí-
cie de metal polido, já que tõdas as outras
superfícies são emissoras quase perfeitas.
3 - A reflexão de radiação intra-ver-

melha de longo comprimento de onda só
é eficiente numa superfície de metal polido.
No caso típico de uma cobertura, que é

parte da construção atingida com mais
intensidade :pela radiação, estudemos! o que
ocorre: A parte superior é atingida prin-
cipalmente por IV curta, proveniente do
solou da reflexão desta radiação nas nu-
vens e partículas atmosféricas. A parte
absorvida pela superfície superior da co-
bertura se transforma em calor, aquecendo
o material que passa a emdtír radiação
(IV longa), por suas superfícies. A parte
emitida peJ.aJsuperfície inferior atinge di-
retamente os ocupantes da construção,
transformando-o em calor e elevando sua
temperatura efetiva.
Para reduzir a radiação, devemos por-

tanto ter a superfície superior da cober-
tura revestída de uma superfície boa re-
fletora de IV curta e boa emissora de IV
longa, para acelerar a dispersão do calor
provocado pela ,parte absorvida de IV
curta. Por outro lado, a superfície infe-
rior só emitindo radiação IV longa, deve
ser urna má emissora dêste tÍ!Po de radia-
ção. OJ"a, consultando o quadro acima, !po-
demos concluir que a melhor cobertura
seria uma pintaâa de branco 1Ut sua parte
superior, e revestída com uma fôllha de
alumínio na parte inferior. O fôrro iso-
lante oÜ'U a massa da cobertura também
podem ser usados eficazmente, poís retar-
dam o processo de transmissão de calor
de uma superfície para a outra.
Um outro elemento da construção de

comportamento interessante quanto à ra-
diação infra ..vermelha é o vidro, pois
transmite a radiação TV curta, porém re-
flete a IV longa (efeito de estufa). Para
que tal não aconteça, devemos evitar a
insolação direta, Iprincipalmente nos pe-
ríodos mais quentes do ano. A solução
para o caso da necessidade de vidro em
Iachadas ínsoladas é o "brase soleíl" que
terá eficiência máxima se, como a cober-
tura, fôr pintado de branco nas faces su-
jeitas a insolação, comas outras revesti-
das de alumínio.
Outro fator Importante é a orientação

dos prédios com as fachadas menores no
serrtído leste ..oeste, o que diminui a carga
de raddação solar ao mínimo possível.
Conchiíndo, além de um estudo sério do

tipo da cobertura a ser empregado, deve-
mos ter amplos beirais para proteger as
paredes da insolação direta, evitar o vidro
a não ser nas fachadas não insuladas ou
protegido por venezianas ou bríses, e o
máximo possível de vãos abertos, para pos-
sibilitar movimentos de ar farto em tO::l03
cs cômodos. O
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Funções e Idéias

As !funções da habitação humana cem-
preendem os as;pectos Ibiológicos, culturais,
emocionais e racionais de nossa existência;
incluem a ecologia e a economia, assim
corno os desejos do indivíduo e do grupo.
Tôdas estas "dimensões", são igualmente
importantes e se, no processo de projetar
neglígencíarmos um dêsses aspectos, des-
truiremos a unidade da estrutura dlo am-
biente em questão. O funcionalismo é um
instrumento útH se o arquiteto desejar al-
cançar um "padrão habitaeíonal decente".
Mas "decência" não é suficiente. Há fa-
velas que satisfazem os desejos dos habi-
tantes melhor do que diversos esquemas
habítacíonaís "decentes". ~ste fato dever-
-nos-ia estimular a um reexame ao pro-
blema sob nôvo prisma. Devemos passar
a adotar, como base funcíonal da habi-
tação, tôda a rica gama de relações psico-
físicas, ativas-passivas e freqüentemente di-
vergentes, - dos homens com o ambiente,
Nesta abordagem do [J,roblema, conceitos

e arte devem ser relacíonados. Para ela-
borarmos os próprios programas habita-
cíonaís é importante reduzir racíonalmen-
te os diversos aspectos ambíentaís. Mas
essas reduções, importantes para a pro-
gramação, não chegam a preencher a ne-
cessidade de idéias sintéticas acêrca do
contexto encerrado pela relação homem-
ambiente. Estas idéias globais são básicas
para a arte de fundir uma unidade am-
bíental, as multí-dímensíonaís funções da
habitação; e não deveríamos hesitar em
ampliar estas ~déias o mais possível.

o Significado do Ambiente
Habétacional (1)

Ao projetarmos habitações, analisamos
separadamente o SLtiOe relacionamos fa-
tos, processos e situações, compondo fi-
nalmente uma 'Ordem rítmica de massas
e espaços. O antigo Iprocesso pelo qual
a vida se moldava lentamente em arquite-
tura, sem a intervenção de um plano pré-
vio, - é para! nós um ";paraíso perdido".
Hoje em dia o ambiente naoítacíona; deve
ser planejado e o significado variável do
ambiente criado lpelo homem, deve ser o
tema central das meditações dos arqui-
tetos.
O 'ambiente habítacíonal é, ao mesmo

tempo, um espaço continente e um íns-
trumento: um meio e um fim. Abrigando
vidJa:torna-se um ínstrumento de organi-
zação da comunidade. SllJtisfazeI1idone-
cessidades reais é, ao mesmo tempo, uma
válvula de escape para o. excesso de .ídéías
e energias, um fim em si, experiência e
expressão humanas, - realizadas [JOrmeio
da transrormação do solo.
Ao assumir êstes aspectos e significados

todos, o ambiente habítacíonal torna-se
uma forma de comunicação, no sentido
mais alto da palavra: estabelece conexões e
relacionamentos, cria comunidades, trans-
mite mensagens do individual à comum-
da,d:e e více-versa. O ambiente habitacto-
nal é, portanto, análogo a uma linguagem.
~, ao mesmo 'tempo,um'a necessidade. so-
cial e um produto de lazer, pods expres-
sar-se em poesia ou [prosa, pode falar bem
ou maã, em dialeto, :por meio de voz de
comando, grãtos, ou pelo silêncio e em têr-
mos esotérícos. Cada região terá lingua-
gem diferente, mas encontraremos seme-
lhanças ínter-regíonaís na sua estrutura
e no modo de encarar o mundo. No que
pesem as diferenças regíonaãs, o ambiente
habitacional se relacionará com uma tra-
díção comum e com uma cultura univer-
sal em desenvolvimento.

Conceito de unidade habitacional

A Casa e o Mundo
Os homens ínter-agem por meio de uma

estrutura oompôsíta de associações: do in-
dividual, passando pelo pequeno grupo, ao
povo e à humanidade. A interação ocorre
em cada nível, assim como 'Verticalmente
de um para outro nível. A cultura do ho-
mem evolui com a variação e intensifica-
ção dessas ínter-ações e, complementar-
mente, pela viabilidade de sua existência
em cada nível de associação.
De modo análogo o ambiente é "huma-

nízado" [leIa inclusão de um espaço de
particular em uma série progressiva de
quadros de referência (da casa ao bairro,
à cidade, à regtão e ao mundo). O con-
ceito dle habitação ímplíca na ínter-relação
entre a casa e o mundo, entre o mundo e
a casa. Esta relação manífesta-se pelo lu-
gar que laIcasa ocupa no mundo (relação
exterior) e pelo conteúdo da casa (relação
interior). Esta ínter-relaçâo é a essência
da estrutura urbana. e, por isso, do con-
ceito de habitação. Casal, bairro, cidade,
região e mundo são ínter-dependentes,
Transformar· esta relação em uma estru-
tura válida significa revítalízar a estrutura
de cada unidade ambíental , Arquitetura,
Urbanísmo e Planejamento regional devem
POr isso relacionar-se a fim de criar a na-
bítação do homem.

o Antigo Conceito de Cidade
As antigas religiões mtegravam-se num

envolvente sistema de interpretação, orga-
nização e ação a todos os múltiplos aspec-
tos da vida individual, comunítáría e na-
tural. Não ~a'Via distinções precisas entre
o que chamamos de funções econômicas,
sOciais,ambientais, culturais e religiosas.
Dentro daqueles sistemas o indivíduo se
projetava no. universo, enquanto aconteci-
mentos cósmicos tinham um ,aJlcancedireto
sôbre a vida do indivíduo. A cidade an-
tiga tinha a f,unção de um instrumento de
mútuo contato com o mundo. Ao substi-
tuir 'a relação direta homem-terra, exis-
tente nas comunidades agrárias preceden-
tes, - a cidade antiga "ínteríorízava" a
vída, criando limites urbanos, íntensídade
e centralismo, o!bjetivando promover a
participação. oo homem nos processos cós-
micos. :F1uncionando como um pulmão, a
cidade atraía o mundo para dentro de seus
estreitos limites, mas espalhava SUBI sabe-
doria e riqueza material para além de
seus muros.
As cidades eram lugares sagrados e seus

muros santificados, porque dividiam o ex-
terior do interior, definindo e criando a
ordem e a forma do mundo. Eram um
meio de integrar elementos e princípios
contrários, de transcender as limitações fí-
sicas e temporaís da vida, almejando a
uníversalídade e a continuidade. No que
pese sua localização determinada, a 'cidade
era conoebída sempre como o centro do
universo. E a partãr dêste centro operava
esta espécie de "respiração": a relação en-
tre o homem e o ambiente.

Um Grande Projeto do Homem
Quer-nos parecer que a idéia da cidade

antiga, que determina .prmcípíos estrutu-
rais, teve que ser abandonada à medida

ARTUR GLIKSON (*)

para LEWIS MU:MFORD

em que as comunidades cessaram de criar
religiões, E não podemos reviver esta
idéia por meio de símbolos ambíentaís ou
imitações. A cidade antiga era uma reali-
dade intensamente experimentada e não
uma mera estrutura simbólica. Podemos,
no entanto, levar em consideração Ias raí-
zes profundas da idéia de cidade que resí-
dem no homem. Hoje em dia, preocupa-
nos o conteúdo humano da cidade e não
os aspectos relígíosos ou históricos do con-
ceito e estrutura urbanas, A antiga idéia
da cidade ínaugurou um grande projeto
humano cujo tema constante é:a evolu-
ção do homem em direção à sua universa-
lidade, por meio da criação de cidades
(2). Devêmos reassumír o trabalho de ela-
boração dêste projeto; rormarmos concei-
tos sôbre a haoítação é parte integrante
dêste trabalho.
A busca de conceitos estruturais de um

nôvo ambiente urbano, deveria começar
pelo reconhecímento e experíêncía de nossa
nova. realidade humana. Há duas caracte-
rísticas que têm dificultado sobremaneira
a elaboração daquele grande projeto nos
nossos días: o "approach" científico que,
de um modo ou outro, todos nós temos da
vida; e a ampliação da escala dos !proble-
mas a serem resolvidos. O pensamento
cientifico e os métodos de observação têm
dependido do isolamento de fatos e pro-
cessos; assim, o interêsse da sociedade des-
locou-se da realízação de conceitos gldb,ais
para a manipulação de aspectos especíncos
da relação homem-ambiente. A descontí-
nuidaKie desta relação é a oontrapartída
daquele deslocamento de interêsse. Por
outro lado, o grande aumento de popula-
ção, distâncias, recursos e transporte, cria-
ram novas dimensões nru expansão e con-
centração dos estabelecimentos 'humanos,
dimensões estas" com dificuldade apreen-
didas.
O desaparecimento de conceitos unínca-

dores da vida urbana (existentes nas cida-
des antigas) jogaram muitos de seus com-
ponentes uns contra os outros. Na atual
confusão urbana, aspectos biológicos con-
tradizem tendências culturais, a economia
atrapalha a ecologia, ruas são ínimígas
das casas, funções desfiguram a forma e a
"Iíngiuagem" do ambiente desorienta os
cidadãos.
As diversas escolas da "8ettlemenJt

Science" e da "Raumordnung" tentam
!preencher o vazio deixado pela ausência
de conceitos. Outras correntes procuram
responder a esta situação, idealizando a
flexibilidade ou fluidez, incorrendo no en-
tanto na própria negação da possibilidade
de qualquer conceito nôvo de habitação

(*) Traballu» apresentado em 1965 no sim-
pósio "Conceitos muiàoeis de oobitação
humana", Roorkee. Traduzido pelo ar-
quiteto Jorge wunetm, IAB-SP.

(1) Traduzimoe por "ambiente" o têrmo
"enuironanent",

(2) O autor de\Senvolve o tema da "cons-
tituição do homem" e seus aspectos 17
c-ulturais e biológicos, no artigo "Re-
lações entre o-homem: e seu ambiente",
em "Man anâ his juture", publicado
pela Fundação CIBA, er, G. Wolste-
nholme, J. & A. Churchill utae.,
Londres, 1963.



urbana. Nessa confusão tôda, é importante
separar a ciência da pseudocíêncía e os
conceitos dos anticonceitos.

Uma Definição dte Unidade de
Habitação
A reconstrução da idéia da cidade deve-

ria ser Ia;base para projetarmos melhores
habitações, apesar de admítírmos serem
pouco favorável as atuais condições' cul-
turais para esta reconstrução conceítual.
Podemos, no entanto, tomar alguns pas-

sos neste sentido, ao atacarmos, em escala
menor, um ou outro setor de uma cidade.
Para 'tal, devemos lembrar que não COnse-
guiremos encontrar soluções à altera das
novas dimensões antes mencionadas, - a
não ser que consideremos a âtmensõr» ur-
bana como uma qualidade. E esta quali-
dade deverá expresear-se em cada setor
urbano. Ê mesmo mais fácil realizar esta
qualidade em pequenas unidades,. pois
"homem" e "cidade" não existem como
entidades abstratas: há pessoas especificas
vivendo em Iugares específicos. Ê muito
difícil apreender a idéia de uma cidade
grande se tivermos que considerar seus
habitantes como uma entidade 'chamada
"homem urbano"; e, ínfelízmente, ternos
que recorrer freqüentemente a esta. abs-
tração quando abordamos o planejamento
global de uma cidade.
Concluindo, pensamos que a reconstru-

ção da idéia de cidade poderá iniciar-se
mads fàcilmente a partir da escala de uni-
dades ambíentaís suficientemente grandes
[para já serem áreas integradas e suficien-
temente pequenas para ainda serem com-
preensíveis. Esta é a definição de urna
unidade de habitação. Ela deveria ser
"grande", a fim de compreender uma certa
variedade de grupos sociais e elementos
capazes de' constituir uma. estrutura com-
pósita e de manter uma área central di-
versifica:da. E deveria ser "pequena", a
fim de formar um espaço .visualmente
identificável, criando a sensação de entrar
ou sair do grupo Iocal, dando um sentido
de oríentação e de coexistência comuni-
tária. O tamanho .da. unidade de habita-
ção variará, portanto, em função das con-
dições específicas de populações e ambíen ..
teso Esta dimensão será definida, em cada
C9JSO, como aquela: em que a arte de criar
ambientes será capaz de reconcílíae exi-
gências habítacíonaís aparentemente ín-
compatíveis e valôres racionais e emocío-
naís dísparatee.

A Integração dos Opostos'
Nas unídades urbanas acima definidas, a

integração dos elementos opostos não de-
verá ser conceituada como uma síntese
estática; trata-se do início de um diálogo
cheio de significado, realízado na "língua-
gem" do ambiente. Tô.da 'Vezque promo-
vermos a coexistência de elementos opos-
tos, permitiremos a "respíeação" urbana.
ÊSte princípio aa>lica-se tanto à. íntegra-
ção dos contrários como ao processo de
planejar uma unidade de habitação. E, fi-
nalizando, /para exemplírícarmos a ntílíza-
ção do. conceito Ide integração dos contrá-
rios, na. elaboração de um projeto, descre-
veremos a seguir os princípios IPOrnós se-
guidos na etaboração Ida unidade de habi-
tação de Kiryath Gat, em Israel.
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Ciência - Arte
O conceito de unidade d.e habitação deve

realízar-se pelo fluxo da informação cien-
tífica para :!liarte da arquítetura, e pelo
fluxo no sentido contrário dos conceitos

ímagínáríos de urbanidade para a investi-
gação científica· (pesquisas sooíológícas,
psicológicas, matemátícas e históricas). A
criação de um nôvo ambiente nabítável
urbano deve ser o resultado da coordena-
ção dias melhores capacidades artísticas e
científicas .

Flexibilidade -Permanente
A unidade de habitação deverá conter

elementos permanentes, como as estruturas
trí-dímensíonaís do sistema viável de cres-
cimento, lSiuaestrutura deverá ser'ao mes-
mo tempo simples e complexa.

Dentro - Fora

A identificação do homem ao sítio se
faz de dois modos: pelo estaoelecímento
do espaço interno limitado e pelo contato
visual e funcional com a cidade e 'a pai-
sagem. Ambos são essenciais para o sen-
timento de urbanidade. A medida. que
percorremos uma unidade de habítação,
devemos ter vis-tas '!libertas e· fechadas
numa. seqüência rítmica. A unidade deve-
ria construir um espaço definido mas não
inteiramente fechado.

Privacidade - Coletividade
A vida urbana necessita espaços paa'a

ambos. A unidade de habitação começa a
"respirar" quando os espaços prívatívos,
projetados para pequenos grupos, se en-
cadeiam e fluem para pontos de encontro
urbanos, os espaços criados pelas "esqui-
nas".

Veículos -Pedestres
o acesso dos veículos à unidade de ha-

bitação pode ser obtido mediante mm es-
quema de dístríbuíçâo: e o rnovímento de
pedestres poderá ser obti:do mediante um
esquema de concentração. O primeiro é
periférico e o segundo é interiorizado.
ll:stes sistemas são contíguos mas não se-
parados, pois o trajeto motorizado termina
sempre à "porteira da entrada", O "cru-
zamento" que em nossas cidades é usual-
mente a área de máxima densidade de veí-
culos, pertence, na unidade de hacítação,
exclusivamente ao /pedestre.

Variedade « Unidade
A díversídade de tipos de habítaçâo,

atendendo às exigências individuais, deve
estruturar-se numa composição arquítetô-
nica. una; estas estruturas unífícadoras
devem nascer da oontíguídade e coesão dos
elementos isolados.

Local- Universal
Ocarátel' da unidade de habitação deve

relacionar-se com características locais;
m1S deverá ao mesmo tempo ser sxpressãc
da cívílízação uníversaã.
Somente pela integração dêstescontrá-

rios poderá o ambiente urbano ter um
lugar no mundo. Mas a maneira pela qual
êstes postulados genéricos se traduzem em
realidade, - será - sempre um ,problema
específico para Calda caso. O
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Painel

Residência em Itaipava

Arq.o EDISON MUSA, IAB-GB o arquiteto procurou aproveitar os ací-
dentes topográfícos ea vista. iA casa se
espalha no terreno, contornando pedras,
debruçada sôbre o rio. A estrutura é em
concreto deixado aparente, os muros em
pedra do local e a cobertura em tubos
Eternit. Os pisos e as esquadrías são em
madeira, peroba, envernizada na côr na-
tural. O

Proprietário:
JOÃO BATISTA GONÇALVES
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Painel

Lojas Rosemary

ArqP WIT-.oLAF PROCHNIK, IAB-GB

Foto: MISRAlSL GONTHEROT
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.Ai; Lojas Rosemary, em Parnaíba, Píauí,
é uma destas lojas do interior brasileiro
onde de tudo se encontra, - do arame
farpado a tratores e caminhões.

O arquiteto preocupou-se em criar um
ambiente abrigado das elevadas tempera-
turas locais. A situação dos depósitos e
da expedição proteje o interior das lojas,
criando espaços de utilização secundária
que funcionam como isoladores térmicos.
Abaixo do piso das vitrinas e acima

delas, entre elas e o fôrro da galeria, ré-
guas pívotantes, de madeira, e furos, guar-
necidos por tubos de cimento amianto,
asseguram a ventilação do interior. Na
sobreíra foram empregados brises verti-
cais - plaoas de vidro prensando lã de
vidro - que isolam termicamente e orien-
tam a ventilação sem prejudicar a tlumí-
nação. Na fachada ;posterior foram em-
pregados elementos IPremol:dados de con-
creto que permitem a entrada do sol de-
pois das 17 horas. ..As projeções foram es-
tudadas de forma a manter em sombra as .
racnadas.
O arquiteto procurou integrar seu prédio

ao espíríto "da praça no - qual êle está
situado - a típica praça das cidades do
interior brasileiro - e estabelecer uma
relação entre êle e a igreja setecentista
vizinha. (Foto 1). O



o notável filósofo espanhol Ortega y
Gasset quando escreveu o prólogo para o
livro do Conde de Yebes: "Veinte anos de
caza Mayor", traçou em tõrno do fenô-
meno da caça, de modo difícil e admirá-
vel, um dos melhores: exemplos do signi-
ficado real do seu conceíto de "razão
vital"; não há atividade humana em que
esteja mais fácil e mais presente a "razão
vital" do que a arquitetõnica, e podemos
começar a análise dessa presença pelo
têrmo: morar; a arquitetura está íntíma-
mente ligada à noção de viver, de perma-
necer, de morar: de viver como razão e
contingência, de permanecer como vontade
e contingência, de morar como medida e
contingência, pois tõda ,a vida humana, a
meu ver, nada mais é que uma sucessão
de contingências; morar vem de mora,
medida de uma demora, de um espaço de
tempo, medida de uma voz, de um som: a
vogal breve possui uma mora, a vogal
longa possui duas, três, possuem certas
vogais da língua védíca, as plUti, e muitas
moras !possui a vogal em certas neumas
do canto gregoriano.
Nos entes que constituem, em seu con-

junto, o fenõmeno arquítetôníco está sem-
pre e muito presente essa unidade: até ao
ponto de chamarmos moradas ou mora-
dias as casas que habitamos, e nesses entes
também, ,a quantidade de moral!' é variá-
vel: moramos mais nas casas que habita-
mos do que naquelas em que trabalhamos,
ou nos divertimos.
Podemos, embora sem muita exatidão,

elaborar uma verdadeira escala de quan-
tidades de morar: no ponto mais elevado
dessa escala estão 8!Scasas de habítação,
individuais ou coletivas; casas que podem
ser palácios, e já foram castelos, que po-
dem ser simples barracos, que podem ser
asilos ou conventos; logo após, decrescen-
do, os edifícios de escritórios,as reparti-
ções .públicas, as fábricas, ete., decrescendo
ainda, os hotéis, os hospitais, teatros e
cinemas, e, ,talvez no mesmo nível, os meios
de transportes: os automóveis, os ônibus,
os aviões, os navios (êstes para muitos
também C8!Sasde habitação); no fim dessa
escala ficam as pontes, os viadutos, as
ruas, onde são pequenas as demoras; o
enquadramento das pontes no fenômeno
arquitetõnico, quando se quer reduzí-Io a
uma simples relação de espaço conduz
quase sempre a dualísmos desnecessários.
Paul Zlucker, por exemplo, no C8!SOem

aprêço, abandona a noção de espaço e a
substitui [pela de massa; ficaríamos ainda
na consideração de uma medida fõsse
usada a nocão instrumental de massa, e
não a prímítíva, associada à sensação do
volume aiparente, e que é o primeiro dos
cinco níveis que Gaston Bachelard, na
sua "Philosophie du non" erigíu, partíndo
desta primítjva noção até a de Dirac, em
que a massa se transforma numa gran-
deza escalar. '
Com o conceito de mora ou 1'/U:'raTnão

há mais necessidade dessas distinções; no

(*) O presente artigo é o texto integral
db discurso que d!everia ser profertdo '17!a
Faculdiade de Arquiteutra e Urbanisnw, âa
Universiãade âe .sao Paulo, por ocasião da
colaçõo âe gratu dos novals arquitetos de
'1965 e que nõo o toi por circunsMnctas
alhei~ à vontade do autor.

Sôbre O problema do ser e do
estruturalismo arquitetônico

entanto, há ainda outros sêres arquitetõ-
nicos que, parece, nêle não se incluem: os
aquedutos, as barragens, as caixas de
água, as chaminés, as torres de frio e de
televisão, etc., e que arquitetura de perfe,ita
beleza transparece em grande número <Les-
sas construções. Se observarmos melhor,
notaremos que não constituem organismos
isolados, mas partícípam da mesmídade e
da alteridade de outros organismos, são
parcelas de um corpo arquitetõnico mais
amplo, às vêzes, parcelas afastadas, mas
apenas preenchendo a sua função, no con-
junto que constitui a funcionalidade da
arquitetura: êsses últimos sêres são apenas
fontes de condições, fontes de utilidades;
não têm existência em si, e ,por si; sepa-
rá-los dos seus próprios organismos, seria
um ato semelhante 'a destacar as tôrres,
do corpo inteiro de uma catedral.
Outra fonte podemos ainda lobrigar en-

tre os diversos valôres que estamos anali-
sando, é aquela que assegura as condições
mais permanentes do fenômeno de morar,
é a constítuíção dos ambientes interiores,
isto é, os "espaços habitáveis"; pinturas,
móveis, revestimentos, aparelhagens as
mais diversas, contribuem para a decora-
çãoe a criação dêsses ambientes; aqui é
que o comportamento humano sente o seu
melhor contato com os mais diferentes
objetos, e um maior vinculo se realiza
entre as pessoas e as coisas; essa nova
fonte é uma fonte de empatía ou de Ein-
fuehlung ou de projeção sentimental, como
quiserdes.
Os jardins internos e externos, as plan-

tas, o uso até mesmo de certos efeitos me-
teóricos, como a chuva, o vento, ou a tem-
pestade como quis ou pretendeu o arqui-
teto 8{;rgio Bernardes na sua casa diante
do mar, ou ainda, velhas rodas dentadas
de velhas máquinas corno já fizeram no
aproveatamento de antigos moinhos; ou
aínda, fõlhas sêcas de recém-vindos
outonos, flõres primazes anuncíatívas d'e
!primaveras c-om as quais costumava a
Baronesa de Rotschild, ornar a sua mesa,
na sua fazenda de "Mouton"; os ja-rdins,
as piscinas naturais, as pedras cobertas de
musgos penetrando nas partes maís inti-
mas da casa, são dessa fonte de empatia,
que com o nome de decoração, nos dias de
hoje, é uma das ocupações [prediletas de
grande número de arquitetos.
Pois, desde a noite que precede o nasci-

mento, até a noite que vem depois da
morte: duas noítes, duas habitações ex-
tremas do homem; duas habitações que,
no seu espírito, atuam também como dois
complexos de Jonas: o do ventre maternal
e o do túmulo: desde a primeira noite .até
a segunda o trabalho do arquiteto é cons-
tante e incansável.
Procuramos fazer aqui o esbôço de um

filosofema da arquitetura, presídído pela
"razão vital" orteguíana: procuramos ra-
zê-lo, portanto, não partindo do ser fora
elo 'homem, numa racíonalídade estéril,
mas da própria utilidade dêsse ser, e de
sua espaeíalídade: de um dasein como o do
"martelo" de Heidegger que tem na sua
utilidade, que é o seu uso, a própria razão
do seu ser.
Esperamos que esta especulação assuma

algum dia a consistência de uma forma

Eng.o JOAQUIM OARDOZO (*)

insolúvel no tempo, isto é, pelo menos
uma parte dela perdure em novas, vindou-
ras e necessárias meditações filosóficas
sõbre o assunto; forma insolúvel e filoso-
,fema estão aqui no sentido que iÉtienne
Souriau expõe no seu livro "L'Instauration
phílosophíque".
Assim tratamos do ser da arquitetura;

examinemos agora o seu "Iazer"; como
todo fazer é a expressão de uma vontade,
aqui uma vontade organizada no espaço,
dístríbuída no corpo e na ínatídade de
vários materiais, numa harmonização de
proporções, de capacídades e resistências, de
efeitos de .forma e de textura, :uma ver-
dadeira estruturação do espaço ímanente
em que -vivemos; estruturação constituída
agora de diversas estruturas, planejadas
ltôdas, no sentido de criar, de nutrir mo-
dalidades espaciais onde possa ser incluído
o fenômeno de morar; a fenomenologia
do espaço arquitetõnico implica assím no
receber a imediata compreensão dos dois
fenômenos: construir e morar; as estru-
turas que organizam o "espaço de morar"
são muitas: as de equilíbrio, as de ilumi-
nação, as que procuram diversas imuniza-
ções contra os meios ambíentes adversos
ou agressivos: no entanto é a primeira
que marca mais nitidamente, nos tempos
de hoje, a forma arquitetõnica. E neste
ponto queria vos dizer algumas. palavras
sôbre as novas estruturas de equilíbrio,
Em recente trabalho publicado na revista
"L'oeil" Jean François Revel recorda, em
traços gerais, o desenvolvimento destas
estruturas, ao mesmo tempo que chama
atenção para o qualificativo de "nôvo",
não como um "simples julgamento de va-
lor, atriJbuido ao atual, à moda, mas como
oriundo de razões técnicas precisas"; e
lembra que o pêso das coberturas dos edi-
fícios, passou de várias toneladas, nos
tempos antígos, para somente 10 quilos,
por ms, em muitos edifícios de hoje.
As razões técnicas precisas são o conhe-

cimento do ,trabalho dos materiais já exis-
tentes e a conseqüente descoberta de ou-
tros novos, conhecimento obtído mediante
o uso de pesquisas experimentais, com o
emprêgo de novos ;processos de investiga-
cão e de estudos teóricos, enquadrando-o
cada vez mais no âmbito da física do es-
tado sóliJdo.
O melhor conhecimento dos' velhos ma-

teriais, usados na construção: as pedras,
cs cimentos, os meta.is, (o ferro sobre-
tudo) produziu a melhor adaptação do
comportamento mecânico dos mesmos e
também a sua melhor eontríbuíção na
construção; dai; suas várias condições, de
vínculo e continuidade, resultam um mais
perfeito conhecimento das estruturas des-
contínuas, internamente vinculadas, (lajes
nervuradas, pórticos, treliças) e das estru-
turas contínuas (lajes, vigas e arcos pa-
redes, cascas, etc.) ,
Nesta mesma linha está a criação de

certos elementos sintéticos, como o alaç,
material inerte artificial, usado no con-
creto armado, o qual ligado POi: cimentos
alumínosos poderá lhe dar uma taxa de
resistência prísmétíca demais de 00,0, qui-
Ias [pOr cma, em 24 horas.
Ao lado dêsse melhor conhecimento, !por

assim dizer, tecnológico do material, corre
de par Ia Instauração da análise da deror-
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mação, num sentido mais puro, cíêncía
que já se chama hoje Reologia e que exa-
mina o estado elástico e ínelástíco dos
materiais, seguindo orientações diversas: a
deformação considerada como um fluxo,
como um escoamento contínuo, a defor-
mação considerada como um nõvo arranjo
de meios cristalinos; ligados à primeira
estão os nomes de Prager, Nadaí, Swain-
ger, !Reiner e tantos outros, à segunda os
de Nabarro, rSeitz, Orowan, etc.; num
progresso sôbre a velha teoria dos meios
contínuos de Navíer, 'S'aint Venant, etc.,
construíram êles uma ciência nova que
veio preencher a lacuna existente entre
a Hidrodinâmíca e a Elastiêidadeclássica;
nesse campo o estudo do fenômeno elás-
tico-plástico oferece alguns aspectos curío-
sos, por exemplo, o problema do "espaço
do esfôrço", orientado segundo o eixo hí-
drostático do sistema; as superfícíes que
o limitam: o cilindro de Henky-Míses, o
elípsóíde de ruturs, o hÍiPerbolóide de ru-
tura, etc., predetermínam - constatação
feita por Pavlov -a existência de uma
superfície Iímítadora dêsss espaço, que
corresponderia ao estágio da experimen-
tação em que o corpo se deformand'o co-
meça a deformar, POr sua vez, 00 corpo
deformador; linha defínídora que deve
estar presente a todo e qualquer experí-
mento humano.
"Mas a mecânica dos meios contínuos e

os seus três ramos: teoria da elasticidade,
teoria da plasticidade e hídronâmíca, não
consegue ainda hoje explícar tôdas as
propriedades macroscópícas mensuráveís
de um COl1PO sólido".
Isto quem diz é Kroner no seu livro

sôbre os "deslocamentos contínuos e os es-
forços próprios", e o mesmo Krõner entà-
tícamente afirma que um corpo rplàstica-
mente deformado sofre a[penas uma sim-
ples mudança de forma, conservando o seu
estado; o exame pela radlograf'ía de uma
peça assim deformada revela diz êle,
"Beugungseffekte", isto é, efeitos de amol-
gadura ou de Inchação que tem a sua ori-
gem na curvatura das "grades atômicas
planas" originais da peça observada, po-
dendo esta se comportar depois como se
nada tivesse sofrido, assim, podendo se
deformar novamente ccmo uma peça sem
"pré-hístóría" .
1l:sse autor iexamina no terceiro capículo

do seu livro a teoria do contínuo sôbre
corpos de constituição cristalina muito
embora reconheça que um corpo reaf é
apenas um "Kontinum" ideal, represen-
tando isso uma perda de exatidão, mas
conseguindo uma maneira de ver que, fica
entre os fenomelogistas e os atomístas re-
presentantes das duas orientações já re-
feridas.
A sua exposíçâo é longa e nova, como

são novas e modernas as teorias que expõe
de outros au:tores: a teoria de Kondo e
seus colaboradores, por um lado, e a de
Bílby, e a sua escola, por outro: autores
êstes que, independentemente, associaram
os problemas geométricos da plastícídade
aos problemas de uma geometria não-
euclídíana: a distinção entre as duas está
exatamente em que a de Kondo liga-se
à teoria do escoamento contínuo e a de
Bi11y é estabelecída sôbre corpos crista-
linos. A exposição dêsses trabalhos com
mais detalhes não caberia aqui, nem eu
estou em condições de fazê-Ia; apenas, de
maneira muito resumida quís vos mostrar
como a arquitetura nova está dependendo
de investigações dessa naturesa .
No entanto não é apenas o exame ma-

terial que importa no caso, importa tam-
bém o aperfeíçoamento dos métodos de
resolução dos Iproblemas de equilíbrio dos
sistemas estruturais. O progresso é ím-

pressíonante: aos métodos [para lajes lisas
de Marcus e Nadai, seguiram-se trabalhos
congêneres para as lajes em grêlha, se-
guíram-se os problemas mais gerais dos
sistemas de equililbrio das quádrícas, das
estruturas colgantes, etc., sempre com o
uso de recursos matemáticos mais sucintos
e precisos'.
Um dêsses trabalhos sôbre o qual gos-

taria de insistir é o que se refere ao pro-
blema das cascas, de que existe, moderna-
mente, uma literatura fértil e vasta: as
obras de Goldenweizer, de Lundgren, de
Muchitari, de Gravina, de Novojilov, e tan-
tos outros, e, sobretudo, a obra de Vlassov,
que além dos seus artigos de revistas,
escreveu sôbre êsse assunto uma obra mo-
nUlll1ental:a sua "teoria geral das cascas
e o seu emprêgo na técnica", que devia,
já nesta hora, estar traduzida para a
língua portuguêsa ; nesse último trabalho
'Vazado em estilo clássico, Vlassov apre-
senta de maneira, elegantissima .Q lP·roble-
ma do equílíbrío dessas formas estrutu-
rais, baseado nas funções analíticas e na
representação conforme, usando as coor-
denadas generalizadas, os coeficientes da
primeira forma fundamental e os raios
de curvatura: é sobretudo notável o capí-
tulo dedicado ao estudo, no regime de
membrana, das cascas formadas de super-
fícies de segundo grão; partindo das suas
fórmulas gerais vai tirando, Ull1a um, os
vários casos especírícos: elípsóíde, hiper-
bolóide de duas fôlhas, parabolóíde elítíco,
hiperbolóide de uma :fôlha, parabolóíds
hiperbólico, hoje tão> usados na arquíte-
tura; basta saber-se que as tôrres de frio
são em geral híperoolóídes de uma Iôlha,
e as estruturas colgantes ou penseis quase
sempre têm a forma, de parabolóíde híper-
bólico.
Uma das cascas do Congresso de Brasí-

lia é uma zona de elipsóide abaixo do
equador; a nova cobertura da catedral da
mesma cidade é também uma zona de
elípsóíde cujas círcunsterêncías Iímítadoras
estão acíma e abaixo do equador.
Quis apenas, fazendo esta exposição in-

dicar onde estão os fundamentos dessa es-
trutura nova aludida [lor Revel, no seu
artigo, e aplicada à arquitetura moderna;
sente-se em tudo o predomínío do pensa-
mento lógico, do pensamento racional;
entretanto, sempre se insinua em tudo
um pouco do pensamento sentímental,
afetívo, do pensamento mítico, êste pen-
samento que insistentemente comparece,
através de Platão, até mesmo na rígida
maíêutíca socrática.
Na arquitetura estão inscritas as von-

tades mais puras do coração humano, mais
puras e duradouras; a história da cultura
e da sociedade repousa, em grande parte,
na sua maior parte talvez, nas formas 'ar-
quítetõmcas, onde a vontade de um povo
se manifesta na forma dos templos, dos
palácios, dos templos dos seus deuses, dos
palácios dos seus reis; quando uma civi-
lização deeaparece, nesse imenso discorrer
do tempo, somente nas pedras dos edifí-
cios desmantelados é que se vão encontrar
os marcos dessas culturas, e, nas diferen-
ciações dessas pedras, na maneira de er-
guê-las ou agrupá-Ias, é que estão a dife-
rença das raças, dos povos e ,dos seus
cultos; a primeira história, a primeira li-
teratura foram escritas na pedra, foram
histórias e literaturas murais, a pintura e
a escultura foram sempre satélite dos mu-
rose das colunas, das arquitraves e das
abóbadas.

.AJ arquitetura se exprimindo na essen-
cíalídade da vida social como o seu sen-
tido mais autêntico, bem' cedo estudada e
observada, weío mostrar, através da arte
de construir a mais profunda relação das

suas singularidades; IPois, a arte de cons-
truir fornece o meio princípal para um
comparatívísmo, para um estruturalismo
que em outras técnicas dificilmente é con-
seguido.
Primeiros órgãos de informação, primeiro

papel 'aonde se inscreveram e ainda hoje
se inscrevem as: mensagens para o futuro,
os muros das construções são páginas da
história, são resumos da vida social pas-
sada, !presente e futura; escrevê-Ias, essas
mensagens, cabe ao arquiteto e para es-
crevê-Ias, uma das condições indispensá-
veis, é conservar o acervo dos anteriores
trabalhos guardando o sentido dêsse estru-
turalismo.
Assim sendo duas missões importantes

têm os arquitetos, e estas estão hoje bem
definidas em nosso !pais: conservar as
obras antigas representativas de uma épo-
ca ou de um estadio social, e criar a ar-
quitetura nova; neste pa,ís muitas cidades
como Ouro Prêto ou Diamantina poderão
ser conservadas ou mesmo reconstítuídas:
a documentação deixada, por exemplo, por
Barlaeus, possíbílítará a reconstrução do
Recife como era no tempo da ocupação !ho-
Iandesa - num museu certamente - e
muitas cidades como Brasília deverão ser
erguidas ainda pelo interior ou litoral dês-
te país: à margem dos seus rios, no re-
manso das suas enseadas, no campo vasto
dos seus !planaltos.
Mais do que a outros quaisquer essas

duas missões são sinais dirigidos aos jo-
vens arquitetos e portanto aos que hoje
aqui se estão formando. A vós, novos ar-
quitetos da Faculdade de Arquitetura de
São Raulo.
Felizmente em 110SS0 país vão sempre

decrescendo o número dos que [pensam em
destruir, dos que pensam em abandonar,
e cresce cada vez mais o dos que acredi-
tam na conservação do que possuímos e
na. fôrça das nossas pcssíbílídades ,
Diante dos vastos programas arquitetõ-

nicos hoje desenvolvidos na França ao
longo das praias do Mediterr.âneo, ao lon-
go das lanâes ao sul de Bordéus é de se
esperar que êsse elan se propague no
mundo, e, entre nós também, como suce-
deu com a arquitetura moderna onde a
acompanhamos desde as primeiras horas
de SUa existência até hoje.
,Se há atividade artística onde tenhamos

realmente desempenhado um grande pa-
pel, onde estivemos ao lado dos mais avan-
çados e mais ilustres foi na arquitetura:
é preciso pois que mantenhamos essa po-
síção pelos anos vindouros.
Em futuro que está próxímo, Brasíllà,

alcançará a sua real caoítalídade, muitas
cidades novas serão construídas, mní tos
parques nacionais, e museus de moldagens
serão instalados no país.
Esta vida pequena que nós os homens

vivemos, pequena claridade entre duas
grandes sombras, partícula ílumínada atra-
vessando uma câmara de névoas, esta vida
pequena preéísa que se torne mais longa,
precisa que seja de 'bem estar para todos
e de felicidade.
Que a vossa arquitetura: arte, profissão,

ríca de realídades, ríca de esperanças, a
vossa arquitetura, jovens arquitetos, seja
uma arquitetura de bem estar para todos,
seja uma "arquitetura de felicidade" usan-
do a excelente expressão de André Pa-
rínaud.
Vim do Rio de Janeiro, onde vivo e tra-

balho, vim de mais longe, vim do Recife
onde fui estudante e professor, para hon-
rad'o pela vossa escojha, receber-vos, no
pórtico dêsse templo, entre as ánvores dês-
se jardim; no recesso dêsse cosmo que se
chama Arquitetura.' O



o Departamento da Guaruioara do Ins-
tituto de Arquitetos rW:; Brasil julgou no ano
passado urna acusação ste plágio feita por
Rachei Esth.er Prochmick: contra Ulysses
Petrõnio Burltunaqui, O caso, antes de ser
submetido à apreciação do IAB teve bas-
tante repercussão na imprensa d~ Rio, re-
percussão esta em nada prcceitosa, quer
para os arquitetos em litígio quer para a
classe.

A Comissão Diretora do IAB-GB rece-
beu a representação da arquiteta sacne:
Esther Prochnick contra o arquiteto Ulys-
ses Petrõnio Burlamaqui e nomeou, em 8
de janeiro de 1965, urna comissão inteçrtuia
pe~cs arquitetos Sérgio Augusto Rochxu;
IAB-GB, Donato de MeIo Júnior, IAB-GB
e Icaro ele Castro MeUo, IAB-SP, par(J) re-
latar a alusão de plágio que nacnei fazia
contra Ulysses.

Em reunião realizada em 28 de julho de
1965 a Comissõr» Diretora do lAB-GB
apreciou os elementos que lhe foram en-
cominnaaos Ip'elos membros da: comissão
relatora e resolveu ap1'Ovar, p:\r unanimi-
âaâe a minuta d:e relatório elabortuia pelo
arquiteto Donato, inccrporaruio-o ao seu
próprio parecer.

Minuta de Belatôrío Aprovada

O trabalho e.laborado pelo arquiteto DO-
nato de MeIo Júnior, abaixo transcrito,
procura conceituar o pi~~'blema do plágio
em arte, e enfoca o caso específico da
acusação de rplágio feito por Rachei Esther
Prochnik contra' Ulysses Petrôni'o Burla-
maqui.

"1 - Preliminar

, 1.1 - A Comissão designada, ressaltan-
do a ingratidão de sua tarefa, apresenta
abaixo o seu relatório ao IAB-GB espe-
rando tê-lo cumprido a contento, conforme
solicitado em 8 de janeiro de 1965.

1.2 - O assunto a tratar, quase virgem
em nosso meio proríssíonal, levou a 00-
missão em seu trabalho a demorar-se além
do imaginado, em matéria pràtícamente
ínexístente na literatura IProfissional. .A13
Normas de Conduta Profíssíonal do Ar-
quiteto datam de' 8 de maio de 1964 (AR-
QUITETURA N.Q 27) .

2 - Os projetos

2.1 - A arquiteta RacheI Esther Pro-
chník (R.E.P.) vem há tempoa estudando
elementos para "play-ground" com a in-
tenção de criar condições e espaços de
recreio, para o "faz de conta" das crian-
ças. Publícou há anos um estudo no guia
Telebook; fêz um projeto de "Iplay-ground"
para o atêrro do Flamengo, posteriormente
apresentado genêrícamenta como "Cons-
trução para Play-ground" na primeira
Premiação do IAB em, 11m3na categoria
A-8, com o qual viu-se premiada; trabalho
divulgado pelas revistas "AlRQUITETU!RA"
(N.o 19) e "Hrubitat" (N.o 77), pelo jornal
"Correio da Manhã" (17-12"19.63)'e pela
exposíção na Galeria de Artes do "Jornal
do Brasil".

IAB-GB julga acusação de plágio

b parecer do júri constituído pelos a·l'-
quítetos Icaro de Castro Mello, Maurício
Roberto e Paulo Antunes Ribeiro, sõbre
êle opinou: "A autora conseguiu com a
concepção plástica adotada uma nova so-
lução para os espaços destinados à re-
creação infantil, determinando condições
múltíplas de uso, que promoverá um in-
centivo à atividade imaginativa da crian-
ça. ll: um trabalho que se recomenda sob
todos os pontos de vista, merecedor por-
tanto do prêmio que lhe foi atribuído". A
arquiteta registrou o projeto na E.N .B. A.
em janeiro de 1964.

2.2 - O arquiteto Ulysses Petrônío Bill'-
lamaquí (U. P. B.) apresentou à segunda
Premiação do I.A.B., em 1964, um projeto
de "Escolinha de Trânsito" que a Shell
Brasil S. A'. !pretende construir no atêrro
do, Flamengo e doar à cidade.

Trata-se de um "play-ground" especia-
lizado, em "traff'ic-game" dos americanos,
\para um local determinado e que condi-
cionou o projeto. ll:ste traãialho mereceu
"Menção Honrosa" do júri formado pelos
arquitetos Jorge Machado Moreira, FláviO'
Ma.rinho e Aldary Toledo e cujo parecer
foi o seguinte: "Solução de bom gôsto
para um problema nôvo entre nós. O ar-
quiteto procurou dar maior ínterêsse ao
tema proposto. A solução se prejudicou
por fal!has de circulação e acesso". Acha-
se divulgado no n.? 32 da revista AR!QUI-
TETURA e estêve exposto na OCA.

3 _. Premiaçâo

A oomrssão deseja consignar um justo
aplauso aos arquitetos R.E.P. e U.P.B.
por seus projetos e prêmios e deseja res-
saltar também os trabalhos' de ambos os
júris. AJ Oomlssâo, em sua pesquisa ob-
servou que O'Sdois projetos se destacam
entre os inúmeros "lPlay-grounds" e esco-
linhas de trânsito de que teve conheci-
mento, ínclussve pelo livro "Spielplatz und
Gemeinschftszentrum" - Einleittrng Al-
rred Ledermann und Alfred Trachsel",
stuttgart, 1959.

4, - O problema

4.1 - 'Rl.E..P. dirigiu em 24 de dezem-
bro de 19'64 ao Presidente do IAB-GiB
uma representação contra U.P.B. ale-
gando que sua concepção de 1963 "foi
parcialmente plagiada no projeto" do ar-
quiteto U.P .B. em 11}64, representação
feita por intermédio do seu advogado, nr.
Alberto Barreto de MeIO'.

4.2 - Acrescentou a autora: "Releva
assinalar uma circunstância melancólica
para a arquitetura nacional: é que o tra-
balho de um plagiário foi premiado' pelo
Instituto dos Arquitetos do Brasil neste
ano. Um plágiO' teve a consagração de um
prêmio, para vergonha da classe dos ar-
quitetos".

4.3 - Além da documentação apresen-
tada e pesquisada, a Comissão _ouviu
R. E. iP., U. P. B. e Wit-Olaf Prochnik,
um dos coordenadores da lI.a Premíação,
bem como procurou conhecer a reação da
classe e o noticiário da imprensa.

5 - Oonceituação

5.1 - O plágio em arte é pràtícamente
desconhecido em nossa jurisprudência. e
quase pela estrangeira, príncípalmente no
campo da arquitetura. Rivarola (Respon-
sabilidades y derechos de Ias arquitetos -
1940) conseguiu apontar um caso: plágio
de um projeto em estilo egípcio.

5.2 - Pedro América de Figueredo e
MeIo, pintor, proferiu em lLião um "Dis-
curso sôbre o plágio na Literatura e na
Arte" ("Alguns Discursos" - Florença,
H'I88) onde cita uma meia centena de in-
fluências, fontes, aparências ou acusações
de 1P1ãgiõs,envolvendo nomes tais como:
Aríosto, !Moliére, La Fontaine, Vitoríano
Sardou, Boileau, Malherbe, iRacine, Vol-
taire, Galileu, Newton, Rafael, Perugíno,
Ri'bera, Poussín, L. Dawid, A. Oarraccí,
Weber, Mendelssohn, Bellini, Verdi, Bee-
thoven, Goethe, Shakespeare, !Leonardo da
Víncí, etc. Casos Iembrados pelo autor que
defende a tese do aperfeiçoamento' e pro-
gresso das idéias. Trabalho curioso, be-
bido, possivelmente, pelo autor em inú-
meras fontes, aliás não citadas.

5.3 - Aqui no Brasil Pedro Américo e
Vitor Meireles, em 1871},foram acusados
de plagiários em seus quadros "Batalha
do Avaí" de um e "Moema" e "!Primeira
Missa no Brasil" do outro.

[i.4 - O conceito de plágio no caso es-
pecífico de arte e mais ainda no de arqui-
tetura, fora o caso de simples cópia, se
situa em plano subjetiVO de difícil preci-
são. ll:que entre a criação absolutamente
original, rara, própria de espíritos alta-
mente inovadores e a rotina consumidora
de idéias repetidas, sem sentido criador,
há uma zO'na,a maior, de limites não de-
finidos onde encontramos o campo nor-
mal da profíssão, sujeito muitas vêzes às
influências e inspirações em grandes pro-
fissionais e em bons exemplos.

5.5 - ll: inegável a influência dos espí-
ritos criadores. Os estilos, as escolas, as
maneiras e os modismos são o resultado
da influência de um mestre Ou de um
movimento coletivo criador.

Oertas formas, conceitos e maneiras de
fazer arquitetura caem ràpidamente em
domínio público, outros são aceitos pelo
ensino ou pela doutrina.

Le Oorbusíer é O'grande doutrínador da
arquitetura moderna ;brasileira.

5.6 - Para neutralízai- certas influên-
cias excessivas, no ensino da arquitetura,
todos os mestres e correntes são analisados
e sintetizados pelos professôres, com sere-
nidade, respeitadas as preferências ,a cor-
rentes e mestres.

5.7 - O renome da. arquitetura brasi-
leira muito deve a. Corbusíer, pela enorme
influência que exerceu sôbre a geração dos
nossos maiores e melhores arquitetos, ídó- 23
latras de sua doutrina, mas rínaímente
criadores e noíe respeitados por suas ino-
vações e contribuições à arquitetura.

5.8 - O edifício do Palácio da Cultura
(Ministério da Educação e C:ultura) pa-



drão de arquitetura moderna mundial já
foi acusado de plágio 'Por José Marianno
Filho que publicou uma crônica "O incrí-
vel Ministério da Educação" no seu livro
polêmico "Debates sôbre Estética e Urba-
nismo", Rio, 1944. J. M. F., que preconízava
o estilo neocoloníal como arte nossa au-
têntica, condenava os díscíputos de Cor-
busíe- como plagiários. Hoje, cremos, in-
verteram-se os papéis: o neoeoloníal não
seria um plágio ou pastiche?

5.9 - Já há quem admita influência da
arquitetura brasileira no exterior. Recen-
temente a U.1.A. promoveu um seminá-
rio internacional sôbre "As influências
mútuas das arquiteturas do oriente e oci-
dente" (ARQUITETURA N.o 24).

A arquitetura contemporânea em grande
parte é de cunho internacional, as revis-
tas, os livros, as conferências e os con-
.gressos divulgam e doutrinam, e os arqui-
tetos acompanham a evolução das formas
e idéias influenciando-se ora mais ora
menos.

5'.10 - Uma influência consciente ou
inconsciente em arte, num plano elevado
é, em geral, uma homenagem ao criador.
Na Grécia foi assim. A evolução dos seus
templos não foi plágio; a das colunas tam-
bém. E também na Sua escultura.

5.11 - Há ainda o campo da ínspiração
e o das boas idéias despertadas !por idéias
medíocres. Morales de 10s Rios Filho
(Teoria e Filosofia da Arquitetura - To-
mo 2.° - 1960) ao tratar do assunto alude
que nos terrenos das idéias poderá haver
coincidência, semelhança, quase identidade
ou símílítude espontânea -,

5.12 - "Leve- House" que tanta influ-
ência ainda exerce sôbre nós e na América
em geral é uma somatóría de formas e
conceitos atuais de arquitetura, mas cuja
gênese não está nêle mesmo. Os edifícios
em lâmina da atualídade se aparentam
muitas vêzes.

6 - Consiâeraçôes

6.~ - A Comissão analisando os proje-
tos e o caso constata:

a) uma tendência nos "play-grounds"
modernos para o uso de formas arquitetõ-
nicas, escultórícas, redentes, labíríntos, su-
gestões de espaços internos e externos,
além das usuais. Os dois ,projetos em tela
seguem esta tendência, bem como outro
abaixo referido.

b) que numa parcela do projeto de
U.P.B., o "Coração da cidade" se encon-
tram indicações que lembram o projeto de
R.E.P. (redentes, planos, !bancos, dimen-
sões) em reminiscências formais e paren-
tesco.

c) que U.P.B. procura sugerir 'P.raça ou
espaço público externo e R. E. P . sugere
ambientés internos.

d) que ambos são "play-grounds" pensa-
dos para o mesmo local e cremos sofreram
as mesmas limitações. Sente-se, em am-
bos os projetos, a intenção de não criar
volumes ou empecilhos à paisagem mara-

24 vílhosa.

e) que dentro do espírito nôvo de "play
ground", de criação de ambientes, há pre-
visto para o atêrro do Flamengo um pro-
jeto interessante da arquiteta Míaria Laura
Osser : "Aldeola" (Ver .AiR,QUlTETURA

N,? 29 que publica o trabalho "Um milhão
de metros quadrados para recreação pú-
blica", por Ethel Bauzer Medeiros).

f) que !parece ter havido uma influência
consciente ou inconsciente das ,formas
Simples dos 'bancos e placas em direção
contrastantes e reminiscências das funções.

61.2 ~ Observa-se que o "Ooração Ida
Cidade" de U.P.B. é parte ou detalhe de
uma composição, mais ou menos 5% da
área, e como tal nada acrescenta, em prin-
cípio, ao (projeto. Inexistente ou suprimido
ainda teria o mesmo projeto, valor plástico
e funcional. ~ mesmo, a nosso ver, o tre-
cho menos interessante como composição,
aparte o problema de influência.

6.3 - Não se trata de cópia ou plágio,
mas há um parentesco de formas e fun-
ções cujo julgamento é subjetivo e que
constatamos muí variável na nossa pes-
quisa de opinião.

6.4 - Morales de los Rios Filho (opus
citada) ao tratar "Da Obra, sua orígtnalí-
dade e plágio" e referindo-se ao plágio
parcial escreve "Essa constatação torna-se,
as mais das vêzes, dificílima".

6.5 - Achamos justa a "Menção Hon-
rosa" concedida por um júri de alto gaba-
rito, de profissionais altamente credencía-
dos, dos bastante calejados pela vida pro-
fissional.

6.6 - Antes do resultado da premíaçâo,
o júri, conhecedor do projeto de RJ.E.P.
desde o ano anterior, foi procurado pelo
arquiteto W'i·t-Olaf Prochnick que levantou
a questão do plágio. Com Ia premíação
concedida :depois, interpretamos que o júri
não enquadrou o caso como plágio.

7 -- Conclusões

7.1 - A Comissão acha justa e sugere
a manutenção da "Menção Honrosa" con-
cedida pelo júri, !bem como elogia o 1.A.B.
pela organização do concurso e finalidade
do júri.

7.2 - A Comissão acha justo e faz vo-
tos :para! que ambos os projetos sejam exe-
cutados.

7.3 - A Comissão reconhece possível in-
fluência do projeto de R.E.iP. no projeto
de U.P.B. no pequeno trecho apontado.

7.4 - A Comissão não qualifica de plá-
gio, nem de similitude espontânea, o caso,
mas no domínio das influências e remi-
niscências, de julgamento subjetivo.

7.5 - A Comissão sugere ao 1.A.B. que
o assunto "plágio", futuramente seja foca-
lizado em seminário ou como temárío em
Congresso de Arquitetura a fim de melhor
definir problema tão delicado de ética pro-
fissional" .

Parecer da Comissão Diretora do
I.A.B. -GB

A Comissão Diretora do lAB-GB em
reunião realizada no dia 28 âe julho de
1965, a'Pós eaxsminar I(} material que lhe foi
encaminhado pelos arquitetos Sérgio, Do-
nato e Icaro, membros da Comissão Rela-
tora, e baseada nêles resolveu aprovar o
seguinte parecer:

Considerando :

I - que os dois projetos em tela apre-
sentam a mesma tendência dos "play-
grounds" modernos no uso de formas ar-

quítetônícas, escultórícas, redentes, labi-
rintos, sugestões de espaços internos;

li - que numa parcela do p,ro'jeto de
Ulysses Petrônio Burlamaquí - a parte
denominada o "Ooração da Cidade", - se
encontram indicações que lembram o pro-
jeto de RacheI Esthel' Prochnik (redentes,
planos, bancos, dimensões) em reminis-
cências !formais e de parentesco;

III - que enquanto o projeto de Ulysses
Petrônio Burlamaquí procura sugerir es-
paço público externo o de RacheI Esther
Prochnik sugere ambíentes internos;

IV - que ambos os projetos, pensados
para o mesmo local, apresentam igual in-
tenção de não criar volumes ou empeci-
lhos à paisagem;

V - que parece ter havido influência
consciente ou inconsciente das formas sim-
ples dos bancos e placas em direções con-
trastantes e reminiscências das funções;

VI ...:...que a parte apontada como plágío
no projeto de Ulysses iPetrônio Burlama-
qui, o chamado "Coração da Cidade" é
parte ou detalhe de uma composição
maior - mais Ou menos 8% da área total
- e, como tal, nada acrescenta, em prin-
cípio, ao projeto;

VII - que '0 júri da lP Premiação
Anual do IAB-GB, 1964, integrado rpor
proríssíonaís altamente credencíados e in-
suspeitos - Aldary Toledo, Jorge Machado
Moreíra e Flávio Marinho Rêgo - 8.ipesar
de ter recebido, ainda na fase de julga-
mento da Premiação, a denúncia de plágio
feita verbalmente pelo arquiteto Wit-Olaf
Prochnik, resolveu distinguir o projeto de
Ulysses Petrônío Burlamaquí COm uma
menção honrosa, não aceitando, desta for-
ma, a alegação então feita.

Resolve:

a) Não qualificar como plágio do pro-
jeto de RacheI ·Esther Prochnik "Constru-
ção para Play-Glround" o projeto de Ulys-
ses Petrônio Burlamaqui "Escolinha de
Trânsito", apesar de reconhecer a influên-
cia daquele sôbre êste, no pequeno trecho
indicado, preferindo situar o caso no do-
mínio das influências e reminiscências,
de julgamento subjetivo.

b) manter a menção honrosa concedida
pelo júri da lI.a Premíação Anual do IAB-
GB, 19514, ao arquiteto Ulysses Petrônío
Burlamaqui pelo seu projeto· "Escolinha de
Trânsito";

c) consignar o seu aplauso aos arquite-
tos Rachel Esther 'Prochnik e Ulysses Pe-
trônío Burlamaquí pelas justas distinções
merecidas nas Premiaçóes do lAB-GB;
d) aconselhar aos arquitetos, de uma

forma geral, à ponderarem profundamente
antes de tomarem qualquer atitude que
vise acusar eolegas de plágio, uma vez que
se trata de questão vinculada, via de re-
gra, a aspectos meramente subjetívos e,
portanto, de comprovação muito difícil;

e) recomendar que, - mesmo nos casos
em que o arquiteto decida levar adiante a
acusação de plágio - o faça discretamen-
te, submetendo-a ao lAB e aguardando
serenamente o seu pronunciamento, abs-
tendo-se, neste lapso de tempo, de qualquer
pronunciamento 'público.

f) reconhecer a necessidade de estudar
o assunto plágio, problema delícadíssímo
de ética protíssíonal, em seminário espe-
cífico OU como tema de futuro congresso
de arquitetura", O



Limites a indus.trialização?
JEAN PROUV:t

limites à industrialização.?Fixa.r
Como?

Por se destinar a uma população e.m
incessante crescímento, a produção
deve visar, em prímeíro lugar e acima

. de tudo, a habitação. Ademais, é pre-
ciso ter em mente renovações de mais
em mais 1re~üentes, de forma que o
progresso previsto não seja tolhido por
um planejamento urb~no e habítacío-
nal demasiado estático. Os números
são ímpressíonantes.

Todos os problemas de divulgação de
qualidade foi a indústria. que solucio-
nou. Que mais esperar para os, da h~-
bítaçâo? É inadmissível que o r~Cel?
da monotonía venha pôr um rreío a
imaginação.

Observemos que os mais belos exem-
plos de arquitetura antiga'são aquê-
les que posteriormente se tornaram
mais padronizados: o "palais Royal",
a Praça Vendôme, a rua de RivolL .

Constatemos, outrossim, que os pro-
dutos mais industrializados - quer ro-
dando sõbre o solo, quer voando sôbre
êle ou ainda permanecendo estáticos
_ são os que mais se renovam e os
que mais progressos ~resentam sob
todas os aspectos, 'ínclusíve quanto aos
preços.

Constatem'os, por fim, que são pre-
cisamente ~sses produtos industriali-
zados os que todos admiram espontã-
neamente.

Então, que limites fixar para a ar-
quitetura, e para a habitação em par-
ticular?

É, pois, forçoso admitir que a ar-
quitetura de. nossa 'época deve ser uma
expressão magtstjaí de produtos ela-
borados índustríalmente, única manei-
ra de fazê-Ia harmonizar com as rea-
lizações científicas. 'As perspectivas
são ilimitadas.

Por outro lado,' o que cumpre íns-
talar e acomodar devidamente são os
idealizadores que representam, ao mes-
mo tempo, os realizadores dessa tare-
fa industrial: os arquitetos.

-,

'Os 'arquitetos europeus e a
industrialização da construção (*) ,

Problernaaafua!s da
industrialização
MARCEL LODS

A construção vai conhecer um pe-
ríodo de progresso acelerado. Era fá-
cil prever a ocorrência; um pequeno'
número de arquitetos o Iêz , Os doí.s
elementos que o desencadearam já
existiam há longo tempo. Recorda-
mo-Ias:

1. Dentro' do conjunto dos edífícios .
já construídos, uma importante par-
cela apresenta-se em e~tado de deca-
dência exigindo pronta substituição., . '

2. A proporção de novas edi ícações
é nitídamente insuficiente, e conti-
nuará a sê-Io cada vez mais, por dois
motívos:

a) o número de habitantes da terra
aumenta em ritmo incessantemente
ascendente;

b) as necessidades índívíduaís au-
mentam concomitantemente.

A carêneía atual é portanto produ-
to de dois ratôres: mais indivíduos e
mais alojamentos para cada um dê-
leso Para satrstazê-Ia será preciso
construir em ritmo e quantidades nun-
ca até e ão conhecidos.

É essa a situacão que a profissão. .
ver-se-à na contíngêncía da- enfrentar.

Qual deverá ser 'a nossa atitude,
como arquitetos, frente à, revolução
que se anuncia?

A sítuaçâo pode ser examinada sob
três aspectos distintos:

- o ínterêsse dos arquitetos

- o interêsse da arquitetura,
- o ínterêsse geral,"

. . . I

Por mais de u111a .'vez, em debates
recentes,' tentou-se colocar. em oposi-
ção êsses pontos de vista ...É meu' pro-
pósito aqui demonstrar que êles con-
cordam entr si.

O interêsse dos arquitetos?

O problema é simples. Trata-se -de
escolher entre a participação ativa

numa. profissão modificada e flores-
cente, e a permanência nos quadrps
de uma profissão desprestdgíada, en-
fráquecida. cuíos membros sentír-se-ào
pouco a pouco suplantados por subs-
títutos, índubítàvelmente de menor
mérito, mas cujo advento será torna-
do inevitável pela necessidade de
apressar resultados.

Uma produção maciçamente aumen-
tada tende a firmar-se' como necessi-
dade diante .da qual tudo mais deverá
curvar-se.

O interêsse da arquitetura?

A grandeza da arquitetura decorre
da perfeita realização dos planos da
época. Éstes são ditados pela .civiliza;-
ção do momento. Enquanto êles não se
materíalízam, a arquitetura fica sen-
do uma simples distração para estetas.

As realizações dependem dos mate-
riais e- técnicas do .momento; só den-
tro dos . limites. por êles traçados é que
a arquitetura pode exprimir-se. Des-
de que o homem existe, essa regra
.nunca falhou.

Não será tempo de considerar que
os meios prodigiosos que a indústria
coloca. a nossa disposição são de na-
tureza a permitir o florescímento de
uma arte maravilhosa, e que a época
em que vivemos pode ~rna.r-se uma
grande época?

E agora, tratemos do ínterêsse geral.

'.

Nós, arquitetos,
zão pelo advento
quitetura.

ansiamos com ra-
de uma grande ar-
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O p~ís, por seu lado, anseia, com
igual rasãé, por receber finalmente as
construções de que tanto. necessita.
Então, que sucederá?

(") Ltuiustrializacão .. da cOn$trução",pré~.:
jaoricdção, racionalização dos 'J!TOi;eS,s<j$,
construtiuos, são temas atualmente em
emâéncia 'rws meios prOfissionais brasiTei-
tos. ARQUITETURA dedico(/),' seU ntimero
'40 à discussão. âêstes aspectos da i'/llCtu.stria
da, construçõo e à posição do arquiteto
brasileiro ante êles. A matéria que agora
publioa:mos e um apanhado da opinião de
diversos arquitetos europeus sôbre estes
problemas e foi extrauia dos números 27
e 30 da Revista da UIA.
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o industrial "'- que conhece o seu
trabalho mas desconhece o nosso -
comparecerá com os meios de que dís-'
põe, a saber: organização científica
do trabalho, estudos prolongados, pla-
nejamento dos métodos, equipamento,
'rrará consigo o que constitui o resul-
tado de sua experiência pessoal
porém não mais do que isso.

Na'verdade, êle- seria incapaz de
nos auxiliar em nossa própria, esfera
de ação, uma vez que esta lhe é des-
conhecida. Sua experiência diz res-:
peito a problemas distintos dos nossos,

A única solução viável ,é a aliança,
entre os métodos ft a eficiência da in-
dústria e, a cultura do arquiteto, dado
que só esta permite a compreensão 'de
problemas que exercem sôbre nOSS8.
vida uma influência infinitamente
màíor que o automóvel ou ao máquina
de Javar.

Arquitetura e
industrialização
E. F. GROOSMAN

No processo global da produção, de
cuía cadeia nós, asquítetos, represen-
tamos os elos, existe uma tarefa enor-
me a enfrentar.

Tenda em vista o crescimento da po-
pulação e a tendência à concentração
nas cidades, observada no mundo in-
teiro, será preciso construir mais, nos
trinta. próximos anos, tio que já foi
construído até hoje em todo o mundo, '
Para poder dedicar-se com certa tran-
qüilidade de espírito à solução dêsses
problemas, seria indispensável assegu-
rar uma justa repartição da prosperi-
dade, além da confiança em um fu-
turo pacífico e estável.

O"

Construir é a atívídade humana por
excelência onde a confiança se mani-
festa como máximo .de acuídade; ao
mesmo tempo, uma atividade de cons-
trução de boa qualidade e quantítatí-
vamente alta contribui para reforçar
essa confiança no futuro. Construír
bem e bastante, fundar novas e belas
cidades, eliminar as favelas, contínua
sendo um meio mais positivo de ga-
ranttr a paz que a produção de metra-
lhadoras e armas nucleares. Não obs-
tant;e,a construção não chega a co-
brir ,50O/'{das necessidades reais, na
maior parte do mundo.

26 Tôdas 'as demais indústrias _ de
aujomóveís, de .avíões, de navios, e ou-
tros ramos da fabricação de bens du-
ráveís ~ chegaram já a dominar as
modernas técnicas de produção, e vez

Se dessa forma lograrmos elevar
Em conaeqüêncía da ampliação da o padrão espacial e técnico de nossas

escala, a tarefa do arquiteto 'no pro- 'construções e estabelecer, graças, à

por outsa defrontam-se inclusive com
o fenômeno da superprodução. A in-
dústria da construção e a engenharia
civil, contudo, estão longe de atingir
êsse estágio. Só resta uma solução:
para. acelerar a construção, é preciso
modificar as dimensões do aparelha-
mento de produção. Isto significa que,
no que diz respeito à construção, só
os modernos métodos de .produção po-
dem garantir a ,prosperidade, isto é.
podem tornar possível construir uma
casa ou uma escolar adequadas dentro
de um determinado prazo. Só a indus-
trialização poderá nos oferecer uma
solução satisfatória. Para atingirmos
êsse objetivo, no entanto, um conjunto
de cçndíções deve ser preenchido, não
3jpenas no plano da construção mas
também 'em outros setores atíns.

Os órgãos administrativos .evem ha-
bituar-se à idéia de que só' os métodos
modernos de produção podem ofere-
cer' solução para o -problema, exigindo
para isso uma adsptação ou alteração
das normas e regulamentos baseados
nos métodos tradicionais.

Não ignoramos, porém, o quanto é
difícil mcdífícar uma tradíeão que se
encontra, 'desde há muito, profunda-
mente enraízada em antigos métodos
artesanaís .

cesso global ver-se-á bastante modi-
ficada, complicando-se na medida em
que, no seu papel de coordenador, ti-
ver de depender de uma .equípe maior
e mais organizada do que até então.
Três possibilidades se apresentam ao
arquiteto:

~. Prepá.rar o projeto para o clien-
te e assumir a zesponsabtlídade de'
tôda a operação, que fará executar por
uma ou mais companhias.

2. Colocar-se a serviço das emprê-
sas que fabricam os elementos da
construção. Neste caso, seu papel será
mais próximo do de um projetista ín- ,
dustríal do que do de um arquiteto.
Assim agindo, está abdicando de uma
parte de sua independência e de sua
responsabilidade individual.

3. Executar êle mesmo seus próprios
projetos.

Os problemas agravam-se pouco a
pouco. Para solucíoná-los será precíso
contar com um planejamento mais
científico, à medida que se expande a
organização em que se desenvolve o
processo.

Se nós. arquitetos, ão nos mostrar-
mos atentos a êsses problemas, dífí-
cílmente se poderá acelerar a produ-
tívídade e jamais se obterão as van-
tagens eeonõmícas que dela decor-
rem. A produção em série ou em mas-
sa é totalmente ínvíável sem o aper-
reíçoamento inerente da qualidade.

Até o presente momento as ativida-
des de projeto e produção eram exe-
cutadas, em sua maior parte, por es-
.peeíalístas que pràtícamente atuavam
num "esplêndido isolamento". As
grandes vantagens da produção indus-
trial só chegarão a "frutificar verdadei-
ramente quando as diferentes fases
do processo de construção ~ plano,
programa produção, utilização e de-
preciação forem réduzídas a uma ópe-
ração que testemunhe ínsotísmàvel-
mente o alcance de visão de seus au-
tores, Isto significa que a realização
de um projeto, a organização e a pro-
dução só poderão ser levadas a ereíto'
mediante os esforços conjugados de
companheiros de equipe atuando em
igualdade de condições.

O r suItado final dependerá em
grande parte do valor e da. personali-
dade' do arquiteto dêsse grupo. Pa-ra
nós, arquitetos. isso significa que, al'ém
do aperfeiçoamento do discernTrne"nto
técnico fi estético, é preciso também
levar em conta a capacidade de ne-
gociar.

Por seu lado, cumpre convencer os
setores encarregados do financiam,ento
dos projetOs de construção e dos meios
de produção indispensáveis, dl!. neces-
sidade absoluta da introdução de no-
vas formas de amortização. Os mé-
.todos. de calcular. 'a rentabilidade, por
êles utilizados, deveriam ser modifica-
dos de forma a marcar uma distinção
entre os diferentes itens de amortiza-
ção: o terreno, a estrutur.a. cons-
trução, os trabalhos de acabamento e
as instalações.

Com isso, encontramos Jl. solução' fi-
na; para o problema, a saber: as par- .
tes pesadas de nossas edífícaçôes po-
deriam ser construí das em concreto e
aço, sem contudo desprezar a pOssibi-
lidade de utilizar outros elementos no
seu interior, como aquêles que provêm
das indústrias da madeira e dos me-
tais leves. Tal plano poderia subme-
ter-se com facilidade às exigências
sempre renovadas do uso. Eis porque
preoísamos de indústrias capazes de
produzir em grande quantidade traba-
lhos de acabamento e equipamento. !li
desneçeesárío acentuar que, par~cons-
truir dessa maneira ideal, é índíspen-
sável que a ciência da normalização,
da padronização e da coordenação
modular sejam integradas cada vez
mais no processo de construção.



criação industrial, de ambientes de
eonvívío e de trabalho, um meio hu-
mano sadio e agradável, os esforços
despendídos terno s1do amplamente
recompensados .

Os problemas da
industrialiaeção da
construção e o arquiteto
Prol. WA.LTER HENN

Prof. Dr. Ing. Walter Herin
Technische Hochschule Braunschweig.
Nascido em 1912, em Reichenberg,
perto de Dresde, .

J931-1937: estudos na Escola Técnica
Superior de Dresde, na qualídade de
engenheiro de construções civis, e na
Academía de Artes Plásticas de Dresde,
na qualidade de arquiteto. Exame fi-
nal dos dois cursos em 1937 e promo-.
ção ao doutourado de Engenharia (Dr,
Ing.) .

Atividades prátícas na construção
industrial e hidráulica (pontes, bar-
ragens). 194B: nomeado professor ti-
tular da Cadeira de Construção Indus-
trial e Arquitetura da Escola Técnica
. S,uperior de Dresde. 1953: nomeação
para a mesma Cadeira na Escola Su'-
perior de Brunswique, ao mesmo tem-
po que para Diretor do Instituto de
Arquitetura Industrial.

A partir ,de 1959: membro da Aca-
demia de Ciências e Literatura -de
1\1ogúncia.

Publicações: "Arquitetura Indns-
dustríal", Munique, 1955; "Arquitetura
industrial", Munique. 1962; "O Teto
Plana", Munique, 1962; "Pisos", Muni-
que, 1964.

Construções mais importantes, em
parte resultantes de prêmios conquís-
tadosem concursos: construções in-
dustriais, laboratóríos, edificios de.
administração, escolas de Educação
Superior em B e r 1i P1, Btunswiqüe,
Francfort sôbre o Meno, Hamburgo,
Munique, Nurembergue e na regíão do
Ruhr, entre outras; Central elétrica. e
rampas da. barragem da :Mbsela, Usi-
na de bombas e barragens de Vian-
den (Luxemburgo) .

Industrialização, pàdronízação, fa-
bricação em série, pré-fabrícaçâo, sís- •
terna de construção por blocos - são;
hoje em dia, os slogans que dominam
os jornais e dos quais esperamos ma-
ravilhas. Esperar-se dêles que conte-
nham o custo ascencíonal da constru-
ção, que superem a dlsparidade entre
o enorme volume' de construções que
'tem de ser concluído PQr tôda parte
e os métodos de trabalho artesanal até
9jgora. empregados.

\

11:fora de dúv.ida que não' se pode
obter a fábricação de mil carros por
dia com a produção artesanal indivi-
dual; é óbvio que tal resultado exige
novos métodos de produção. O pro-
blema é abordado por tôda íparte com
realísmo e estudado na basede consí-
'derações econômicas; as soluções nes-
se ponto diferem muito pouco de um
pais para outro.

Que não se pode levar a cabo a
construção de mil habitações com o
carpinteiro e o pedreiro de outrora é,
habitualmente, ponto pacífico; entre-
tanto, saber como se deve construir de
maneíra lógica, hoje em dia,· mil ha-
bitações, parece questão inerente fi
eoncepçãê do mundo ou à filosofIa.

Talvez a eoncepçâo do mun o tenha.
realmente alguma coisa a reivindicar
no que diz respeito à construção; por-
que uma máquina é sõmente um pro-

I duto técnico, sem tradição; não tem
a entravá-Ia o pêso do passado. Tudo
o que a máquina tem a fazer é fun-
cionar; sua finalidade é uma 'só e ex-
clusiva. A1Jconstruçõ-es, pelo contrárlo,
não pode ser concluídas e justifica-
das ünícamente em vista de sua utilí-
dade. Tôda ,edificação - inclusive
aquelas cuíos planos estão sendo ela-
borados - carrega consigo um 'Passa-
do, uma tradição e um simbolismo.

O aspecto de um cabeçóte de cílín-
dro de automóvel é questão d utili-
dade e de rentabilidade; em suma, é
puramente um 'problema de técnica e
economia.
No entanto,· a maneíra por que se

apresenta uma coluna. no exterior ou
no Interior de um edifício, não é so-
mente uma questão de técnica, de es-
tabãídade, de adequação de material,
de rendimento comercial: é alguma
coisa a mais. E essa "alguma coisa
a mais" é dificil de explicar ou mesmo
de perceber; ela inclui a beleza e o
simbolismo.

Eis porque existe, por t~da parte,'
uma tão grande confusão na constru-
ção, Alguns SÓ vêem o problema téc-
nico; outros batem-se pelo aspecto ar-
tístico da arquitetura. 'I!: que, na rea-
lidade, construir é cor~ maís- oomple-
xa do que parece à maioria.

\

Temos sido prejudicados pela técni-
ca; sentimo-nos desapontados porque a
construção' não acompanhou o ritmo
das outras técnicas. A construção de
um automóvel póde ser planejada nos
mais ínfimos detalhes; um tra,~alho
preparatório consciencioso permite que
cada roperação, inclusive a manipula-
ção final,seja antecipadamente defi·'
nída , Mas a construção de uma casa

, não pode ser determinada com essa
mesma precisão de 'detalhes. Depen-

demos das condições atmosféricas do
local, do solo e do nível ~de água do
subsolo. E, no entanto é preciso che-
gar a industrialização da construção,
sem o que o problema que temos que
enfrentar resultará insuperável.

Um avião, um automóvel, um apa-
relho de rádio, são desenhados, eons-
truídos e vendidos por uma' firma,
mesmo que vários engenheiros e ven-
dedores participem da obra. :Tudo
converge para a firma, para um pon-
to central.

A casa é projetada por um arquiteto,
calculada por um engenheiro, edifi-
cada por qma firma construtora, fi-
nanciada por um banco. Falta o elo
de coordenação. :Il:sse elo deveria ser
o arquiteto. Mas quem, entre os ar-
quitetos de hoje, pode opinar eficien-
temente sôbre as condições técnicas de
predutos pré-fabricados ou mesmo sô-
bre a rentabilidade da produção em
série? Eni que Universidade podem o~
arquitetos preparar-se para isso? Onde
se reunem seminários â êsse respeito?
Já o tempo, nos cursos, não chega para
o conhecimento adequado dos novos
materiais de construção, de seu em-
prêgo correto, sob o ponto de vista

. técnico e estético, Onde encontrar
tempo para o estudo dos aspectos eco-
nômicos da produção em massa? In-
formar-se nos anúncios dos jornais e
revistas especíalízadas? Em geral, ês-
tes amontoam-se sem serem lidos; o
máximo que se faz é passar os olhos
por êles, deixando-se impressionar, um
momento, por alguma fotografia sen-
sacional. .

Onde estão os cursos de aperfeiçoa-
mento para arquitetos ? Todo médico
procura manter-se atualizado no as-
sunto de sua especialidade. Para cada
um dos ramos da medicina há, atual-
mente, cursos de formação e, aperfei-
çoamento em vários centros. Existirá
maior progresso na medicina. do que
na técnica? Pode o arquiteto dar-se
por satisfeito com os conhecimentos
bem ou mal adquiridos, vinte anos an-
tes, na Uníversídade? O r,rquíteto que
tem de assumir a responsabilidade de
construções cujo valor material sobe,
quase sempre, a milhões?

Qual a solução? Não esperar mila-
gres dos SIOglaDS consagrados, aban-
donar todos OE preconceitos, arastar as
questões dê prestígio - de um IMo o
arquãeto, de outro o engenheiro ~,
congregar arquiteto, engenheiro, so-
ciólogo, financista. E começar pela
base. Uma coisa nos falta terrivel-
mente, na construção: as pesquisas
fundamentais. .
Precisamos chegar a um acõrdo sô-

breum sistema de' medídas, e esclare-
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ter as questões de tolerância. É claro
que pode ser mais interessante dis-
cutir sôbre as proporções de uma [a-
nele. e a maneira de dividi-Ia, mas
problema multo mais premente é de-
cidir como essa mesma janela. deve
ser construída para que possa ser ia-
brícada em série' de maneira econômí-
ca, que tolerância deve apresentar
para se ter a certeza- de poder insta-
lá-Ia num prédio.

Impõe-se adotar uma atitude defi-
nida quanto' à rentabilidade da cons-
trução. Não se trata, certamente,
apenas de avaliar os lucros e perdas
de um empreendimento, mas de con-'
siderar, o ponto de vista do bem-estar
econômico da comunidade. E que in-
fluência. tem a legislação fiscal sôbre
a economia da construção? Por que
é que se pode amortizar os impostos
cil~ um automóvel em quatro anos, ao
passo que, mesmo uma casa pré-fabrí-
'cada em série, pede !i0 anos para isso?
É claro que não estamos querendo
comparar um automóvel a uma casa;
mas a di~erença entre quatro anos e
cinqüenta parece, realmente, enorme.

\
Temos que examinar a legislação da

construção e uniformizar as, condi-
ções de proteção contra o fogo.

Temos também que readaptar ospla-
nos em que está baseada a CQDSt.rU-
ção. Que se pede, hoje em dia, de um
apartamento ou de 'uma cp.sa? Talvez
algo mais do que apenas as caracte-
rísticas de fortaleza. e solidez que lhe
asseguravam a. duração' de um século.

Outros muitos problemas e' ínterro-
gações se apresentam. São geralmpn-
te questões muito .áridas, que não nos
entusiasmam. Ainda assim, contudo,
precisam ser atacadas com 'conheci-
mentes espeeíalízados, acompanhadas
conscienciosamente e éom perseveran-
ça, resolvidas com honestidade.
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Temos que voltar a pôr ordem em
nossas edífícações. Par!'\; ísso, muito
contribui uma atitude correta por par-
te do construtor e da opiníâo pública.
É inadmissível que, enquanto duram
o projeto e ~execução de uma oons-
trução, só se tenham em mente con-
siderações de ordem comercial; mas,
por outro lado, não se pode tolerar
que, uma vez terminada a obra, nin-
guém mais se interesse pelo seu custo
e' nem mesmo por saber se o edifício
corresponde à sua rínalídade, [ulgan-
do-o unicamente pelo seu aspecto ar-
quítetôníco exterior. O próprio cons-
trutor, para quem, até então, o di-
nheiro tinha sido a única medida,
muda também de críténo da maneira
mais radical.

Os tímítes entre a técnica e a eco-
nomia têm de ser claramente defíní-
dos. Só assim poderemos nos moví-
mentar com segurança. Sem isso, tudo
o que se disser sôbre a arte de cons-
truir fica sem 'Sentido.

Tais métodos nasceram, ora de exi-
gências inerentes ao ritmo das má-
quinas, ora de gestos inventados e
progressivamente, aperfeiçoados para
tirar 'o máximo proveito da interven-
ção humana no ciclo da produção me-
cânica.

Em suma, o que câracteríza funda-
mentalmente ~ industrialização é me-
nos o método de organização do tra-
balho - como supõe a maioria - do
que o emprêgo essencial de um equipa-
mento mecânico.

E se o arquiteto deixar de se preo-
cupar com êsses problemas, de se ín-
teressar por êsses assuntos, pode che-
gar o dia em que não tenha máís que
se ocupar senão da história da arqui-
tetura, porque o engenheiro terá to-
mado a si o encargo da .construçâo,
que terá, industrializado a seu jeito.

.A industrialização da
Construção
JEAN BALLADUR

A semelhança do que EsopO dizia da
língua; a índustríalízação da cons-
trução pode ser a melhor ou a pior das
coisas. De acôrdo com a orientação
seguida, poderá abrir novas perspec-
tivas à arquitetura, ou precipitá-Ia na
mais baixa medtocrídade,

Na França, ar administração gover-
namental assumiu uma pesada res-
ponsabilidade a êsse respeito, ríscalí-
zan.do diretamente a evolução indus-
trial da construção. Infelizmente, os
funcionários encarregados não têm do
problema senão um conhecimento teó-
rico - o que não é de surpreender,
pois o necessário sería um calculador.
etc. - assim mesmo, quando chegam
a alcançar' alguma prática através da
experíêncía; são transferidos.

Importa pois, determinar com pre-
cisão as exigências específicas da ta-
bricação industrial. Essa análise nos
permitirá isolar as necessidades reais
da industrialização, das exigências ar-
bitrárias resultantes da íncompetên-
cía administrativa ou do lucro dos em-
preiteiros.

Quais são, em primeiro lugar, as
características gerais da produção in-
dustrial?

1) Trata-se, essencialmente, de subs-
tituir a produção manual pela' pro-
dução mecânica. É a energia meeâni-
ca substituindo a. energia humana.

Em tôdas as indústrias, é o grau de
meeanízação- que determina, o nível de
produtividade. A automatização vem
comprovar êsse fato.

2) Acess9riameilte, trata-se de uti-
lizar determinados métodos de orga-
nizaº,ão de trabalh» (planificação dos
estudos, produção em massa, monta-
gem em cadeia).

No estágio atual da técnica essa par-
ticularidade da fabricação industrial
implica numa conseqüência importan-
te, no que concerne ao objeto produ-
zido: êste deve ser~rodUZido em série.
A máquina repete um determinado
movimento de fabricação, ao passo
que a produção artesanal, mesmo
quando copia um moãêlo, efetua-se
através de movimentos críados à me-
dida que progride o trabalho. Os pro-
dutos de artesanato, quer se. trate de
louça de barro ou de. trabalhos de çs-
tuque, apresentam sempre sinais de
imperfeições, e o encanto dêsses obje-
tos reside precisamente em 'constitui-
rem o testemunho das diversas fases
do processo de fabricação. Acumulam-
se assim as provas concretas da pro-
gressão do tempo. cada produto tem
sua história. O produto industrial,'
pelo contrário, é tanto mais, apreciado
pelo fato de ser idêntico a todos os que
o precederam e a todos os que
o seguem, no processo de produção em
massa. ~le deve ser íntercambíável.
A perfeição de .um artigo produzido
por máquina. traz como corolário uma
perda proporcional de seu poder de
expressão. Não é essa a menor das di-
ficuldades com que se defronta' a es-
tética industrial. 'Por outro lado. é no.
perfeição de seu acabamento que re-
side a, atração dos objetos produzi-
dos em série. A pureza de materiais
e de formas são os dois trunfos este-
tícos de que êles dispõem.

I'

É inegável que a repetição do mes-
mo artigo por uma máquina acarreta
dificuldades de natureza estética, po-
rém anresenta. em eompensação, eer-

. tas vantagens já conhecidas de tôdos:
1) fabricação rápida de um número

muito grande de produtos;

2) redução do custo dêsses produtos,
em conseqüência do prazo insignifi-
cante de mão-de-obra dedicado a cada
objeto, e da amortização sôbré um
.maior número de objetos; .

3) melhoría de qualidade dos'produ-
tos, que se beneficiam dos progressos
de u a experiência não-interrompida.



É portanto, com justa raeão, que os
partidários da industrialização da
construção acentuam a necessidade ur-
gente de uma certa repetição dos re-
sultados. Mas, se a ~eterminação de
industrializar a construção consiste em
transferir mentalmente processos de
construção utilizando meios e méto-
dos de eficiência. já comprovada na
indústria para uma esfera na qual,
até s presente, os métodos de produ-
ção têm-se conservado relativamente
manuais, então existem bons motivos
para investigar a viabil(dade dessa
transposição análoga. O racíocínío por
analogía tem suas normas, como qual-
q'Cieroutro. Não basta ignorar essas
nor mas para ter razão.

01a, Q prédio consíderadocomo obje-
to distingue-se por três cara.cteristicas
de todos os demais produtos fabrica-
, dos pela indústria - inclusive o auto-
móvel, que é o que mais rreqüentemen-
te se presta 3<0 racíecínío analógíco ,

\ .
1) O prédio é um objeto situado.

Deve-se entender PQl' isso não apenas
que se trata de um objeto fixado sôbre
um determínado ponto do terreno, mas
ainda que êle é condícíonado por súa
situação particular (orientação, clima,
terreno, modo de vida de seus ocupan-
tes, etc) ,

2) As dimensões dos elementos são
consideráveis. O vão de um piso mede
sempre alguns metros de comprimen-
to, a superfície de uma fachada ou de

,uma parede dívísóría é. sempre de al-
gumas dezenas de' metros quadrados,'
etc. Sij,o dimensões que não. apresen-
tam uma medida comum com as dos
objetos fabricados mecãnícamente .
Portanto, um prédio fabricado índus-
tríalmente é sempre composto de di-
,versos elementos de dimensões meno-
res, montados juntos.

3) O homem habita êsse objeto, não
I o utiliza. Essa função específica. do
prédio acarreta para o mesmo certas
limitações que não são exclusivamen-
te técnicas. Pois, se é verdade que o
homem pode adaptar-se a. tôda sorte
de moradia, isso não deixa de trazer
conseqüências para o seu comporta-
mento moral e social.

Ocorre que, sem atentar para essas
particularidades •e induzidos' ao êrro
p,?,r uma excessiva. liberalidade no ra-
ciocínio analógíco, os industriais que,
na. fabricação de prédios utilizam equi-
pamento industrial, concebem êsse
mesmo prédio como um todo imutável.

Não resta dúvida que fi. utilização de
máquinas de fabricação e de monta-
gem pressupõe 'um investimento vul-.
toso. Para que a amcr.tização dêsse
mvestímento .possa processar-se em

,

condíções flhahceiramente aceitáveis,
é necessário que baja repetição de um
determinado número de produtos
iguais durante um determinado lapso
de tempo.

\

Entretanto, a repetição de produtos
íguaís não signlficaforçosamente a
montagem dos conjuntos sempre ídên-
tícos, porquanto as dimensões dos di-
ferentes elementos. não permitem ra-
brícá-Ios ou transportá-Ios em uma
só peça. De qualquer maneira, devem
ser reunidos os elementos cujas di-
mensões são determinadas pelas carac-
terísticas mecânicas dos materíaís em-
pregados, pelas dimensões do equipa-
ménto econômicamente aceitável e pe-
las l!lossibilida/desde transporte local,,

Por. outro lado, é possível atingir a
uma produção maciça respeitável na
fabricação de elementos de construção,
sem que essa. fabricação seja pertur-
bada' pelas inevitáveis' variações de
planos ou de exigências de localização.

. , J

Apreciada sob essa perspectiva de
uma industrialização de elementos a
serem montados entre si, pode-se con-
sideral' que foi preservada a. natureza
fundamental da arquitetura, a saber,
de um lado, a união entre a obra con-
cluída e sua localização particular, e
~de outro a satisfação espiritual é aí-
cançada através da definição harmo-
níosa e inesperada do espaço construí-
do. Para chegar a êsse resultado, po-
rém. 'é preciso que ~a Industrialização
ceda ao arquiteto a tarefa de conce-
der elementos seriados de boa quali-
dade e ainda de ajus.tar o fuucíona-
mento dêsses elementos,

\

Surge então um problema. Será ljéc-
nicamente possível criar elementos
que, produzidos por fabricantes -díte-
rentes, possam ainda assim vir a ser
montados em um mesmo conjunto,
sem parecerem incongruentes? Alguns I

pensam assim; não é, porém, a nossa
opinião. Enquanto o progresso das
máquinas eletrônicas e dos serviços
correspondentes não houver criado
uma nova .técnica de planos para o
levantamento de- uma construção: in-
tegral, a simples coordena ão modu-
lar será ínsuücente para padronizar
elementos manufaturados originários
de fontes diversas

A máquina impõe a repetição de ele-
mentos isolados e não de conjuntos,
A montagem dêsses elementos pode re-
sulta; em conjuntos tão variados quan-
to o possam exigir a finalidade a que
se destinam ou as partículartdades do
terreno.

Vemos assim que, quando bem com-
preendida, a industrialização da cons-
trução implica antes de tudo na fa-
bricação mecânica de seus elementos
construtivos, de tal sorte 'que a mon-
tagem dêsses elementes permita com-
por uma construção adaptada ao ter-
reno particular sôbre o qual é implan-
tada, ou ao partido específico que deve
atender.

É o receio de modificar alguma -coí-
sa, e os transtornos que essas modifi-
cações acarretam, que levam os indus-
triais a exigir - embora sem' necessi-
dade real - uma verdadeira esclerose
dos planos, traduzída pela industriali-
zação de construções completas e in-
variáveis.

Tivemos oeasiao de comprovar que
essa exigência não está associada às
necessidades reais da fabricação me-
cânica, Mas, ainda, ela é contrária ,aos
ínterêsses bem compreendidos do in-
dustrial. Isso porque não é o simples
fato de uma construção ser "sítuada"
que comporta uma exigência de flexi-
bilidade; essa exigência é também ca.-
racterístíca de nossa época de evolu-
ção rápida no que concerne às neces-
sidades, idéias e programas. Esclero-
sal' artificialmente a índustríaüzação
da construção é assumir um risco co-
mercial corisiderável e inútil.

Qualquer que' seja a importância das
repetições de conjuntos, as particulari-
dades do terreno e o desdobramento
das necessidades conduzirão a exígên-
cías de modificações nesses conjuntos,
que tornarão a repetição ilusória.

•.

A nosso ver, é dentro dos Iímítes. de
uma mesma fabricação que uma "in-
dustrialização flexível" tem maís pro-
babilidades de realizar-se. Isto' signi-
fica que, se a Companhia. X fabrica
um determinado número de painéis de
fachadas, deassoa:lhos, de divisões,
etc., será possível montar êsses elemen-
tos entre si, mas pouco provável que
êles possam ser utílízados conjunta-
mente com os produtos manufaturados
da Companhia Y - pelo menos no
que diz respeito aos componentes da
eSÚfutura propriamente dita da cons-
trução.

Seja como fôr, nóstentamos demons-
trar que é pela pesquisa de uma. pré-
fabricação flexíve~ na base de ele-
mentos de' grandes dimensões permi-
tindo a composição arquítetôníca, que
a índustríalízaçâo encontra o seu ver-
dadeiro rumo. Pois a máquina impõe
a. fabricação de elementos. e não de '
conjuntos, e as exigências pa comer-

. cialização, associadas aos valôres ar-
quitetônlcos, pedem uma certa varia-
ção, nesses conjuntos.

Os arquitetos não se mostram hostis
à industrialização da construção; muí-
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to pelo contrário. Não obstante, a
Industrialização não deve sacrificar
inutilmente - conforme acentuamos
acima - os valôres qualitativos que
representam a. finaUdade ~ o orgulho
de todos os construtores.

Possibilidades' e limita-
ções da industrialização
no domínio da arquitetura
H, SCHMIDT

Antes de discutir as possíbílídades
abertas à arquitetura pela, Induetría-
lização, é mister analísar as limita-
ções que. poderíam apresentar-se a
uma industrialização mais ou menos
total da construção.

Em prímeíro lugar, teremos o .díreí-
to' de falar em limitações?

\

li: sabido que até o fim do século a
população mundial terá,. pelo menos,
duplícado. Assim sendo, ela exigirá
um número elevadísslmo de moradias,
de escolas e fábricas, implicando em
um aumento de produjão na constru-
ção' que só a técnica industrial mais
atualizada é capaz de fornecer.

Tqdo isso é sábído, mas resta ainda
alguma coisa a. acrescentar. Assistimos
hoje em dia a uma evolução significa-
tiva. Torna-se cada vez mais dificíl
encontrar mão-de-obra tlisposta aosu-
jeitar-se às condições de trabalho do
canteiro de construções tradicional.

Conhecemos a situação na Suíça,
onde 9S operários' de construção são,
em sua maroría,vestrangeíros. A situa-
ção é análoga na França - haj a vis-
ta o recente acidente em canteiro de
construção onde,num total de vinte
mortos, dezenove eram estrangeiros -,
na República Federal Alemã e em ou-
tros países mais.

Em todos os países desenvolvidos o
operário dá preferência ao trabalho
de rábríea, trabalho limpo, regulamen-
tado, abrigado, de mais em mais au-
tomatízado.
li: sob êsse aspecto ,que cumpre ana-

lisar a experiência da União Soviéti-
ca, montandb apartamentos-células
inteiramente pré-tabrícados. As uní-
dades .chegam ao canteiro de constru-
ção inteiramente prontas, até o últi-

-Jll.O Iambríl ;' Não resta dúvida que !ts
dificuldades de transporte são consi-
deráveis e extremarãente, restritas as
possibilidades Ide varlação do plano.
Mati,é impossível negar as vantagens
, técnicas dêle decorrentes.
,Os fatos comprovam que, no que diz
respeito a uma necessidade real, não

é possível atentar para limites. Quem
ousaria, por exemplo, fixar limites à
evolução da moderna circulação do
tráfego? '
O problema fundamental reside nas

possibilidades a admitir. Quem sabe'
é' a própria construção 'que, por de-
finição, não se presta ao grau de in-
dustrialização ideal, considerado sob o
'aspecto das necessidades a serem su-
pridas"?
Há quarenta anos atrás invocava-se

o exemplo da 'indústria automobilísti-
ca. Mas o automóvel, o trem-dormitó-
rio e o navio saem da rábríca OÚ do

. estaleíro naval jcompletos e utílízaado
sua própria fôrça motriz. Em compen-
sação,' as casas inteiras, ou os elemen-
tos pré-tabrícados destinados à cons-
trução das mesmas, dependem essen-'
-cíalmente do transporte; caso contrá-
'rio, a fábrica deve ir até o canteiro de
construção. O problema do transpor-
te, .por si só, complica extraordínàrla-
mente as possibilidades da industria-
lização da construção.
,Costuma-se dizer que a casa, por

definição, está ligada a um determí-
nado local. Mas será que êsse fa.to
impede realmente a industrialização?
Não estamos pensando apenas nas ca-
sas. mas também nas estradas, portos.
e barragens que devemos eonstsuír si-
multâneamente e que nos confrontam
com o mesmo problema, num plano
ainda mais 'dificil. Também aqui a ín-
dustríaíízação recusa-se a ceder cami-
nho, desenvolvendo todos os recursos
possíveis para alfviar o ~em ~e um
trabalho que figura entre os mais pe-
nosos.
Trata-se aqui de problemas a serem

solucionados por engenheiros, técni-
cos e economistas. Os arquitetos ana-
lisam os problemas de índustríalfzação
sob um prisma diferente; acima de
tudo ínteressarn-Ihes as p6ssibilidades
e as limitações estéticas dessa nova
tendência.
A êS6erespeito uma interrogação se

impõe. Na presença de uma evolução
que visa a satisfaz-er uma das neces-
sidades mais prementesda h,umanida-
do, será lícito levantar dúvidas de na-
tureza estética'? O necessário' e o belo
não são forçosamente contraditórios.
Os arquitetos modernos que visitam
Ibiza e' san Gimignanodescobrem no-
vos motivos de beleza. Entretanto, não
parecem perceber que essa beleza ori-
ginou-se de uma necessidade ínílu-
dível.

/
É verdade que a necessidade que

inspirou os construtores de Amalfi e
de Mykonos era distinta 'daquela que
hoje obriga a nos ocupazmos com
o problema de habitação para bilhões
de indivíduos, a maioria dos quaís vêm

a emigrar posteriormente para' as
grandes metrópoles. Mas que motivo
nos obriga a acreditar que essa neces-
sidade não poderá dar origem a uma
nova beleza?
Partindo 'das novas necessidades

criadas pelo século em que vivemos,
à técnica criou uma nova forma de be-
leza. Seria absurdo limitar a arte da
construção aos métsdos artes anais
onde o arquiteto trabalha para um
cliente individual, segundo sua intui-
ção pessoal, sem levar em conta as
exigências da padronização, da tipifi-
cação e da pré-fabrícação em massa;
desligando-se das necessidades funda-
mentais de sua época, a. arquitetura
estaria firmando sua prõpría, sentença
de morte.
Ninguém contesta que os arquitetos

que adotam a nova orientação encon-
tram-se. ao fim de pouco tempo, fren-
te aos difíceis problemas decorrentes
de uma nova técnica estétic-a, social e
humana. Problemas de escalas, de
monotonía e de variabilidade são abor-
dados com igual entusiasmo por ' ar-
quitetos do Oriente e do Ocidente, na
Rússia e na RepÚblica Federal Alemã;
onde 80% das habitações são construí-
das segundo métodos industriais. Se
os bons exemplos ainda escasseiam,
deve-se isso antes a uma: insuficiência
de previsão que a falta de talento en-
tre os arquitetos. De um modo !tera1.
as idéias permanecem bitoladas em
categorias que datam da época em que
a arquitetura se confinava. no esplên-
dido isolamento da arte.
No congresso da UIA, reunido o ano <I'

passado em Havana, nínguém contes- .~
tou a necessidade da industrialização
no dominio da arquitetura, que cons-
tituía a base dos' debates em tôrno de
planos regionais, de técnica de cons-
trução e de urbanismo. É fácil com-
preender que' a urgência dêsses proele-
mas relegava a segundo plano aquílo
que as resoluções do Congresso de
"Moscou,em 1958, consideravam como
sendo' a "estética das cidades". O único
grupo a mencionar o fato no Congres-
so de Havana foi a "Unídade de Vizi-
nhança", que exígíu que a unidade
habítacíonaí "seja considerada como
meio social integrado. Ésse nôvo con-
ceito arquitetõnico ... gera outros con-·
ceítos estéticos no plano do urba-
nismo".
Trata-se aqui da tarefa humana e

social da arquitetura. 'Considerada sob
êsse aspecto, a industrialização. não
aparecerá corno uma ditadura, que
submete a arquitetura ~ técntca; pelo
contrário, oferecerá "meios de enrique-
cer aspbssibilidades da arquitetura,
ampliando-lhe ao, mesmo tempo as
fronteiras. O
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o Planejamento Territorial no
Quadro do Planejamento Regional

. ,

Atuàlidade do Planejamento Territorial
, \

o que pretendemos é apenas iniciar um
debate que nos parece extremamente opor- ,
tuno, sÔl>reo planejamento regional, a fim
de que diante dêle possamos nos situar pro-
fissional e culturalmente,
Atualmente, o .~asil, as oportunidades

de (planejamento tendem ao se multiplicar.
De um lado é o (planejamento munícípal
que deverá se formular cada vez mais em .
têrmos de agrupamentos de municípios, por-
tanto, de (pequenas regiões, superando assím
aoíncapacídade de cada comuna criar indi-
vidualmente uma estrutura de planejamen-
to adequada. De outro -lado sãoas grandes
emprêsas públicas e privadas que se aper-
cebem da necessidade de promover o pla-'
nejamento regional das áreas pouco urba-
nízadas em que tenham implantado suas
vastas ,instalções. (usinas hídroelétrícas, si-
derúrgicas, centros de exploração extratíva,'
ete.) , ,

Finalmente são as entidades públícas ~e
ação regional que I pretendem promover,
apesar de suas enormes farhas e limita-
ções, o "desenvolvimento regional" plane-
jado. O prímeíro Congresso ,Brasileiro de
Desenvolvimento Regâonal, realizado em
Araxá no inicio de 196'5, refletiu muito bem
o ínterêsse do govêrno,;federal em coorde-
nar e dinamizar estas' entidades já desti-
nadas a promoção regíonal e ainda, criar
novos mecanismos que Ihes aumente a efi-
ciência.
Não há. dúvida de que da sucessão de

tôdas estas experiências emergirá um con-
ceito dominante a respeito dos objetivos,
do método .e da natureza mesmo do pla-
nejamento regional.
Ora, aos arquitetos, como a vários ou-

tros profissionais, caberá' assumir uma po-
sição ante esta elaboração.
Para tanto impõe-se "uma reflexão apro-

fundada sôbre as característícas do plane-
jamento regional que mais interessam ao
desenvolvimento 'brasileiro e sôbre o papel
especínco que nos cabe, como proríssíonaís,
nesse planejamento.
A intervenção dos arquitetos nesse mo-

mento dos debates ínterdíscíplínares é tan-
to mais oportuna quando se constata uma
certa. inquietação entre Os economistas
mais influentes no quadro do planeja-
menco 'brasileiro. De f'ato êles reconhecem
que os esforços para. a promoção regional
devem considerar, não apenas dados eco-
nômicos em determiÍladograu de genera-
lidade, mas realídades de natureza lil;>ica.
e cuituraí, que 'escapam de, suas perspeçtí- '
vas habituais. (Vem-se reduzínco defini-
,t1va.men~ o número de economistas oon-
vencídos que o desenvolvimento regional
possa. ser obitido da simples implantação
de um ;plaIl9 de investimentos, de um ór-
gão de financiamento e de seu departa-
mento de projetos.)

Compreende-se assim que o informe que
pudemos levar a Araxá tenha tido uma
acolhida significativa, pois nêle se reco-
nheceu uma perspeetívas complementar e
nova em relação às formulações dos eco-
nomistas e administradores,
Gostaríamos de central' nossa discussão

de hoje sôbre as afirmativas contidas na-
quele informe: há um papel especínco e
Insubstítuível a ser desempenhado no pla-
nejamento regional a ser desempenhado
pelo planejamento ,territorial, e, por outro
lado, êste papel já pode ser desempenhado

""em elevado grau de operacionalidade.,

o PL~AMENTO TEREXTORIAL

Uma questão ,preliminar para que se
evite equívocos: por que falarmos no pa-
pel do planejamento terrítoría; e não no
do arquiteto? '
Evidentemente não é preciso demonstrar .

hoje em dia a existência dêsse tipo de pla-
nejamento - o terrítoríal - no qual se
enquadra parte do trabalho do arquiteto,
como de outros profissionais.
Estamosl convencidos de que atualmente

é mais objetivo, mais oportuno e mais
produtivo discutirmos a presença e missão
do planejamentoterritorial nos' processos
mais amplos de planejamento" do que vol-
tarmos ao debate sôbre a participação e
pretensões de um ou outro dos profissio-
nais, que nêle Intervêm. Especialmente
porque esta divisão de trabalho mais de-
talhada dentro do setor territorial deve
ser resolvida com dados de experíêncía
que ainda nos faltam.

Ttatando-se pois, do planejamento ter-
ritorial como um todo, convém conceítuá-
10 de forma um pouco mais precisa antes
de discutirmos suas!1:Ulções.-

A EVOLUÇÀORECÉNTE

O planejamento ,territorial enquadrado
rio physical planning angto-saxão e corres-
pendendo ao aménaçement àu territoire
francês, surgiu historicamente vinculado a
doís tilpos de experiências: de um Jado o
planejamento urbano e de outro lado as
operações visando o desenvolvimento das
regiões atrasadas dos EUA e da Eur.opa.
Tendo incorporado nos últimos 20 anos

o resultado das investigações feitas pelos
economistas (,pesquisas locaeíonaís, pólos de,
desenvolvimento, efeitos motores sôbre re-
giões), a experiência dos !planos governa-
mentais para o desenvolvimento de países
europeus e a. experiência de países em
curso de desenvolvimento, o planejamento
terrítona; representa !hoje um tipo bem de-,

Arq. Luiz Carlos Costa, IAB-8P

finido de planejamento que amadurece
suas técnicas e instrumentos especíncos.
Como um conceito de referência para

nosso diálogo, podemos aceitar o (planeja-
mento territorial como sendo "o arrl'njo
do espaço fisico, sua destínação utili-
tária e seu equipamento, realizados de ree-
ma a torná-Ia capaz de comportar os pro-
cessos do desenvolvimento econômico e so-
cial" (1).

Para maior clareza dêsse conceito per-
mitimo-nos lembrar ainda três carscterís-
tícas elementares 'mas fundamentais do
planejamento territorial: o seu campO' de
atuação, os profissionais que ljles são ml;lJs
próximos e sua contribuição espeeíríca nos
diversos casos de planejamento,

Q) CAMPO DE AJTUAÇAO

Seu campo de oatuação pode ser definido
como sendo o espaço concreto (tetradímen-
síonal) em que coexistem os lf~t?res mate-_
riais e culturais a serem modíücados pelo
desenvolvimento (2).

O espaço concreto caracteriza-se dentre
outras razões !POrnêle definir-se o habitat
humano e os chamados efeitos de vizi-
nhança espacíal (reais e psicológicos). São
aspectos cada vez mais valorizados pelas
experiências atualmente em curso em todo
mundo para a promoção de desenvolvi-
mento.
De fato, quanto à idéia de habitat, O'

enforque territorial é indispensável para.
que se apreenda o conjunto das condí-
cíonantes materiais que cercam a vida das
populações. No plano da intervenção êste
conhecímento é fundamental para víabí-
Jizar em têrmos de distâncias e de tem-
po (ou seja do espaço concreto), todo O'
conjunto de programas dirigidos a uma
dada população, Alénidisso, a organização
de comunídades terrítoríaímente definidas
e centros de vida coletiva, são problemas
que só podem ter lugar no estudo do espa-
ço concreto.
Por outro lado, os efeitos da. 'Vizinhança

lSipacial apenas explicáveis em têrmos de
espaço concreto, vêm sendo considerados
como de ímportãneía básíca na promoção
do desenvctvímentoregtonaí. Trata-se não
apenas de dar condições faVo~veis de lo-
calização às várias funções a implantar,
mas de se controlar os efeitos reais e psí-
cológícos conseqüentes dessas funções. Sa-
be-se que apenas a análise do conteúdo e
do dinamismo de relações existentes em
um território poderá. Pôr em destaque os
efeitos automàticamente obtidos em uma
região em conseqüência de novos elemen-
tos nela implantados. {Efeitos como:
migrações, urbanização, cOffii:lQr,tamento



econômico, mudanças culturais de tOda
./ ordem, etc.) . Sabe-se, igualmente, que de-
pende da organização e do equipamento
terrítoríal a criação do clima coletivo favo-
rável à propagação, sôbre a economia e
sôbre a populaçâoçde efeitos motores oríun ..
dos de novas atividades implantadas.

os PR.0FISSIONAIS ENVOLVIDOS
• Os profissionaiS tradicionalmente for-

mados para apreender e trabalhar o espa-
ço concreto na sua inteireza tem sido o
ge6grafo, o urbanista e o arquiteto. Em
diferentes escalas, com maior ênfase na
análise: ou maior vigor nas. proposições, ês-
tes profissionais têm por princípio consi-
derar a realidade global contida nesse es-
paço, que é tomado como um plano de
síntese.

No entanto, as pesquisas de outros setô-
res proríssíonaís também vêm trazendo no

e- ãmhíto internacional, im<portante.s subsÚUos
ao planejamento do espaço concreto.
Poderíamos ·citar,dentre outros, três se-

tores de pesquisa: primeiro, o que vem
sendo desenvolvido por economistas sôbre

. ao localização das atividades econômicas e
principalmente, sôbre a polarização do de~
senvoívímento econômico (3). segundo, ao
pesquisa sôbre a organização de eomuní-
daaes em meio urbano e rural, de cres-
cente importância para ímplantação de
programas de desenvolvimento e terceiro
a pesquisa operacíonaí quanto à regiOnali~
zação da. administração pública, especial-
mente quanto aos organismos de planeja-
mento (4).

UMA LINHA DE· CONDUTA

Diante. dos problemas concretos do de-
. eenvolvímento do .paiS, não basta definir-
mos qual o nosso campo específico de tra-
balho ou quais n~sas referências de pes-
quisa. O que 110S é exigido como prorís,
síonaísa que expliquemos qual a utilidade,
O·conteúdo e a forma do nosso trabalho
nos casos concretos de planejamento .com-
plexo que estão em curso. .
Para êsse fim parece ..nos que a melhor

linha de conduta seria examinarmos, em
casos especificos de planejamento realiza-
dos por equipes interdisciplinares, qual a
corttribuição precisa do planejamento ter-
ritorial e como ela se dá em cada fase do
trabalho.

Realmente; se ficarmos em têrmos gené-
ricos, não se poderá acompanhar como
'aquela contribuição se dá concretamente,
pois variam os tipos de planejamento com-
plexos a empreender, a composição dias
equipes e as fases do trabalho.
Em vista disso, discutiremos a partícípa-

ção do planejamento territorial em -um
caso concreto de planejamento regional,
recentemente elaborado por "SAGMAc.s"
- Economia e HÚllJJanismo" par o Govêr-
no do Estado do Paranã.

o Plana de Desenvolvimento do Paranã.
como Um Caso de P~c/..nejamentoRegio.nal.·

34•.
[Para a clareza dá exposição é útil si-

tuarmos o caso a examinar face a oútro~
típes de planejamento regíonaís ,

.r
,-,> SrI'UAR O TRABALHO

Em primeiro lugar cabe distíngtrír entre
duas -eategorías de trabalho; o planeja-

-' . .mento ~torial,e o. global. . ,

o planejamento setorial teria. como obje-
-ti,vo preponderante. desenvolver programas
específicos definidos em determinada fa!-
-xa de problemas ou atividade. Nesse caso
os aspectos de localização e repercussão no
meio geográfico são subsidiários, apenas
estudados enquanto influem no problema
enrocado , (Ex. Ensino, Energia, Abaste-
cimento, Saúde Pública, Indústria, Habita-
ção, Serviços Faze~dários, etc.) .
O planejamento global objetívarla, por

sua vez, intervir de rorma importante no
processo global de desenvolvimento (eco-
nômico e social) em uma dada área-geo-
gráfica.
Caracteriza-se por seus objetivos múltí-

plos e, conseqüentemente, pela multiplica-
ção de técníços a serem empregadas -
donde a necessidade de equipes polívalen-
tes (ínterdíscíplínares) para conduzi-Ia.
Segundo condições ínstítucíonaís, o pla-

nejamento global é mais ou menos impe-
rativo e sua área mais ou menos extensa.
O planejamento regional face a essa

distinção, tem sido um têrmo equivoco.
Acreditamos que êle deva· designar mais
prôpríamente o planejamento global apli-
cado a uma dada área geográfica. De fato,
não sería planejament;~ regional o plane-
jamento desarticulado de alguns setores de
atividade (Ex.: crédito agrícola, educação,
estradas), apenas porque se considera sua
incidência. em uma-eegíão.
Dentro do planejaJmentoglobal cabe dis-

tinguir entre:
,a)' O planejamento gov'ernamental, sem-

pre que se ruplicar sístemàtécamente a todo
o território sob jurisdição do Govêrno e,
por outro lado, tiver como objetivo uma
ação continua, complexa e permanente vi-
sando o desenvolvimentO integral. (Ex.: o
planejamento rrancês), O planejamento
terrttoríal do Estado do Paraná, como ve-
remos a seguir, define-se exatamente como
parte de um planejamento glObal de t~po
governamental.

ib) Planejamento globa:l de áreas espe-
ciais, caracterízadas por uma iunção ou
iProblema dominante. (5)

•
o Plano de Desenvolvimento do Paraná

.,

O Plano de Desenvolvimento do Estado
do l'araná, em que se inseriu o. trabalho
de planejamento terrítorlal .em- exame,
pode ser classificado como um planeja-
mento global de tipo governamental. Para
sua compreensão é indispensável lembrái
ao menos quatro de suas caracteristicas
essenciais :\

Caráter preliminar do trabalho - O tra-
ballio elaborado porSAGMACS - Econo-
mia e Humanísmo, no prazo de 5 meses,
consistiu num conjunto de estudos e pro-
posições apresentados na forma de plano
de govêrno, compreendendo diretrizes e
programas, êstes fixando custos, prazos e
ínstrumentos administrativos. Sôbre êstes
elementos deveriam pronunciar-se a chefia
do govêrno e os diversos "etores da admí-
nistração pública do Estado. A1p6srevisão
por critério políticos e admínístratívos, o
trabalho seria. reforlnulado e detalhado
quanto necessário, só então tomando o ca-
ráter de Plano. Por facilidade, no entanto,
designaremos por Plano ao estudo apre-
sentado.

Caráter global +-, O Plano pretendeu res-
ponder à ;problemática global de desen-
volvímento do Estado, acelerando o pro-

1te880 e atenuando os desequUibrlos. ~
se limitou portanto ao planejamento das
atividades tradicionais da Administração
Estadual, notoriamente restritas ante
aquela problemática. O Plano constitui-se
assim de um conjunto de diretrizes e pro-
gramas que o Govêrno, no seu papel de
liderança da comunidade, ofereceria aos
demais agentea promotores do desenvolvi-
mento .
A participaçoo extra-governamental. -

Os. programas e diretrizes dependendo
para sua realização dêstes agentes do de-
senvolvimento, o. Plano enfatiza um sis-
tema de consulta e coordenação perma-
nentes. 1l:le seria exercíão pelo Govêrno
em relação aos outros setores do poder
público (particularmente as preteíturas) ,
aos grupos privados e proüssronaís, bem
come às comunidades de vários escalões.
EqUipe pc;,livalente - \Para a elaboração

do trabalho foi composta uma equipe ín-
terdisciplinar de técnícos em planejamen-
to, reunidos em quatro setores de traba-
lho: de planejamento econômico, de pla-
nejamento social, de planejamento de re-
cursos administrativos e financeiros e se-
tor de planejamento writorial.

O trabalho se desenvolveu em três fa-
ses: a análise da. realidade paranaense, a
fixação de diretrizes gerais do desenvorví-
memto e a elaboração de diretrizes e pro-
gramas especírícos.

As ii1nálises Territoriais para o
Planejament.o Glo.bal

A participação do setor de planejamento
territorial nas análises realíaadas para a
formulacão do Plano de Desenvolvimento
de parâná, deu-se fundamentalmente de
duas maneiras: !pela elaboração de um.
conjunto de levantamento pr:eliminares do
quadro territoruü e, principalmente, pela
análise da estrutura dinâmica do território.
Uma preocupaçãe constante em todo o

trabalho foi a de executar em cada. uma
das fases apenas os levantamentos indis-
pensáveis para que ela se realizasse. ~e
espíríto de economia de meios nos pareceu
de i,mportãncia fundamental, !pois de outra
forma se tenderia a elaborar mais um re-
ceituário acadêmico de dados de pesquisa,
éuja coleta seria problemática e a utili-
zação diminuta. Os levantamentos e aná-
lises referidos a seguir, atíveram-se aínda
a círcunstãncía de se estar elaborando um
Plano de Govêmo em. um prazo extrema-
mente reduzido de 5 meses.

Os Levantamentos Preliminares

São constituídos de um conjunto de in-
formações ràcílmente cartografada e de
rápida obtenção, capazes de oferecer a
todos os setores da equipe uma visão sín-:
tética do .quadro territorial inteiro, o qua.l
condícíona tôdas as análises e ple,neja-
mentos sspecírícos. .

ll:ste material apresentado da forma.
mais homogênea possível, rererts-se a. qua-
tro aspectos da realidade do território.
A distribuição. da.s ativida4e-s econômicas

_ Indicou-se, cartogràríoamente, a distri-
buição da produção agrícola (densidade) e
das indústrias (por valor de transforma-
ção), bem como o valor de rebanho e da
produção extrativa 'Vegetal. Complemen-
tarmente', um mapa de predominância de
culturas caracteriza a economia agrícola
daa diferentes partes elo terrítórío.



As ca:racterfsticas físicas essenciais -
Deveriam ser especíaãmente organizada"
de forma. a. revelar os grandes obstáculos

. naturais à ocupação demográtíca e eco-
nômica das áreas, bem como à localização
dos recursos excepcionalmente importantes
enquanto solos agrícolas, fontes de energia.
htdroelétríea e recursos extratívos mine- •
raís e vegetais.

A distri'buição da população rural e ur-
))ana, que permite apreender-se, de um
lado as áreas mais densamente ocupadas
(faixa de colonização antiga de Curitiba.
e Irati; área do Sudoeste e grande faixa.
Norte) e os vazios demo gráficos que os
envolvem e, de outro lado, a. distribuição
especial da. rêde urbana.

A infra-estrutura de transporte, comu-
nicações e energia são elementos que, as-
socíados 'à rêde urbana e à distr~buição
das atividades econômicas, fornecem uma.
primeira idéia do grau de equipamento do
território. .

Uma vez reunida esta dccumentaçãobâ-
Bica, de utilidade certa. para todos os se-
tores da. equípe de planejamento, êstes
passaram a empreender suss pesquisas e
análises especificas. .

, A1J análises espeeíflcas do setor terríto-
ria1 se peferiram ao que se chamou a
estrutura dinâmica. do território e compor-
tar~ três partes:

- a análise 00 evolução da ocupação
territorial;

- o levantamento de polarizações eco-
nômicas;

- a análíse da polarização urbana. (que
merecerá uma. referência. um' pouco
mais extensa).

Anál~e da Evoluçãa da Ocupação
, Territorial •

Sua utilidade é evidente: qualquer pro-
gramação governamental objetiva se ba-
seia, necessàríamente, na previsão. do fu-
turo desenvolvimento demográfico. Em um
território desigualmente povoado e sujeito
a crescimento explosivo (7% ao ano), esta
previsão px:ecisà ser 'projetada terntóríat-
mente pois, em poucos 'anos, transforma-se
radicalmente a condição econômica. e so-
cial de extensas regiões.

!Para tanto fOi elaborado um método de
análise adaptado à limitação das estatís-
ticas demográfica.s é às circunstâncias es-
tpeciais em que se vem processando a ocu-
pação terrítoríal (em toda a faixa Oeste
do Estado, por exemplo, a ausência de po-
pulação significativaeem 1950 invalida. pro-
jeções regionais).

Considerou-se as duas frentes de ocupa-
ção alimentadas pelas grandes correntes
de migração do Estado (Nortista e Pau-
lista pelo setor Norte. do Estado, Gaúcha.
pelo Sudoeste). No sentido do camínha-
mento das frentes, segundo o grau de ma-
turidade da ocupação demográfíea e eco-
nômica, foram definidas faixas homegênas
de. crêscímento as quaís se atribui, segundo
critérios expostos, distintas taxas de cres-
cimento.

Desta forma foi possíve; prefigurar como
se distribuirá geogràrícamerrse a popula-
ça.o global estimada !para o final do pe-

Cada uma dessas funções tem sua área
de influência. própria que pode ser estu- '
dada !por métodos especírícos (estudos de c - As Areas de Infiuêncías Urba1UZ3
PiatiEli' para o comércio varejista ou de \.
Labasse para. a influência bancária). No Éxaminando os nÜcleos urbanos e ao ím-
entanto, pode-se falar de uma área de ín- portâncía das relações que vosvunem, 6S-'
fluência padrão para cada cidade, resul- boçaram-se algumas hipóteses. sõbre ' os.
,ta.hte da rêde urbana regional e, especial- .~"' ...escalões' de influênci, e as áreas de mnu-
mente, da polarização que exerce como ência das cidades paranaenses. Déstasr.hí-
centro da vida coletiva. póteses, destaca-se a que admitia ex~tIr

de uma dezena de cidades cuj o escalão de
influência situava-se logo abaixo dos qua-
tro maiores centros regionais mais eviden-
tes (Curj.tiba, Londrina, Ponta Grossa. e
Paranaguá) . .

Visitada.s estas cidades, comprovou-se a
hipótese e delimitaram-se as áreas de in-
fluência com certa aproximação. A se-

-, ríodo do' Plano (dado fundamental para. o
planejamento que' pretende se regíona-
lízar) .

Polarizações Econômicas

A1J partes de um território são suj~it~
a. diversos tipos de polarizações economi-
cas, primadas atualmente como decisivas
para o crescimento econômico e as trans-
formações teenológicas. A análise empre-'
endida ateve-se apenas à polarização exer-
cída - pelas -ákas consumidoras sôbre as
forriecedoras, da. qual o índice é o próprio
fluxo de mercadorias.

Utilizando os precários dados estatísti-·
cos disponíveis foi possível compor um
maam - "Estimativa dos FlUXO\S de Ex-
portação do paraná" - no qual se desta-
cam as grandes correntes de tráfego (va-
lor e tm.elagem). Deve-se notar a debí-
1i:dade dos fluxós entre o Norte e o S'Ul
do Estado em comparação com GS fluxos
que vínculam ambas as regiões à metrô-
'pole paulist.ana, íncontestável pólo econô-
mico de todo o Paraná.

Análise da Polarização Urbana

Desde há .muítos anos "Ec{)nomia e nu-
manismo" vem trabalhando a idéia da
polarização da vida coletiva em têrmos
territoriais. De fato, a vida das Ipopulações
em uma determinada área é sempre po-
larizada por núcleos de vida coletiva de-
finidos em d1feremtes escalões e correspon-
dendo a aglomerações urbanas.

O sistema de polarizações urbanas, (ou
s~ja, a rêde urbana e seu sistema de atua-
ções) constitui, portanto, um elemento de
ímportâncía básica para a compreensão do
dinamismo interno 'do territórie. Essa ím-
portãncía é tanto maior quando se pre-
tende tratar de problemas de atendimento
das necessidades de populações ou da mo-
bUização destas para tarefas coletivas. (6)

Da mesma forma, a análise em questão
condiciona lírnínarmente as pesquisas de
natureza social cuja programação, no caso
do Paraná, somente foi possível após a.
análise terrítoríal,

o objetivo fundamental da análise da
r~delJl'bana. foi, ;portanto, identificar as
unidades de 'Vida coletiva, parcelas do ter-
rítórío, os núcleos que as polarizam em di-
ferentes escalões e, subsídíàrtamente, as
funções especifica.s' desempenhadaa por
êstes núcleos.

Enquanto método, a análise da polari-
zação urbana concentrou-se sôbre três ele-
mentos: as cidades, os fluxos interurbanos
e a~ áreas de . influência. Sua elaboração

- deu-se em duas fases: na primeíra censí-
derou-se apenas dados de fontes secun-
dáriaa e centralizadas, que permitiram a
fixação das hipóteses fundamentais. Na

segunda as hipóteses foram traba1ha<:lia1s
sõbre e resultado de' pesquisas de campo.

a. - Os Núcleos Urba1il.OSe suas Funções
Regionais

Pode-se compor uma escala. em que a.
posição de cada cidade seja. índícatíva de
.sua ímportãncía regional.- Ela' é especial-
mente útil para o estudo da estrutura de
polarização urbanas. Não se recomendaria,
porém, a aplicação dos métodos expeditos,
tendo em vista especialmente a precarie-
dade das estatísticas (estatísticas demo-
gráficas e de telefones nos métodos de
Rochefort e Chrístaller) . optou-se, então,
por outro procedimento. '

Uma primeira idéia do sistema de cl~
des paranaenses foi fornecida pelos Levan-
tamentos Prelímínares. 1l:1es informaram
sôbre o tamanho, distribuição e crescimen-
to dos núcleos, a distribuição das índüs-
trias pelas cidades, a ínrra-estrutura de
ligações entre elas, ou ainda, a distribui-

• ção e crescimento da população rural que
as envolvem.

Complementando êstes dados foi rean-
zada uma pesquisa dos equipamentos ur-
banos de âmbito supra-local. E}a repre-
sentou um esfôrço de rápida identificação
das principais funções exercidas pelas ci-
dades face a região circundante, já que
estas' funções são especíalments índícatí-
vas da importância de cada núcleo na.
rêde Urbana, A !primeira parte dessa pes-
quisa foi f~ta junto a órgãos centrais de
diversos organismos que informaram sôbre
os equípãmentos e serviços dístríbuídoa
em rêde. Complementou êste levantamen-
to a posterior pesquisa 'de campo. (7)
Deu-se -aínda particular Importância à 10'-
calízaçâo das sedes de órgãos admínístra-
tívos regíonaís, também índice do alcance
da influência urbana. -'

b .•••As Ligações Interurbanas -

A ínfra-estrutura de estradas que unem
as cidades, !pouco significa nesta análise
sem o conhecllnento dos fluxos que su-
portam.

A pesquisa dos fluxos interurbanos per-
mítírarn avaliar a intensidade das relações
mantidas entre si pelas cidades da rêde.
Foram ínvestígados dois indicadores "sin-
téticos" do conjunto de relações interur-
banas: os fluxos de telefones (para parté
do Estado) e, príncípalmente, o ,fluxo de
ônibus. 1l!stes fluxos foram essenciais para
evidenciar quaís os principais eixos de
fluidez do território e explicar qual a
atração predominante sofrida. pelos cen-
tros menores.
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gunda pesquisa de campo, tendo coberto
55 cidades, colheu dados mais preciosos
eôbre a extensão e hierarquia das áreas de
influência.

d - IA Estrutura de Polarizações Urbanas
do Estooo

o resultado das pesquisas relativas à.
polarlzação foram sintetizadas gràficamen-
te em um mapa (Estrutura de Polariza-
ções Urbanas). Nêle se pode apreender a
considerável variedade de escalões de in-
fluência, prqpria da realidade regional.
Representa-se também os diversos ~aus
de maturidade da polarização, sendo a hie-
rarquio: mais completa e definida nas áreas
de ocupação mais antiga. '

1." - Polarização extra-estadual exer-
cida por iSão !Paulo, sôbre todo o iParan,A
e por Ouritiba, lsõbre a faixa sul do pro-
prio Estado e o Nordeste catarínense,

2.° -Polarização Regional desenvolvida,
exercída :por Londrina, Maringã e Ponta'
Grossa, respectivamente, sôbre as-: áreas
Norte, Noroeste e centro Leste do' Estado.

3." '-, Polarização regional' em' formação,
exercída pOr centros cuja situação regional
em relação a áreas em rápida ocupação
indicam sua vocação çe centros regíenats:
União da Vitória, Guarapuava e Cascavel.

4.° ~ Polarização de sub-região exercída
por 'cidades cujo raio de influência é su-
perior a 40 km e caracterizada por corres-
pender a uma comunidade natural, reco-
nhecida claramente pela população da
área. - I

Além das cidades claramente definidas
como pólos sub-regionais ,(Irati, Campo
M(}Urão, Paranovaí, Apucarana, Parana-
guá), há as que estão em :processo de defi.;
níçâo (Pato Branco, Oíanorte, Jacarêzi-
nho) . Há cidades maiores do' que estas,
entretanto não se afirmam como centros
sub-regíonaía: em geral estão próxifuas de
um dos centros regionais desenvolvidos,
cuja tnfluêrtcia inibe' a polarização prôpría
daquelas cidades (Rio Negro, Castro, As-
torga) "

5,° - Polarização de :iúvel supra-local,
exercida por sedes munícípaís sôbre um
raio de 20 ou 30 kro, em geral de algumas
funções de nível supralocal e' nem sempre
pólo de comunidades naturajs.
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Fixacão das Dire.trizes Gerais do
Planejamento Terrítorial

\
Após a fase de análise, mencionada aci-

ma quanto ao setor "'de planejamento ter-
ritorial, a equipe inteira de planejamento
dedicou-se à elaboração de um díagnós-
tíco eà fixação de diretrizes de desenvol-'
vknento para o EStado.

Note-se portanto que as diretrizes de
desenvolvimento foram escolhidas em fun-
ção de opções econômicas e sociais, basea-
das em todo um conjunto de análises do
qual apen(LS mencionamos as análises de-
senvolvidas ,pelo set<J de planejamento
terrltorial.

Nessa nova fase, o setor de planeja-
mento ,territorial trabalhou em estreito
contato com os demais setores, com o fito
de definir um modêlo de organização ter-
ritorial adequado aos, vários propósitos do
planejamento ~lobal e capaz de orientar,
no que concerríe à implantação territorial,
os programas elaborados por tôdas as
equipes.

o modêlo territorial foi composto C011-
síderando-se, em primeiro Iugar, o Estado
em seu conjunto. Em relação a êste ado-
tou-se um método, a ser seguído igual-
. mente nos escalões menores. Segundo êste
método considerou-se separadamente as
funções externas é internas que, segundo
as diretrizes gerais de planejamento, de-
veriam ser comportadas pela ârea. Arbi-
trou-se a seguir, que modificações deveria
sofrer a estrutura terrítoríal para facilitar
o desenvolvimento de,ssas funções.

Diretrizes de Planejamento Territorial
quanto às Funções Externas .do Estado

As funções externas têm sido aceitas
como aquelas mais capazes de desempe-
nhar para cada região o papel motor de
desenvolvimento. Aqui se incluiriam, não
só as produções que 'representam base de
exportação (V. EstudQs de Narth) , como
os serviços que podem atender à demanda
externa.

,
Assim foram apresentadas diretrizes vi-

sando a melhoria: de condições .terrítortaís
para as seguintes runções:

a - Exportação dos produtos prirnário~.
O maior problema de conjunto e a ínade-
quação dos fluxos de transporte e. do equi-
pamento de comercíalízacão à função ex-
portadora. Assim reteve-se como prioritá-
rios os programas de construção que visam
o equipamento de estradas (Iocalízadas) e
-de dois portos necessários .ao escoamento
econômico da produção, (!particularmente
o café e a madeira) e a implantação de
um sistema de armasenamento, necessária
à regularização do escoamento dos produ-
tos de consumo nacional.

b - Pro(f;ução tnãuetruü, Como diretri-
zes terrítoríaís foram propostas três cida-
des como capazes de abrigar um desenvol-
vimento industrial corp.plexo de alcance
extra-estadual: Ourítíba, Londrina e Ponta
Grossa. São Mateus do Sul é o lugar na-
tural de desenvolvimento da indústria es-
pecializada do xisto pírç-betumíncso. Como
.programas terrítoríaís específícos surge a
tarefa de concretização de condições ur-
banas e ínrra-estruturaís localmente ne-
cessárias à plena expansão industrial dês-
ses centros. (ínclusíve distritos industriais),

c - Funcão Metropolinata. Exercida por
Guritiba sÔbre o Paraná e a zona indus-
trial de Santa Catarina. Foram propostos
programas visando' Ó, désenvolvímento ur-
pano de Curitiba e a melhnría das liga-
ções entre Curitiba e aquela zona.

d - Funcão Turística. Também de al-
cance extrá-estadual. AslPotenc1al1d:ades
do Paraná nesse setor não são exploradas
industrialmente, apesar de interêsse de
atrações como Sete Quedas, Catàratas do
Iguaçu ou as praias do Sul de Paranaguá.
Foram propostos programas vísando a me-
lhoria do acesso e de instalações locais.

Diretrizes de Planejamento Territorial
Relativas às Funções Internas do Paranã

ldentificou-Se quatro tipos de funções
internas do l"araná, isto é, funções exerci-
das em seu tepitório tendo !por' objeto a
economia e a população do próprio Estado.

ao - Atividades econômicas realizadas no
Estado e necessárias ao aoastecímento do
próprio mercado estadual. Devem contar
com a. ínrra-estrutura. terrítoríal adequa-
da, sobretudo transporte e armazena-
mente, •

b - Serviços especíalízados, tanto os
de natureza técnica, complementares à ati-
vidade econômica, quanto os de natureza
social. Devem 'ser implantados no territó-
rio de forma favorável a sua efetiva utí-
Iízação pela população (considerando-se
portanto diferentes áreas de influência).

c - Centros de vida social que 'devem
'existir em diversos escalões do terrrtõrío e
que precisam ser accessíveís à populeção
(considerando-se o ritmo em que são fre-
qüentadas) .

d - Ação regionalizada do govêrno VÍ-
sando aadmirtistração e contrôle das. ati-
vidades sob .sua responsabilidade e um sts-
tema de planejamento permanente. Para
essa ação as agências do govêrno devem
situar-se no território de forma adequada
ao escalonamento dos serviços e à unidade'
de mando.

Estas funções não se exercem atualmente
sôbre todo o território, não apenas por-
que o Estado é subequípado, mas porque
tem uma estrutura territorial inadequada,
comportando áreas precàríarnente ligadas
à vida do Estado ou -:popularizadas apenas
por São pall.lo.

Tournou-se, portanto. essencial a escolha
de um modélo ce organização territorial
que satisfisesse aos objetivos de reequípa-
mento do Estado e de desenvolvimento das
funções escolhidas como príoritârías,

Diretrizes Relativas ao Sistema
Beçiotuüizaâo para o Pla11lejamento e para
a M.ebilização de Recursos e da População

Antes de apresentarmos o mencionado
modêlo de organização territorial, é :precisd'
anunciarmos ainda dois outros interêsses
'.iecorrentes das diretrizes de desenvolvi-
mento adotadas e que devem ser atendi-
dos por aquelá organização. Uma refe-
rência maís completa a êstes dois temas
será feita a seguir no item 5.

a - O primeiro interêsse é obter-se um
sistema de reqiõês de planejamento nas
quais os problemas de desenvolvímento
pudesse ser tratado em escala menor. Isto
se fazia através de uma sistemática admi-
nistrativa, ao mesmo tempo integrada e
descentralizada, a ser ímplantada per eta-
pas durante os próximos 10 anos.

b - O segundo interêsse a ser atendido
é o de organizar-se por escalões sucessivos
do território o que se chamou de mobiliza-
ção de ,recursos e da população. Es,tl;tmo- ,
bllízação consistiria num sistema perma-
pente de consulta à população, visando
ratificár as diretrizes concretas de desen-
volvimento concernentes a área, bem como'
propor e instaurar sistemas de colabora-
ção coma iniciativa privada para a exe-
cução dos diferentes tipos de programas
específícados no plano. (8)

Contando com essa mobilízaçâo, 'Várias
das metas do. Plano supõem a integração
de programas privados 'e públicos.

o Modêlo de Organização Territorial
EscoZhido .
O modêlo de estrutura territorial pro-

posto para o Est.ado procurou 'atender às
diretrizes de desenvolvimento consagradas
pelo" Plano e ao mesmo tempo, respeitar
ao máximo a estrutura dinâmica <10 terri-
tório, já analisada.

Descreveremos os elementos :primeiros
dêsse modêlo mencionando e a seguir 801-,



guns dos critérios e vantagens do partido
adotado. : J

El~entos do Modélo Territorial

o modêlo foi construido em tômo de
dois sistemas: um sistema principal com-
posto de pólos urbanos e funcionais e de'
eixos de comunicaçã-o, e um sistema com-
plerpentar composto, não apenas de pólos .
e eixos secundãríos, mas de Um sistema
de áreas de integração escalonadas.

o Sistema, Principal

o sistema principal do modêlo consti-
tui-se num conjunto de eixo de comuni-
cação e de pólos urbanos determinados,
principâlmente, pelo estudo das funções
internas e externas do Estado.

a - Quanto aos eixos, definiu~se um
conjunto príncípâl para 'as funções inter-
n,Q$.

- Três eixos na direção Leste-Oeste,
polarizados respeettvamente por Londrma,
(,até manorte), 'Por Ponta IGrOS't>a. (até
Cascavel) e por Curitiba (até Pato Bran-
co, via União da Vitória) . '

- Um eixo que interliga transversal-
mente os anteríores, oonstítuíndo eíemen-
to-chave para a unificação econômica e
cultural do Estado. .

O conjunto principal, definido para as
fUnções externas,acrescenta a êstes qua-
tro eixos alguns IProl<mg,amentos - até a
Foz' do Iguaçu, Campo !Mourão, Umuara-
ma, Paranavai, Joinville e o !próprio eixo
da. BR-2.

b - Quanto aos pólos; também eompo-
nentes do sistema !princLpal,do modêlo, são
êles os quatro centros urbanos regionais
já mencionados: Ourítíba, P,onta Gross-.,
Londrina e M:aringA. Os três primeiros
devefão ainda acumular a função de pôlos
industriais de importância estadua'l:

!Para concretizar tal sistema de susten-
tação foram propostos, em primeiro lu-
gar, programas de meíhoría, prioritAria das
ligações rodovíârías nos eixos menciona-
dos, 'em segundo lugar, programas de
desenvolvíniento !para os 4 pólos urbanos
objetívando, não só o desenvolvimento das
cidades, mas t>rincipalmente .o desenvolvi.
mento das suas funções regionais e, em
terceiro lugar, programas especificas de
- industrialização dos três centros já men-
cionados em 4.1.

Os Elementos Compl~entares do
Modêlo Proposto

mtegram ainda o modêlo ,terrttorial
proposto dois tipos de elementos: de um
lado um sistema secundário de eixos e
pólos, artâcutado, ao sistema príncípal já
apresentado e constituindo SUa trama mais
fina e, de outro lado, um sistema de áreas
de íntegração; as quais são atraídas exa-
tamento pelos pólos dêsse sistema seeun-
dArio.

O sistema secunâãrío de pólos e eixos
foi proposto visando facilitar a penetração
por todo o Estado dos fluxos significativos
do progresso: fluxo de !pessoas, de merca-
dorías, de capitais e de comandos admi-
nistrativos.

Quanto aos pólos, coube indicar não só
uma 'lhierwrquia de pólos ur,bangs (em ní-
veI inferior aos 4 ji citados) J como tam-

bém um sistema de unidades funcionais
que devem existir em cada umdêstes
!l'lólos.

O sistema de áreas de i1ttegração foi de-
finido concomitantemente com a hierar-
quia de pólos urbanos proposta. De fato,
essa concomitância era indispensável.
pois a importância da cidade como centro
de vida eoletíva e a dimensão das uni-
dades funcionais que ela deveria conter,
Só podem ser definidas em função de uma
área de influência determinada, na qual
se considera o conteúdo demográríco e
econômico.

A delimitação das áreas de :integração
teve como critério não apenas a tPesquisa
da estrutura espontânea de atrações;' mas
príncípalrnente a conveniência de aplica-
ção de uma extensa série de programas,
euías execuções deviam ser or.gan~adas e,
mutuamente harmonizadas em têl1ll1os ter-
ritoriais.

Oonsíderando as reterêneías, proce-
deu-se a determinação dos elementos com-
plernentares do modêlo terrítoríaí propos-
to, e que se fêz até o nívél de detalhe.
adequado' à fase de trabalho que -ee exe-
cutava, Calberia às 'fases posteriores a de.
finição de modelos de organização terrí-
torial mais detalhadas, compreendendo
instrumentos norI'nativos da ocupação ur-
bana e rural, programas de equipamento
territor!:al em menor escala e projetos €S-
pecíãcos de várias naturezas.

No grau de aproximaç-ão visado chegou-
se a determinação; de unidiades polariza.
das (área de íntegração e respectivo pólo)
em três níveis:

a - Nível regional, comportando 7 uni-
dades a. serem' instituídas no !Periodo do
Plano, adotando-se de imediato a divisão
em 4 regiões !polarizadas pelos 4 centros'
mais desenvolvidos. As regiões serão as de
Curitiba, Ponta Grossa, Londrina e" Ma-
rtngâ, União da Vitória, GuarapUl;l.va e Ja-
earêzínho, '

b - Nível suo-regional, comportando 16
unidades, Seus pólos serão os 7 pólos já,
mencionados como centros regionais e
mais Paranaguá, Iratí, Pato Branco, Cas-
cavel, Comélio Procópio, Apucarana; Cam-
po Mourão, oíaacrte e Paranevaí,

c - Nível suora- local, comportando cêr-
ea .de 50- unidades, provísõríarnente iden-
tificadas, e representadas no mapa anexo.

Critérios para Determinação elas
UniclaJde,sPolarizadas

Para atender às exígêncías do plano, o
setor de planejameto terrítoríaã da EqUipe
do Plano; conduziram à fixação de dife-
rentes critérios para a defíníção das uni-
dades polarízadas, Mencionaremos a se-
guir alguns dêsses critérios !para os três
níveis' de referências.

As suo-regiões: 1!:3te escalão foi calcado
na análise da estrutura de polarízaeões
urbanas atuaís, que reconhecia a existên-
cia naquele nivel de. comunidades regionais
rélativamentecoesas e claramente pola-
rizadas.

As sub-regíões atendem ainda a outros
critérios:

a ,- Número de habitantes suficiente
para comportar todos os equipamentos
períêdícamente necessários â população,~

na atual fase de desenvolvímento, (ex-
cluindo-se, portanto, os equipamentos' 8:pe-
nas excepcionalmente procurados).

b -, Poss~bilidade do pólo ser atingido
de qualquer ponto da área. em menos de
meia jornaeía de 'Viagem em ~tradas e
veículos precâríos.

- c - iRelatiova homogeneídade quanto ao
~ipo de exploração da terra, culturas do-
minantes ou composíçâo da população
(origem e época. migratória e oubrps as-
pectos culturais).

d ,- Relativa estaoílídade da estrutura
territorlal interna (solidez dos eixos \ de-
penetração ou dos pólos urbanos).

Em conseqUência as sub-regíões mantí-
.veram-ss dentro dos seguintes pa.rãm.etí"os:

a. - Ares míníma: 5.~ km,2, mâ.xi.ma.
25,000 km2. ' •

b - População em 1870: (a população
futura é mais importante QU~ a. atual nas
âreas dos <três grandes centros regíonats) . .
Popu~ão em 1960: m.inima 90 mil (ex-
ceto litoral).

c - Distância s. ser percorrida em mé-
dàa 'Para alcançar a cidade pólo: 60 km
em áreas de ocuoação madura, 150 ~ em "
áreas de ocupação em processo.

No quadro do !Plano de Desenvolvimen-
to as sub-reglões comnortarão, em resumo,
as seguintes tarefas. Que são esse.nC'ia.lmen-
te tarefas, de mobilioz:ação da popUlação:
planejamento e contrôle pa.ra. 'os órgãos do
govêrno diretamente enearrezados dos pro-

, gramas educatívos e assístencíaís '(setores:
saúde, ensino, assistência técnica. e fman-
ceira à agricultura, eic,); assistência e
coordenacão de serviços d~ tipo d~.,.
dentes de outros' agentes; promoeão da
consulta e das decisões coletiva!,! referen-
tes à adoção de programas de tOda a or-
dem de Que participem particulares e os
podêres públicos; promoções e organização
de ,ru;sociações é de comunidades de menor'
âmbito (supralocaís e locais) que devem
participar do -;processo de planejamento em
instáua-ação.

AS rREG\róES

As regiões foram determ1nada8 com o
objetivo de construir um prilne1ro escalão
regional do processo de planejamento pro-
p~. '
Dentre os organísmos especIflcos que elas

deveriam comportar destacam-se OS órgãos
regíonaís setoriais da adm.in1stração esta-
dual, em particular do Departamento de
Planejamento Econômico e Social; o Con-
selho de Desenvolvimento Regional, órgão
consultivo que acompanhará o desenvolvi-
mento Tegional do Plano e no qual a. po-
pulação da ãrea será amplamente repre-
sentada; o Conselho de MOIbilização Social
entre o Estado e demais agentes, visando &

prestação de serviços à. população e a par-
tici.pação desta no processo de- planejamen-
to; uma Sociedade Regional de Desenvol-
vímento nos casos em que os recurses da
própria área jA puderem ser efiCientemen-
'te orientados para a promoção (]e ativida-
des motrizes.

As principais características âe natllff'!za
territorial que as regiões deveriam apre-
sentar dadas suáB funções, foram. 1\8 se-
guintes:
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!li - carga. demográfica. e econômica. su-
ficlente (ao menos a. médío prazo) para.
just!f1car a adoção da Região como uni-
da.de de primeiro nível da administração
estadual.

b - conteúdo econômíco da região su-
ficient.emente ímoortante !para merecer
um nlanetamento es'!)e~ffico. obtetívando
desenvolver especíalízaoões !'el!'ionaIs' e o
ahastert!nento interno. bem 1'0'110 a ím-
plantaeão de atívldades motrizes do de-
senvolvímento regional.

c - pequeno número de regiões, para,
não criar problemas insolúveis quanto à
organlzacão e' pessoal técnico dos organis-
mos específicos regionais.

d - oondícões terrítoríaís favorâveis:
regiõe!J compostas de um número inteiro
de sub-reaíões, ínteeradas por sólldo eixo
de li!!.'acões e polarizada por cidade com
um mínímo de desenvolvimento urbano.

AS ZONAS SUPRALOCAIS

1!:ste escalâo foi adotado (em nível infe-
rior ao das sub-rezíões) não s6 porque
correspondía freqUentemente à comunida-
des naturais, como por ser adequada a. um
bom número de programas !previstos no
Plano. D&tes lembraríamos dois ttuos. De /
um lado, os programas que se realizam na.
justa. medida do escalão supralocal:
(com 08 de estradas. e comunicações in-
tenll,'Ibanas de nucleacão dos eauin-amentos
sociais de nível sunralocal, programa de
implantação de indústrias agríCOlas e ar-
ma.zéns, programa de eooperatãvísmo entre
produtores, atc.). De outro lado, os pro-
gra.mas que .se devem localizar em nível
local, mas cuja coordenacão e eontrôle de_o
vem ser feitos em escalão SUil>ralocal: são
programas de educação familiar, alímen-
tação, higiene, artesanato, economia d.a.
emtrrêsa familiar, utilização dos serviços
sociais, etc.

Para. corresponder a estas funções, o es-
calão supralocal deve caracterizar-se ter-
rítoríalmente por tpermitir o acesso à ci-
daJie pólo num prazo. médio de hora e
meia de viagem (a. maioria da população
contida em um raio de 25 a 30 km) .

A REMODELAÇãO DA ESTR~A
TERRITORIAL COMO UMA POL!TICA
DE DESENVOLVIMENTO

I

Consubstanciando as .diretrizes especifi-
cas de planejamento territorial, a; estrutu-
ra pl'OlpOS'tafoi concebida como uma pro-
.posíção síntétíca, global e unitária.

Gostaríamos de concluir fazendo ·três
observações quanto ao significado dessa

. proposição.
Em primeiro lugar deve-se ressaltar sua.

importância para orientar localizações, de.
finir. áreas de ação ou planejamento 00 in-
dicar prioridades !para a. infra-estrutura.
1tsses aspectos" !parciais e subsidiários não
devem escamotear porém, o fato nôvo de
lSe ter chegado a um nível de sfntese es-
pecial.
Em segundo lugar Observe-se que 'a. es-

trutura. rterritorial proposta, embora tenha
se baseado o mais rígorosamente possível
nas tendências espontâneas de ocuoação

38 e nas exigências de programas de Plano,
não eenstítuí uma resultante mecânica-o
mente determinada SI partir dêsses pro-
gramas e objetívcs.

O modêlo espacial que fie propõe não
sendo fixado apenas em têrmos técD1cos e

implicando em co,nsiderável número de
oncões de m ~ior Interêsse para a. :popu1a.~
cãe, ~le l'onstlt1l1 em si mesmo Um ob1eto
de decl.são pOli·tira e consubstan-ía uma
polftica. específica de desenvolvimento. '

Trata-se de uma uolitil'a Que compreen-
de a desísrnaldade de tratamento, por par-
te do zovêrno, das vÁrias Il'eg'ióes. !'idades
e $!l'Tlnos noputaclonaís: desil11Hlldade ne-
cessârãa Que não deve ser eliminada mas
racíonalízaaa em funcão do desenvolvímen-
:to geral. Nl'ot,e sentido o modêlo ne estru-
tura terrítorlal anresentado no Plano per-
mite que o zovêrno faca suas oncões quan-
to a políti-a espacial. informado por cri-
térios aderrnados e pela visão de globali-
dade ímplícíta no mesmo modêlo (9).

Finalmente, caberia observar que en-
quanto Instrumentos do Govêrno o modê-
10 de orJ!'a~izaclío terrttoríal oriente do~s
tínos de acõss. 'De um lado. índíca-príorí-
dades para nroeramas eseecírt-os de orea-
sínacão terrttorlat a serem realizados díre-
tamente pelo G()Vêrno. nartdcularmenta os
relativos a tntra-estrutnra de transportes.
De outro lado. o modêlo representa um
criMriod~ terrttoríalízacão a ser oferecido
pelo Govêrno não só aos seus órgãos su-
bordinados, mas a todos os seus colabo-
radres no Piano de Desenvolvimento.

A presente comunicação não comporta-
ria uma explanação mais ampla de como
êstes dois instrumentos foram detalhados.
Sômenteem um nôvo informe seria possí-
vel colocar em discussão as proposíções
técnicas maís ;precl.sas que o setor de pla-
nejamento terrítoríal exprimiu, no Plano,
através de 'Progr~ e diretrl.zes escecí-
fioos.

NOTAS:

1 - Segundo a bibliografia dI!. <JM1:
(planejamento físico) "é racionalizar os
elementos "físicos" de uma região, íanto
naturais como culturais, ,que compõem em
conjunto as economias externas, fatôres de
progresso econômico, e constituem a ín-
fra-estrutura necessária a. todo o progres-
so econômico".

2 - O espaço concreto t~mbém. é cha-
mado "banal",' "geográfico", "total" ou
"físico". A. 'êle contrapõem-se os "espaços"
definidos por discil>linas' especírícas; são
espaços abstratos ou formais representando
apenas "sistemas de relações" (espaço
'econômico, social, etc.) . Não reproduzimos
nestas notas os comentários mais exten-
sas desenvolvidos a ipropósi~ da noção de
espaço concreto.

:3 - A propósito merecem ser citados
dois dinâmicos centros de pesquisa: Na
França, o Institut de Science Eeonomique
AJlpliquée (François Perroux e J. Boude-
ville) e nos EUA o Regional Science Asso-
ciation (Walter rsard e JOhn CUmberland).

4 - Esta pesquisa \Vem consagrando na.
França de hoje vários príncípíos de orga-'
nízação terrítoríal, na qual a polarização
urbana é básica.

5' - Uma classificação possível dessas
áreas especiais seria. a seguinte:

a - Grandes Regiões - (Nordeste Bra-
sileiro, Itália !Meridional, Vale do Tennes-
sy em que o Govêrno Nacional cria. ins-
trumentos especiais para promover gran-
des transformações econômicas e sociais
na ârea, inclusiva dotando-a. de nova ín-

fra...estrutnra. maflerial (transporte, ener~
gia., Indústria, ete.).

b - Reçiõe« Médias - de extensão li.;
near contada. em dezenas de krn, at1ng1n~
do no mãxímo 200 ou 300 ~m. Ne~ses ca-
sos maís freqUentemente Que o Govêmo
Cent.ral, as comunidades da área podem
promover o 'Planejamento. CE'!x. Comitês
Regioorus Frapeeses e Ingll\l;es, muníeíníoa
da região sul do Estado. Rão Paulo, mu-
nil'fnlos da. área metropotítana de São
Paulo). Lembramos três tipos de regiões
dêsse escalão que merecem ser citadas:

- as reeíões metrotolitanas e zonas de
urbanízacão contínuas, em Que ~ nrocura
ríncíoaãmente conservar e desenvolver as

funcões dM ~lomeracóes. im:op.dindo Que
suas vantseens lo"acionais dimfnTlltm POr
aeão de seus problemas internos (Ex. pIa..:
nos de regiões metropolitanas nos EUA).

•- ~s relr;~.'! de de.~i!".1)('7.f)1mt>,1tt(} lli't .•ti-
comente aortcotn ('11;0 ,!:,l"n~i~·m"nto é ~oli-
citado nor ra:r.I'If·!,;~"",,.,,tllÕOso-Iaía (Itália

á1'I'A,sdI'! "<bonifi<:'a.":Fl'''nca - zonas
de "rémembremenf s!!'Mcole"), 'POr ra?;ãQ
-de pleno a;oroveit.amento das vant.a"'ens
Iocar-íonaís em territórios lá P-stl'lJturados
(áreas decadentes) ou- 1)01' razões õe apro-.
veitamento das vantaeens ('rladas bar
grandes obras de tnfra-estrutura (Ex. rell'iiio
do Ba.i'-Rhl'me-Lan!l'tledoc sôbre o flrande
canal dl'l. Rodano, La.nde!; de n.!!\.'!"one.ha.-'
ela. do Damodaa- da índia. rerzi!ío de Ul'll-
bunnnzá, áreas servidas por p!>tr!lõas pio-
neiras como as de acesso a BrasfUa) .

- as rePiÓf'.<;de di!.~enoo7.1,im.ent() i..,t'lfL.~-'
trin.l em 0l;1'!se t'l'O"l1r<t I'ri'ar nm nólo de
de<OI'1wnhr1mento indllstrial inclUSive nela
imjt)l~nt"cií.o dI'! ínrra-estruture especial
(distritos industriais).

e - Peouena» ãreas em ll'e1"alde menos
de 1n km dI' e"t.l'no;;o p mP.no""" a"'~ !I.
uniõaõl'! nolft.ir>n-!lnmi'nll't.l'<!.t.!v'IÉ'lpml'nt.<t1".
pm 0111'1'''' nhl ••t.iVI\ o nla.nI'IAm.."t.o I!lllhal,
dI' com""lõ",~.... llrbl\n!lJl npn11I'nA.'1e mé-
dias. A inl,.,f".t.iva do nlAnp.is.ment,o /'01'0":
v,sm E'm 11P',.",1ri•• orP.'''.nll'm~.• ,. 1ll'11nn"lo-
cats ou ol'P.'!I.nl"mo,<;I'~,,,,••,.talizados (Prefei-
tura, Associações, ABCAR).,

6 - lt..t.e P. o ca...•o dI'! 11m Plano õe n.o-
VêM10 mareado ne1<o.irléia de re"'!onallzar
onde "111'\ ",.;" é admitir a. crescente parti-
cipação !popular. \

7 - Oitam()s dentre os equínamentoa e
servícos lp.vRnt~.nM: l1osnltai~ (mlmpl'll e
l••}t.os). di~np.nl''''rlos ÕM diversas "mol~s-'
ti.as de massa", mPdlcos e dl'nt.ista.s
(número) .: e!ttllb~le,..iml"ntO\<lde ensino mé-
dio. e.«t'l..bel••"imP.ntQi9~.n,.ários. I'Ma.<!'M1-
rai~ de assístênola técnica. armw:énse
máauinas de bp-neficiamento que reunem
a. produção agrleola da zcna,

8 - Sem Querer discutir aout o mérito _
dessa díretríz, limitamo-nos a lembrae Que
o Est.ado não dispõe dos recursos suftelen-
tes para assegurar por si 1"6 a realízaeão
dos programas realmente decisi-vos nara o
proeresso econôlnico e o desenvolvimento
social. .

9 - Re.ieita.-se assim as duas alternati-
vas correntes: de um lado, optar-se pela
díspersão falsamente igualitária dos pou-
cos recursos por todo o território que im-
pede a realízacão de obras e organismos
realmente eficientes; de 'outro lado o fa-
vorecímento de uma. ou outra. região, com
critérios imedlatistas ou pardais; igualmen-
te 1ncftJPaz de dar ao!! recursos o tl.provet-
ta:nento juato. O



•Avaliação das
necessidades habitacionais

(

~ trabalh(l) se !propôe a dar uma con-
tribuição pára o aperfeiço~enfõ dos mé-
todos de, equacionamento dos problemas
habítacíonaís, Representa êle uma. expe-
riência realizada no Paraná, na elabora-
ção de Programa Estadual de Habitação,
encontendado pelo Govêrno daquele Es-
tado à firma ASP.LAN 61A - AsseIlSoria
em Planejamento.

,embarcação, veículos, barracas, tendas,
grutas, !pontes, :galerla5, banco de praça,
pátio de estação, marquíse de edifício, etc."
Aliás, é interessante observar que, segun-

do essa definição, haverá coincidência en-
tre o número tie famílias e o número de
domicílios partículares ocupados, conrorme
ocorreu no Censo de 1950.

, Basta! essa definição, para se avaliar a
sua díscordâncía com o moderno conceito
de habitação, que a considera "elemento
fundamental do padrão de vida, consti-
tuindo não apenas aQrigo nsíco mas tam-
bém rator condícíonante da ínteraçào en-
tre seus moradores no seio .aa família e
dêstes para com tôda 'a sociedade. Sua
estrutura, organização, dimensões, equípa-
mente e estética devem atender a um mí-
nimo de requisitos que a, tornem compatí-
vel com o estado de saúde, o mvel de
edícíêncía e as condições culturais exi-
gildlas por uma sociedade em desenvolvi-
mento. (1)

O estudo das condições de habitação
deve, pois, se basear em determínados pa-
drões mmímos de conforto a nm de que

Uma pesquisa por amostragem é de custo se possam avaliar as derícíêncías existen-
relanvamente baixo e permite chegar a teso Desta forma, ficam expncadas as dís-
resunacos bastante concretos, uma vez que paridades dos números que pretendem
se pode fixar de princípio 131 margem de quantificar o "dencit" habítactonal em de-
êrro aUmitl>d,a. No caso 0.0 Paraná roram ternimado local, sem especírícar os !padrões
visitadas apenas 2.000 habitações em todo mínimos consíderados. Nas atuais condi-
o Estado. ções de desenvolvimento do Pais, esses pa-
A pesquisa visou a conhecer as caracte- drões mínimos não podem, entretanto" ser

rístíoas nsícas das habitações, a utilização muito elevadas, a fim de que as pesquisas
dos serviços' urbanos, a densidade de· sejam de utilidade para uma programaçao
ocupaçao, o nível de renda dos moradores, posterior.
ao concição de ocupação, a parcela da ren- Para a pesquisa do paraná, procurou-se
da aphcada em moradia, as formas de determinar UEIlIaIamostra cuíos 'resuuados
aquísiçao e o ínterêsse demonstrado pelà. rôssem váudos para Curitiba e para o In-
aquísição da case própria. tenor do 'Estauo, e tamoem, com ligeiro
A primeira questãri a ser enfrentada foi aumento do êrro percentuai, para determí-

-, nados aruoos de ci.dad,es.se a unidade a pesquísar seria a habita- ,.... o it'w

ção ou ai ramííía. Após considerar as van-
tagens e desvantagens de uma e outra hi-
pótese fixou-se a habitação como unidade
de pesquisa. Tal fato permitiu fazer coín-,
cídír, "grosso modo", o universo a ser con-
siderado na amostra com o número de do-
mícihos existentes, av,aliac1o com o auxí-
lio do censo domicílíar de 1900.

() tra.balho abrange a descrição do mé-
todo de pesquisa empregado ,para conhecer
a sítuação habitacional do Estwdo e (OS

diversos critérios adotados para a1aliaçã,a
das necessidades habítacíonaís.

PESQUISA HABITACIONAL

Para se conheeer atualmente a situação
habitaçional de determinada áre(il ou ter-
ritório uma pesquisa direta é necessária,
uma vez que os úitímos dados censitários
compleros relativos às unidades haoítacío-
naas sao os do censo de 1940. Os dados
do Censo de 1950 são incompletos e ínsu-
fieien.es, e, do Censo de 1.9bU, só se conne-
ce o numero de uomícíncs. ocupauos.

Tais grupos de cidades roram formados
de acôrde com a ordem de .grandeza d.a
população das sedes munícipais em 19,60:

Grupo 'I - cidades de população supe-
rior a 25.000 habitantes.

•
\

Grupo li ..•...cídades de população entre
12.500 e 25.()OO naeitantes .

Dizemos "grosso modo", porque o con-
ceito de domicílio censítárío não pode ser
identificado ao de habitaçao. oonrorme as
"Instruções ao Recenseador" - 1960: "Do-
micilio é o local ou recinto estruturalmen-
te índependente, que serve de moradia a
famiUas eensítárías, rormaco por um con-
junto de cômodos ou por um cômodo só,
com entrada independente, dando para 10-
gradouro ou terreno de uso púnlíco ou para
local de uso comum a mais de um domi-
cílio. Oonsíderer-se-á também como domi-
cílio o local que, embora não atendendo
àquelas caraoteríssícas, sirva de moradia
na data. do Censo a peesces ou a: uma Só •

, pessoa, taia como: predíos em construção.

Grupo III - cidades de população en-
tre 41.800 e 12.500 habitantes.

Tendo em vista essas considerações, foi
elaoorado o questionário, e preparacos os
esquemas de amoscragem no' tntenor e em
Ourítíba.,
O processo de determinação das habita-

ções à pesquísar foi ligeiramente diferente
em ountíoa e no Interior. Na Capital,

(1) Seminário ele :lIabitação e Reforma
Urbana IAB - IPASE, Rio ele Janeiro
- São Paulo - Julho de 1963.

Ara. Domingos Theocloro da A2eVeàoNetto
ASPLAN' SIA. - Assessoria. em

Planejamento -

após a escolha alea.tóriaJ dos quarteirões,
foi realizado um levantamento prelímínar
para se identificar todos os domicílios !'leIo
seu enderêçc, Em seguida, para cada um
dos quarteirões sorteados, se identificou,
mediante sorteio, um certo número de ha-
bitações a visitar. O pesquisador, assim,
se dirigia para o campo já com os ende-
reças das habitações a visitar.

No Interior, uispensou-se a pesquísa pre-
liminar devido ao elevado custo e à exi-
güidade do tempo disponível para reali-
zar em 19 cidades levantamento semélhan-
te ao da' Capital. O ,proces60 adotado, no
entanto, é tão !Válido como. o empregaâo
em CUl'itiba::

Uma vez determinados aleatoriamente
os quarteirões, as habitações a pesquísar
foram escolhidas medíante sorteie siste-
mático realízado pelo !próprio pesquisador,
a partir da primeira casa a ser escolhida
mediante instruções precisas. Evidente-
mente tal processo exige maior experiên-
cia d~ pesquisador tenuo sido êsse o mo-
tivo da pesquisa 'ter sido realizada primei-
ro em /OUritiba e depois no Int:erior. Os
pesquisadores utilizados no IBtenor foram
os mesmos de Curitiba, onde, sob contrõle
e supervisão diária, foram devidamente
treinados.

Uma vez coletados os dados de camoo,
os questionários foram submetídos à c~-
tíea por parte das supervísores da pesqui-
sa, realízando-se nova. investigação de caro-
po nos casos duvídosos, Foram também
objeto de verificação sistemática cê,rca. de
20% das entrevistas de cada pesquisador.
Uma vez aceito o questionário, os supervi-
sares completaram o seu preenchimento
com alguns cálculos e classificações consí-
derados de iinportância. Após êsse traba-
lho as respostas foram tabuladas e apura-
das por meio de equipamento convencíonaí
IB~. '

PREPARO DO QUESTIQN.ARIO

Na elaboração do questionário e na crí-
tica das respostas surgiram uma série de
pequenos !pr()lblemas cujas soluções são
apresentadas em seguida.

CARACTERíSTICAS FíSICAS
DAS HAmTAÇÕES

Procurou-se, ínícíaãmente, determinar
uma série de característteascrístcae das ha-
bitacões encontradas, de modo a poder
quantírícar suas deficiências: número de
cômodos, banheiro ou chuveiro, warelho
sanitário, ete.; a situação da casa no ter-
reno e a utilização dêste: o grau de con-
servação da casa, os materíaãs de constru-
~ão (paredes, písos, etc.) e a qualidade do
revestimento e das portas e janelas;
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Ainda. que se considere de importância
a Iocalízação da .habitação e sua integra-
ção na comunidade urbana tendo em vista
as facílidades de 'comércio, escolas, equipa-
mentos de saúde, ete., tais elementos pro-
põsítadamente não forem pesquísados por
escaparem ao ãmníto do trabalho em ques-
tão. Foram, no entanto, ínvestígaôas as
deficiências dos serviços urbanos de distri.-
buíção de energta elétrica, aoasteeímento
de água e de cota. de esgotos.

A dificuldade de- obtenção de algumas
daquelas caraeterístíoas mencionadas, bem
como a complexídade gevail de tabulação
e. apuração dos dados de modo a permí-
tir sua !Utilização pa.ra os fins do traba-
lho, indicaram i3I conveniência da classi-
ficação das haoítações em determinados
tipos earaoteristicos.' .

Uma. pesquisa preliminar foi feita parolli
deterrndnar os tipos de habitaçáQ a serem
adorados, segundo SU!J,S característícas mais

I importantes. A cíassíncação nual -com-
preendeu oito tipos:

Cortiço ou COISa de cômodos- Conjunto
de domicílios com um; dois e mesmo três
cômodos cada um, com quintaa, WC e às
vêzes cozinha coletiva.

Barraco ,.- Abrigo improvisado de até
três cômodos, construído de madeira ou
materíaís diversos, em terreno não delírní-
tado, geralmente de terceiros. Quando em
conjunto são chamados favelas.

Tipo prttcárw - Casaminima, de pou-
cos cômodos, mas maior do que o barraco,
de acabamento precário, construída com
a exclusiva preocupação de economia mas
em terrenos bem definidos.

Tipo modesto ~ casa com um número
de cômodos 'e acabamento aceitáveis, mas
de~tituída de água encanada. São. casas
cuja única deficiência inaceitável e grave
é a falta de água encanada e instalações
sanítáríaa e de banl\o. •

Casa popuiar - Representa o padrão
mínimo desejável de moradia, dispondo 'de
água encanada, banhetro e instalações sa-
nitárias, seja, a construção de madelrã ou
de alvenaria.

t •

..
Apartamento popular - Com o mesmo

padrão da casa popular mas em edífícícs
de apartamentos, - ge~lmente sem ele-
vador. .

Casa média ou fina - Sob tal denomi-
nação foram reunídas tôdas as casas de
padrão mais elevado do que O tipo popu-
1a11. São -geralmente habitações com três
quartos, mais de ume sala, banheiro, copa,
cozínha, garagem, dependências para. em-
pregados, cujo nível de acabamento é bas-
tànte variável, desde o econômico até o
luxuoso.

!Apartamento- médti'o ou fino, - Cbm as
mesmas acomodações da casa, fina, mas
construídos em edífícíos de muitos paví-
mentos, servídos por elevadores.

•A classífícação das nabítações pesqui-
sadas nos tipos adotados vsesía bastante
difícil de .ser feita pelos pesquisadores,
dada a. grande variedade de combínaçõês
das característícae mencíonadas anterior-
mente. Por êsse motivo o questionário foi

- elaborado-de- módo -a - per:n1i.tir-lev;anfiãfllo
campo 8G)enãs as característícas mai.Sãie-
terminantes das habi:tações, e f.azer a clas-
sificação .propriamente dita no escritório
por pessoal mais experimentado.
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'A DENSIOA.b~ DE OCUPAÇAO
DAS MOR..ADIAS

Como densidade de ocupação das mora-
dias compreende-se" em termos gereís, a
relação entre o número de habitantes, e o
espaço dísponível na habitação. Para tal
análise são usados algUIlli índices tais como
o número de famílias !par habi:tação, a re-
lação entre o número de pessoas e o núme-
ro de cômodos da habitação, ou ainda, o
número de metros quadrados xíe constru-
ção por pessoa.

A pesquisa foi realizada de modo a per-
mitir mensurar a densidade d~ ocupação
segundo o número de ramílías por habi-
tação e a relação entre o número de pes-
soas e o número de cômodos.

FAMíLIAa COABITANTES

De modo semelhante à classificação das
habitações na típoíogia adotada, seria ex-
tre.thamente díncn transmitir aos. pesquí-
sadores os critérios para se considerar os
moradores consutumuo mais de uma fa-
mília. Por êsse motivo na habítaçao e a
relação de dependencía ou parentesco en-
tre eles. A avaliação dOInumero de famí-
lias coacitantes mesmo com relação de
parentesco entre si, foi fe1ta no escritório,
obedecendo a alguns critérios.
O número de f·amílias em uma haoíta-

ção foi calculado segundo as .ràzaíüas na-
.turaís residentes, assim compreendendo os
Iaços conjugais ou filiais existentes entre
os moradores: .
Dessa forma, foram considerados corno

duas famili;l.S os casais residentes com
ambos os país de um dos cônjuges. Atlmi-
tíu-se que cada família natural (país e fi-
lhos) poderia absorver uma ou duas pes-
soas de outras famllias, desde que não
houvesse laços filiais entre estas .últímas.

PESSOAS POR CôMODO

o cálculo do índice (Pessoa por cômodo)
envolve algumas dífícuidades, tendo-se em
vista os cômodos e a ídace das pessoas que
entram no cáiculo , Tais orítéríos variam
segundo os paases, seus costumes e os ti-
pos de habítaçao mais comuns, Por êsse
motivo foram adotados dois índíces: o pzi-
melro, relacionando o número total de pes-
soas, e numero total de cômodos, e o se-
gundo relacionando o número de pessoae
adultas (maiores de 14 anos) com o núme-
ro de cômodos habitáveis, isto é, cômodos
que possam ser utínzados cçmo dormito-
nos sem maiores ínconveníentes para a

• sade: quartos e salas. No rprímeíro caso,
eonsíderou-se que valôres iguais ou supe-
rioresa. 1,5 pessoas por cômodo já indica-
riam certa detícíêncía ' da !habitação para
aquela família.. No segundos caso consi-
derou-se que o índíee de pessoas adultas
por cômooo habitável deveria ser inferior
a dois. Assim,uma !família de 5 ~
poderia se acomodar numa. casa de qUa/-
tI'O cômodos (sala, quarto, banheiro e c0-
zínha) desde que nem todos sos seus mem-
bros fôssem adultos, pois caso contrário o
prímeíro índice seria de 1,25 (Bati.sf,aitório)
e o segundo 2,5 (insuficiente).
. O cálculo de tais índices foi feito em
escrítórío, sendo levantado no campo ape-
nas os elementos índíspensâveís: i<lade
dos moradores, o número de cômodos d:a
habitação e a sua utãlízação.

RENDIMENTOS FAMI.W.ARES

A renda familia-r foi também calculada
em escritório, 'a pwrtir dos salários ou ren-

dá de cada morador, coletados no campo.
Tal valor é -que serviu de base a todos
os cálculos relativos à renda: !parcela apli-
cada em habitação, entrada e prestação $-

eoíhídas para aquisição da casa própria,
etc.

AS -NECEBjS(IDADES HABITACIONAlS

As necessidades haoítacíonaís costumam
ser estimadas para longos perieaos de tem-
po, usualmente 15 a :::0 anos. !Nas atuaãs
condiçoes <10 pais, e maJ.s parucuiarmente
nas 00 Estado do Paraná, tais avanaçõea
de longo praao seriam muito imprecisas e
ae. utlllClI;õ.9.ereduzida; Ao connnuo pro-
gresso aas técnicas e métodos ue constru-
çao e à íncipíencía uos mecanismos de
atuaçao ,no campo da. namtaçao papuJ.a:r
recentemente esiaceiecícos pelo Governo
Feaerai, anam-se no Parana, a um. cres-.
cimento oemogranoo excepcionat, decor-
rente da ocupaçao do terricorio e à, .au-
sencia de cacos estausncos adequados e
olIit;uanzaa.os. !I!lm tace uas dincuicadea
ímpostas por essa SltUaç~,as neeessida-
des nauítacionaís foram esumaoas para
o penoao ce ClIlCO anos,' consiceranao-se
este suncíente para, nnpiancaçao e expe-
rímentaçao de um' sistema- permanente
de acuaçao, planejado <para enrrensar as
necessioades ruturas de iongo ipIl'azo.-!Para; se avalíar as necessidades gerais
de riaoítaçãooe hoje, e dos proxirnos cin-
co anos, 101 ímprescinôaveí anausar o cres-
cimento demograaíco do ];S1;auo a partir
<le isso, Tal anánse 10i necessáría para
avaliar as necessioaaes atuais em números
absoiutos uma vez que as estaustícae for-
neciaas pela pesquisa são expressas em
têrmos percenteaas sobre o numero atual
de domícinos, sena.o que {) úinmo dado é
o do Censo de 1911<r. Por oucro Iaoo, as
necessíaaces ihablcaci.QIIJ.aisnos !próXimos
cinco anos representam funçao uíreta do
crescimento demográtíco.

CRITllliUOS AIX>TADOS

Gomo princípio, admítíu-se que tôda ra-
mina deve ter a possímnaade ce residir em
h<\.IJILaçaOaaequaaa, que mereça conuíções
mimmas de segurança, conforto e áuap-
taçao às suas necessíuades, ASSIm, a naoí-
taçao deve ser anequana, sera quanto as
suas caraetenstícas nsicas, quanto ao aqui-
pamento interno, quanto ao espaço e nume-
,1:0 de cômodos necessários aos seus mo-
radores, e quanto a alguns equípamentoa
urbanos liIlnd.amentais.

Sem meneíonar os inconvenientes da
coaoitantes. em promiscuidade, para a
saude mental <ia ranana, é necessário que
ela resida em habitação que íne seja ex-
clusiva, sôbre a qual tenha ínseiro domí-
nio, t2) ;Bal'a isso é indiSpensavel que lhe
sejam proporcionados os meios para, con-
secução desse objetiva. Boderá. ocorrer, no
.entanto, que duas ramínas, com. laços de
parentesco entre si, desejem, por razões
partícuíares, residir numa única habita-
ção. Nessa hipótese, a vontade dOS'mora-
dores deve ser respeitada. Sendo extrema-
mente dificil pesquisar o número de casos
de coabítantes ínvoiuntáría devido à es-
cassez de recursos das ramüras, aldmitiu-
se, para ereíco de cálcuro,. q.ue aquêle
n~ero fôsse igual ao número de ifamí-

(2) Não sé emprega"aqui a palavr(» do-
mínio no senti@ estritamente juri-
cUco.



Iías coabítantes com rendimentos infe-
riores 'a doU; saláríos-enínímos.

As habitações inadequad,(J)8 e que devem
ser substituídas são aquelas que não ofe-
recem os requisitos mínimos de segurança
e higiene para seus moradores, seja pela
precariedade dos materíaís empregados,
seja ,pela obsolescêncía da construção, seja
pela utilização em comum com outras ha-
bitações, de instalações sanitárias, banhei-
ro e cozinha. !Segundo a classificação das
habitações, adotada na pesquísa, tal si-
tuação é a dos tipos cortiço e barraco.
Tais habítações são consíderarüas inade-
quadas e devem ser substítúídas.

São também consideradas parcíaímente
inadequadas,' a exigir programa substan-
cial de melhoria, as habitações com as se-
guintes deficiências:

- falta de água encanada e de equipa-
mento sanitário e de banho;

- insuficiência de cômodos em relação
ao número de moradores;

- falta de serviços urbanos: água, es-
gotos sanítáríos, energia elétrica, etc.

As habitações desprovidas de água en-
canada, de equipamento sanitário e de ba-
nho são parcíalmente írradequadas. Uma
vez que tais comodidades são consideradas
essencíaís ao padrão mínimo admissivel
numa residência urbana. Nesse caso se
encontram tôdas as habitações do tipo
modesto e do tipo precário que permitem,
mediante pequeno acréscimo, a instalação
dêsses equipamentos sem !problemas estru-
turais.

A insuficiência de cômoãcs em relação
ao número de pessoas é outra forma de
ínadequação parcial, poís, mediante 'am-
pliação conveniente, essa deficiência pode
ser sanada. Nessas condições, ainda que
em proporções diferentes, se encontram h!2J-
bítações dos tipos precário, modesto e mes-
mo popular. No tipo médio ou fino não
foi encontrada essa deficiência.

A falta de serviços urbanos, água, esgo-
tos senítáríos e energia elétrica constitui
também deficiência importante. Sob êste
aspecto, em todos os tipos de habitação, ex-
ceto apartamentos, foram encontradas uni-
dades não servidas. Deve-se observar, no
entanto, para as rêdes de abastecimento
de água e de coleta de esgotos sanitários
que o atendimento de 1100% das habita-
ções é pràticamente ínexeqüível poís, na
periferia da cidade, as densídades de po-
pulação são extremamente 'baixas, sendo,
nas condições atuais, extremamente one-
rosa a extensão das rêdes até essas áreas.
Por êsse motivo, admite-se, geralmente, nos
programas de ampliação dessas rêdes, que
o atendimento de 8'5% das habitações ur-
banas já é satísratórío. Todavia, tal per-
centagem poderá -ser mais elevada no fu-
turo, desde que, utilizando-se as 'técnicas
do planejamento urbano, se consiga orien-
tar o crescimento das cidades, de modo
a que as áreas periféricas possam atingir
densídades demográficas mais elevadas.

AV.ALIAÇAO DAS NECESSIDADES

No estudo das necessidades haoítacío-
naís, torna-se índíspensável dímensíonar,
separadamente, as necessidades atuais, da-
quelas futuras, resultantes do creseímento
demográríco,'

Empri.meito lugar, entretanto, toí.. ne-
cessário .'avaliar o número atual de domí .•

cíltos, bem como estimar êsse número para
197().

o levantamento, por amostragem, efe-
tuado, forneceu estimativas da média de
habitantes por domicílios verírícada atual-
mente. A amostra. foi também projetada e
dímensíonada de molde a fornecer estima-
ltivas para determinados grupos de cída-
des. Adotando-se, como valôres de popu-
lação, aquêles encontrados na análise de-
mográfica, foi possível o cálculo atual de
domiciUos nos grupcs de cidades mencio-
nados. A projeção dêsse número paira 19710,
supondo constantes, por grupo, as médias
atuais de hsbítantes por. domicílio, permi-
tiu mensurar o acréscimo de residências,
no período 1965-19701, resultante do cresci-
mento demográfico estadual.

AS NECESSIDADES ATUAIS

As atuais necessidades em habitação são
constituídas:

- dias habitações a serem construídas
para suprir o "deficit";

- dos melhoramentos necessários a cer-
to número de habitações aproveitá-
veís, para sanar determinadas defi-
ciências ínadmíssíveís, a fim de que
possam ser consideradas satístatórías:

- da extensão das rêdes de serviços ur-
banos de modo a atender a tôdas Ias
habitações existentes.

O "deficit" atual de habitações se com-
põe de duas parcelas: as habitações intei-
ramente inadequadas 'e Inaproveítáveís que
devem ser substituídas e das haoítações a
construir pal1a1 as famílias ínvoluntàrla-
mente coabitantes.

Conforme se expôs anteriormente; as
características físicas das habitações ro-
rarn pesquísadas de m.odoa que estas pu-
dessem ser classificadas em determinados
tipos. O número de habitações ínadequadas
reúne a totalídade dos tipos cortíço (e
casa de cômodos) e barracos (inclusive fa-
velas) .

Para se calcular o número de famílias
ínvoluntàríamente coabitantes, para as
quaís deveriam ser construídas novas
habitações admítíu-se, conforme o crité-
rio adctado, que tal número seria igual ao
número de famílias coabítantes com ren-
dimento inferior ou igual a Cr$ 120.000
mensaís ,

As habitações que necessitam de am-
pliação devido à escassez de cômodos em
relação ao número de habitantes, constí-
tuem um dado fàcílmente obtido da pes-
quisa, uma: vez; que f·OIÍca.lculado para
cada habitação o número de !pessoas por
cômodo. Conforme ~e expôs, tôdas as ha-
bítações, em que tal número fôr superíor
a 1,5; deverão ser ampUalc1asde um certo
número de cômodos, necessários para que
tal limite não seja ultrapassado.

Os serviços urbanos mais importantes,
cujas rêdes devem ser ampliadas para
atender a tôdas as habitações, são os de
distribuição de energia elétrica, de abas-
tecimento de água e de coleta de 'esgotos
sanítártos. O número de habitações não
atendidas por êsses serviços é um dado
obtido diretamente da pesquisa.

AS NECEE'SIDADES FU'1VRAS

As necessídades háottaeíonaís nos pró-
ximos cinco anos, incluem .as. necessidades
.áJtuais,.e.mais aquelas decorrentes .do. cres-
cimento. demográficonesse período ...

Supondo-se evidentemente que as habi-
tações, a serem construídas no futuro, não
teriam as numerosas deficiências cuja re-
paração representa, em paa:te, as necessi-
dades atuais, as necessíddes futuras cons-.
tam apenas de novas habitações a cons-
truir e de ampliação das rêdes de serviços
urbanos a fim de atender ao acréscimo
de ligações correspondente.

O número de habitações a serem cons-
truídas se compõe de duas parcelas:

- habitações necessárias para atender
ao crescimento demográfi'co;

- habitações necessárias para reposição
das moradias, que nesse período se
tornarão obsoletas.

Para atender ao crescimento demográ-
fico, o número de habitações a construir
deve levar em conta um certo número de
unidades para evitar, no !futuro, a coabi-
tação ínvoluntáría de famílias.

Qua.nto ao número de habitações neces-
sárias para reposição de moradias que vão
se tornado obsoletas, deve-se ddzer que, nos
países desenvolvidos onde a população é
pràticamente estacionária e o número de
velhas habitações é muito grande, aquêle
número representa uma percentagem bas-
tante elevada do programa anual de cons-
truções (3). Geralmente é calculado fa-
zendo-se estímatívas sôbre a duração mé-
dkll das haoítações, seja de madeira OUi
de alvenaría. Nos países de crescimento
demográríco acentuado, êsse número é bas-
tante reduzido em face das necessídades
decorrentes do acrésaímo de população.
Em tais países êsse fator Só é levado em
consideração quando o terrítórto é sujeito
a terremotos, furacões e outras calamida-
des. No Estado do Paraná, de crescimento
demográfico excepcional, e onde não tem
ocorrido catástrofes dêsse gênero não se
julgou necessário levar em consideração
essa parcela. Além do que o desenvolvi-
mento do Paraná é extremamente recen-
te, as estabístícas de construção sendo in-
completas e rathas. Prereriu-se, por êsse
motivo, desprezar essa parcela, uma vez
que seu valor seria pouco significativo e
aleatórío.

Como a necessidade de ampliação das
rêdes Ide serviços urbanos deve ser dímen-
síonada, para atender às novas habitações
a serem construídas, as necessidades futu-
ras se resumem, apenas no cálculo do
número de habitações a construí!'.

DIMEN1SIONAMENTO DE PROGRAMAS

O método adotado, além da avaliação
das necessidades haoítacíonaís, permite
ainda formulação precisa dos programas
habitacionais. .

Fornecendo ,a dístríbuíçâo das famílias
segundo o número de pessoas e o nível de
renda farndlíar, permite calcular o tama-
nho das habitações a construír par,RIaten-
der às necessidades e o custo da moradia
ao alcance dos diversos níveís de renda.
'I1ads' cálculos permitem !programar onde
deve intervir a atuação do Poder Público
para proporcionar uma habi'tação adequa-
dada' a tôdas ás famiUas. O .. 41

(3.), ..Unitl!d nauon«; Economic anã. Social
councü s-: Proposed metboãe ofEs- ..

tiJnating. HQU.Stng ..Neeâe«. 1960.
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CLErBER RIBEIRO FERNANDES

o Ano de "Opinião"
Tudo. começou com o fenômeno "Opi-

nião" - que nasceu samba; virou disco
(duas vêses) , deu espetáculo, livro, trans-
formou-se em grupo teatral e é hoje tea-
tro, ali na rua Siqueira Campos. Oedo
ainda para tentar expltcá-lo, suas ímplí-
cações são, no. entanto, variadas e suges-
tívas,
"Opinião", como espetáculo, não brotou

ao acaso, muito pelo contrário, foi a SÚl-
tese de experiências levadas Ia efeito pelo
"teatro. circunstancial" do extinto C.P.O.
No devido tempo, na mais modesta das
hipóteses, elas se mostrariam aptas a de-
finir uma fase na atribulada trajetória do
Teatro. Brasâlelro.
"Opinião." foi o espetáculo exato na

hora exata. Depois de uma longa tem-
porada de comedíotas e dramas ínexpres-
sívos, o. público estava a tal ponto anes-
testado, que nenhum espetáculo ortodoxo,
por melhor que fôsse a sua categoria, con-
seguíría desentonpecê-Io. Por outro lado,
vivíamos uma época particularmente dra-
mâtíca, em ambos os sentidos: a popula-
ção smocíanada assistia boquíaoerta a uma
sucessão galopante de fatos os mais di-
versos, dos mais trágicos aos francamente
ridículos, de modo que o teatro, para com-
petir com o cotidiano, precisaria, no mí-
nimo, de ficcionistas ulera-ímagínosos, ca-
pazes de engendrar tramas tão espetacu-
lares quanto as que nos eram fomecídas
aos' borbotões pelo noticiário político dos
jornais. Assim, era natural que o. IpiÚ!blico
ansiasse por uma catarse que, refletindo
as atribulações daqueles dias, usasse uma
linguagem .que a elas acrescentasse uma
nova dimensão. "Qpinião" foi exatamente
isto: fatos dramáticos, ,e por vêzes trági-
cos' contados em linguagem áspera mas
bem hiumorada; um espetáculo teatral sem
as formalidades do gênero, com o enrêdo
mais parecendo uma reportagem e atores
que eram também os próprios persona-
gens; e, flnalmente, a utilização de uma
partitura musical que deixava de ser ín-
cídental para transformar-se, ela também,
em texto. O sucesso de público funcionou
como "sínaí verde" há muito apagado. A
receita ibem sucedida, a partir de então,
seria utilizada, usada e abusade, O ano
teatral transformou-se numa temporada
litero-musical.
Ao grupo que, já então, adotara! a desig-

nação de "Opinião" impunha-se uma al-
ternativa: prosseguír no rumo que se pro-
pusera, explorando o maior número de
possibilidade entrevistas, ou abanríoná-lo
para dai- nôvo ímpulso ao "teatro con-
vencional" em flagrante agonia. "Liber-
dade, Liberdade", uma cOletânea de textos
e músicas sôbre o tão controvertído tema,
fola opção; confirmada por "Samba pede
passagem", antologia musical em que o
texto pràtícamente suprímído foi com-
pensado por uma exposição panorâmíca de
nossa música popular , (O pUblioo, acos-
tumado a "shows" que se tinham tomado,
êles também, convenoíonaís, não prestígíou
aexulberância do espetáculo). Apesar. dos
dois últimos sucessos apenas. Q)aroiais (o
outro foi "Telecoteco, opus ri.o 1"), tudo
índíoa que o Grupo "Opinião paa-tirá para
novas conouístas ~enm!:e na mesma. trilha.
.~nquan1;o.~o, sUced1am!'Se I},s contra-
fações, ímítações e, até:lJlesnio,.o aprovei-
tamento válido da fórmula .aprovada, A
partir da má fé de um espetáculo de triste

memória que Se intitulou ãnàoílmente de
"Reação", os teatros aos poucos substituí-
ram seus cartazes por espetáculos onde a
música e a informalidade ganharam ter-
reno. Dêstes, o mais bem sucedido foi a
produção do Teatro Jovem, "A Rosa de
Ouro", e o mais sofisticado, "Preversão",
pelo Grupo Decisão. No momento, torna-se
cada v-ez mais rara, em nossos palcos, a
presença de uma peça dividida em atos,
com uma intriga que tenha comêço, meio
e fim.
O que, a princliPio, podia parecer moda

estérü destinada a atrair de qualquer ma-
neira o arredio público de teatro (o pro-
blema é sempre o mesmo, em condições
normais), talvez se explique por aquelas
mesmas razões que fizeram de "Opinião"
o espetáculo do ano. Os tempos parecem
mais amenos (é impossível sofrer e levar
a sério dramas que se repetem todos os
dias), depoís de uma época. de terror em
que a Censura atacou índíscrímínadamenta
os paãcos brasileiros, de norte a sul, não
fazendo distinção entre autores nacíonaís
e estrangeiros, vivos e mortos, contempo-
râneos e antigos (nem Sófocles escapou),
os horizontes parecem se desanuviar. Se
o convite do Ministro da Justiça aos ínte-
lectuaís no sentido de "reatar o diálogo",
há muito impraticável, significar uma tré-
gua concedida à cultura brasíleíra (na
qual, quei-ram ou não, o teatro se inclui),
talvez que a paz volte a reínar nos ar-
r.aiais do Teatro Brasileiro. E aí então,
talvez a experiência do "cabaré literário"
que parece caracterizar as épocas de crises
nacionais (tal como na Alemanha de entre
as duas guerras), se reduza a suas legiti-
mas proporções, possibilitando ao nosso
teatro. uma diversidade de gêneros, na
qual o texto especificamente teatral possa,
de nôvo, ter lugar.

Cinema
CARLOS DIEGUEZ

O Rio em Festíval
De 1,5a 25 de setembro o Rio de Janeiro

viveu o 1.0 Festival Internacional do Filme
realizado na cidade. No Brasil, é o segun-
do (houve aquêla vexame em -São Paulo,
1954, por ocasião de outro 4 ° centenário).
Mas, na verdade, é o único que tem real-
mente uma certa ímportâneía.
A rigor, êsse Festival foi idealizado em

nome das comemorações de aniversário id:a
cidade: o 4.° Centenário do !Rio seria co-
roado pela efervecência mundada e artís-
tica de um certame para consumo interno.
Mas, no desenrolar dos acontecimentos,
Moníz Viana e Carlos Leonam (os dois
grandes responsáveis pela mostra) leva-
ram a coisa a um nivel que nos parece
ao menos inesperado. A verdade é que
ninguém, no plano ínternacíonal, acredí-
ta muito em !Festival de Cinema na Amé-
,rica Latina. Dois motivos óbvios: as in-
dústrias de fiLme latíno-amerícanas não
têm um significado ou uma expressão ca-
paz de atrair ínterêsses maiores; e, além
disso, a instabilidade dos governos, a po-
breza dos !países, a inexperiência de seus
burocratas e até mesmo a longa distância
dos centros europeus e norte-americanos.
Por isso mesmo é que·,.Punta dei Leste
'acabou, Mar dei plata, decaíu e apenas
Acapulco resiste, graças à sua cond.ição
de cabeça de ponte para .os tnterêssesüo
cinema americallonessa região. .
.Felizmente eis responsáveís pelo FlF' não

acredrtaram muito 'naimutabiliJ(tad,e dos
conceitos e partiram, pM'\a valer, no sen-

tido de dar ao Rio não apenas uma fes-
tinha vexamínosa como fOi a de São
Paulo-54, mas um verdadeiro Festival, de
nível iglUJalaos melhores do mundo. Não
sei se podemos dizer que tudo foi coroado
de êxito. Mas a verdade é que se deve
ser otimista em relação ao futuro dêsse
Festival. E ,a. razão é simples. De tôda a
América Latina, é a indústria cinemato-
gráfica brasileira a úníca verdadeiramen-
te em expansão, não só enquanto produ-
ção mas, principalmente, em qualídade. A
expectativa em tôrno dos filmes de nosso
país cresce a cada momento, com o cres-
cimento do número Ide prêmios ínternacío-
naís obtidos e com o aumento da produ-
ção anual que em 65 'bate nôvo recorde.
Por ísso mesmo, já não é difícil deslocar
críticos, artistas, produtores, realizadores e
até mesmo, compradores de filme.
De tudo que se 'Viuno FIF, não se pode

deixar .de negar a importância de algu-
mas representações "hors-concours'' (Vis-
contí, Godard, Lelouche) , outras concor-
rentes o Congresso de Museus, a retrospec-
tiva Buster Keaton e a do Cinema Bra-
sileiro. Evidente que, por enquanto, o FI!F
foi milito mais :um sucesso mundano que
cultural. Mas não podemos esquecer que
êsse foi o 1.0, uma experíêncía que preci-
sava de promoção para se estabelecer como
definitiva. Os homens do govêrno estão
dispostos a fazer dêsse 'Festival uma festa
anual do Rio. Mas isso depende da apro-
vação das associações internacionais de
[produtores, crítíoos, etc. E as '''mundani-
dades" convencem muito certo tipo de
gente ...
A lamentar: a Comissão de Seleção es-

queceu "O Desafio", fantástico segundo
,filme de Paulo César Saraceni. O Itama-
raty, na sua proverbial (e começa a ser
tradicional) vocação para o equivoco, in-
dicou para representar o Brasil um filme
"brasileiro" que de nosso só tinha a pai-
sagem e alguns atores' secundários. A co-
míssão do FIF, em boa hora e lucidamen-
te, rejeitou-o e indicou, em seu lugar, o
bom "A Falecida", de Leon Hirzsman.
(AIliás "A Falecida" já tinha sido vitima
do Itamaracy algumas semanas antes,
quando foi negada sua inscrição no Fes-
ti'Val de Veneza; conclusão: os responsá-
veis por Veneza o viram e o convidaram
por sua conta e o Itamal'aty teve que en-
golir agora sua indicação como represen-
tante do Brasil no F'IF). Ao lado de "A
Falecida", a Comissão resolveu convidar,
"hors-concours", "Crônicas da Cidade
Amada", uma. produção turistica do Rio
assinada por Garlos Hugo ohrístensen.
Mas ainda havia uma terceira vaga (o
país patrocínador tem direito a três repre-
sentações) que a Comissão decidiu não
preencher. Duas coisas se lamentam aqui:
com ísso, perdeu o cine-ma brasileiro uma
oportunídade' de ser representado por mais
um filme, no primeiro festival em casa; e
com isso perderam os espectadores do FIF
pois, "O Desafio" (o provável terceiro con-
corrente), além de ser uma obra represen-
tativa do nôvo cinema brasüeíro.. se en-
contra naquela área de filmes que fatal-
mente atrairiam o ínterêsss do público in-
ternacional (principalmente europeu) e,
qruem sabe, a-inda poderia conquistar algum
prêmio para nós.
De qualquer modo, mesmo com êsse gra-

ve senão, não se pode deixar de conside-
rar ~sé 1.0 FIF como uma coisa posítdva.
Aos poucos, em várias frentes, o cinema
brasileiro encosta aos. mais adíantados rdo
mundo: .OFIF também teve a vantagem
de mostrar isso. O



• MURO DO RIO E HABITAÇAO EM
PERNAMBUCO

Em mãos o n.o 39 da revista ARQUITE-
TURA, referente ao mês de setembro, 1965.

ll: propósito êste, o meu, de apresentar
ao ilustre colega os meus cumprimentos,
pela apresentação dêste número da re-
vista qua supera os demais já apresenta-
dos, cumprimentos êstes extensivos aos
seus companneíros da Redação.

Ressalto com ênfase dois artigos que
muito valorizaram o referido número. Um
dêles - "Notas sôbre o muro de fortifi-
cação da cidade do Rio de Janeiro" -,
onde encontro no colega. arquiteto Hírcío
Fermo de Miranda um companheiro que
se dedica ao estudo das coisas do passado
de sua cidade, mostrando dessa forma o
que fizeram e pensaram os colegas prtme-
vos em beneficio urbanistico para a Me-
trópole. Sugiro, ou melhor espero que con-
tinue o articulista trazendo a lume a his-
tória urbanistica da, real cidade do Rio
de Janeiro, e desta forma mostrar aos
atuais arquitetos e aos estudantes donde
nasceram as bases, onde se assentam hoje,
os modernos princípios urbanísticos tão
em voga. Parabéns Hírcío , Quem cultiva
as coisas do passado, engrandece o presente
e constrói para o futuro.

Com ínterêsse maior que o de arquiteto,
porém como o de simples morador, - o
homem - peça integrante na associação
das coisas que o envolve - ressalta-se a
oportuna e real apreciação do quadro atual
da habitação brasileira, que Mauro Motta,
apresenta em seu magnífico artigo "Ha-
bitação em Pernambuco". Se nós, os ar-
quitetos chegamos a objetiva conclusão que
"a casa é muito mais do que isso, mais
do que ela mesma como simples moradia",
porque perrrrítímos, ou partícípamos, das
iniciativas para que ela chegue à triste
condição de simples alojamento, distri-
buindo suas conveniências em dímensíona-
mentos ridículos, garantidos por códigos,
que os colocam em condições de pássaros
engaíolados.

- "O homem f,az ·a casa e a casa faz
o homem" - "É dentro da. casa que êle
pensa e decide". - Quão oportuno êsse
conceito. :É: o quadro típico da sociedade
em dimensões sociais e políticas, financeira
e econômica em extensão e volume, igual
ao ambiente que os abriga. E nós reco-
nhecendo todos êsses vícios, continuamos
a colaborar para "a crescente desvalorí-
zação da moderna sociedade brasíleíra",
instilando o hábito de residências coleti-
vas, e em condições de favelados, dimen-
síonadas em faixas de definidas categorias
sociais.

Quão pesaroso para nós é essa colabo-
ração ...

O homem brasileiro esquece que. êle veio
da casa grande, SolicitaMo ao. ilustre co-
lega que transmita .18.05 aqui menoíonados
as minhas congratulações, por tão opor-

Diálogo

tunos artigos, e mais uma vez aos demais
colegas da redação pela apresentação sem-
pre impecável da revista, queira v. receber
um abraço do sempre amigo.

Arq.? Wilson Maia !Fina
Avenida Ipiranga, 1123, conj , 1102
São Paulo - SlP

Agradecendo as referências el:giosas do
WMF, comunicamos que já transmitimos
ao Hircio e a Mauro Motta, suas congra-
tulações pelos artigos em epígra!e.

• REVISTA DE ARQUITETURA

Sou assinante de diversas revistas espe-
clalízadas em arquitetura, tais como Mó-
dulo, Habitat, Acrópole (já há; cinco anos),
a nova Dirigente Construtor (número gra-
tis), Casa e Jardim, além das revistas que
compro em número avulso nas bancas de
jornais e livrarias.

Como poderão constatar está faltando
incluir em minha biblioteca essa grande
revista editada por V. S."S

Será uma grande satisfação recebê-Ia
(. .. ), porque nessa revista estão os me-
lhores projetos dos melhores arquitetos
patrícíos, de fama nacional e ínternacíonal.

R!enato Gomes Luz
Avenida Àltino Arantes, 40 - sala 3
Ourinhos - SP

Providenciamos a inclusão de seu nome
em nosso wrquiv()l e registramos com pra-
zer o conceito que v. faz 'roa arquitetura
brasileira e seus arquitetos,

• DTREITOS AUTORAIS DO
ARQUITETO

Na minha coleção da Revista AiRQUI-
TETURA estão faltando os números de 10
a 18, íncíusrve, e 21.

Como desejo possuí-Ia completa, peço-
lhes a fineza de me abonarem os números
acima citados, enviando-os para meu nõvo
enderêço.

Eolicito-lhes esclarecimentos de como
agir, a fim de publicar nessa revista alguns
'projetos de minha autoria, taís como de-
corações, residências e prédios.

Aqui em Curitiba, como soe acontecer
geralmente em todo o Brasil, oaàrquítetos
estão sempre às voltas com: os problemas
de remuneração, direitos autorais, íncom-
preensões por parte de. proprietários e em-
preiteiros' ete.

tiça, para assegurar seus direitos autoraís,
seus honorários, ete., como já se rêz no
n.o 20 na página 24.

Arq.o Marciu D. Dutra Polenghi
Rua Vise. do Rio Branco, 2015,-ap.6
Curitiba - m

ARQUITETURA tem procurado publicar
tudo quanto se relad<>na com a atividade
cio arquiteto. As decisóes da Justiça em
favor dos direitos autorais do arquiteto
têm me;recido de nossa parte rooo a aten-
ção; publicamos e publicaremos sempre os
ees os que chegarem às nossas mãos; no
entanto, palT'a uma maior cobertura ê in-
dispensável a colaboração dos colegas de
todo o Brasil.

ARQUITETURA mantém uma. seção
PAINEL na q1/J1li1 são publicados, iooepen-
ãentemente de qU;O;lquercritério critico, os
projetos ou obras de arquitetura. A fina-
lid!ade do PAINEL ê a õe mostrar o que
se faz no campo da atividade profissional
em tol1o o pais. Poro: ter ()l seu projeto pu-
blicado nesta seção basta que o arquiteto
nos envie fotos, plantas (reprodução foto-
gráfica, em condições ae permitir impres-
sõ») e dados irvd'ispensáveis sôbre a obra:
nome do arquiteto, local e proprietário da
obra, data da elaboração do projeto eu da
execução d(() obra e uma pequena memória
contenâo aIS linhas gerais do partido ar-
quitetõnioo, materiais empreçtuios, etc.

Os números, 13, 14, 15, 17. e 21, únicos
em dispon~biliàade, e que faltam em sua
coleção já foram remetidos para o seu
n{)vo enâeréço,

• ESCOLA POLIT:tCNICA - U.C. - PE

Temos a grata satisfação de acusar o
recebimento de "ARQUITETURA'~, n.o 21,
35/39, que V. !S." teve a gentileza. de re-
meter à Biblioteca desta Escola.

Solicitamos a fineza de nos remeter se
possível os seguintes números atrasados:
1/2(), 22/34, que em virtude das inundações
que assolaram a nossa Capital na madru-
daga de 13 de junho passado, a Biblioteca
perdeu com a invasão das águas, grande
parte do seu acerwo.

José Pereira da !Silva,
Biblioteca da Esco,la politécnica da
Universidade Católica de Pernam-
ouco
Praça do Internacional, 455
Recife - Pernambuco

Lamentando o desastre de que 'foi vítima
acervo d}a Biblioteca da Bscola: Politéc-
nica da Uníversf(!.,ade CatóUca de- Pernam-
- buco, intormamos .çue já. providenciamos

seria, pois, interessante que se publí- a remessa 'dos números atrasaacs ainda
casse, nessa revista de arquítetura, os disponíveis para substituir os que foram
~~~A~~r'B~e!!:s.:~.t.!?_.!L.!~~~~_d.~_Jus:"_.!!:I!?!:.ific~s_'P.!!:z:z.~_c::1.t~vas...:_O__.__._... ..._._.
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Destaque

• Manifesto Regionalista de 26
teve participação de arquiteto

o "Manifesto Regionalista do Nor-
deste" fêz em fevereiro último 40 anos.
Entre os dias 7 e 11 de fevereiro de
1926, realizou-se em Recife o Primei-
ro Congresso Regionalista do Nordestê;
organizado pelo Centro Regionalista
do Nordeste e que contou com a re-
presentação do Instituto Central de
Arquitetos, hoje Instituto de Arquite-
tos do Brasil, na pessoa do arquiteto
Nestor de Figueiredo.

O temário do Congresso Regionalista,
extremamente rico, incluía o estudo de
assuntos que ainda hoje mantêm a
mais palpitante atualidade - habita-
ção, conversão de patrimônio arquíte-
tônico, artístico e dos monumentos his-

tóricos; planos para pequenas cidades
do interior e urbanização das capitais.

Esta impressionante atualidade do
temário vem desmonstrar, mais uma
vez, que ao lado da grande acuídade
para a percepção de nossos problemas
sobra-nos muito pouca capacidade para
seu equacionamento e solução objeti-
va. Os temas apontados ao estudo na
Congresso Regionalista de 26 poderiam
figurar sem qualquer anacronismo na
agenda de uma reunião que se realizas-
se hoje para debater os aspectos cul-
turais do Nordeste. O enfoque dêstes
temas seria talvez diverso, mas a per-
sistência da problemática índícada em
seus títulos aponta também o quão
pouco se caminhou.

Em !Recife, em 26, pela primeira vez
no Brasil se falou dos aspectos cultu-
rais do Nordeste, "na defesa dos nos-
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sos valõres verdadeiros: os homens ex-
plorados por outros homens, os bichos,
as árvores, as frutas, os quitutes, as
artes populares e os estilos tradicio-
nais de casas e mobílias. Todo um
conjunto de cultura regional que pre-
cisa ser defendido e desenvolvido",
como acentua Tadeu Rocha no "Diário
de Pernambuco'' de 6 de fevereiro pas-
sado, destacando a passagem do 40.0
aniversário do Primeiro Congresso Re-
gionalista do Nordeste e do lançamen-
to do "Manifesto Regionalista".

A conferência proferida por Gilberto
Freyré na primeira sessão de estudos
do Congresso, - "A estética e as tra-
dições da cozinha nordestina", - du-
rante a qual êle fêz distribuir cocadas
pernambucanas e fêz circular, entre
os presentes, fotografias de velhos pra-
tos da índia e da China (aqui usados
pela antiga aristocracia, rural) e de
negras de tabuleiros, vendedoras de
arroz-doce e grude", ficou sendo co-
nhecida como o "Manifesto Regionalis-
ta". Esta informação, segunda Tadeu
Rocha, é do próprio Gilberto Freyre e
foi dada em depoimento lido no Insti-
tuto Joaquim Nabuco de Pesquisas So-
ciais, por ocasião do jubileu de prata
do "Manifesto".

O arquiteto Henrique Mindlin em
trabalho escrito sôbre Gilberto Freyre
para o livro "Gilberto Freyre: Sua
Ciência, Sua Filosofia, Sua. Arte -
Ensaios sôbre o autor de Casa-Grande
& Senzala" e publicado em IAB-GUA-
NABARA, n,v 4, relaciona a obra de GF
à atividade de nossos arquitetos. "Vem
desde o Manifesto Regionalista de 1926
o ínterêsse profundo de Gilberto Frey-
re pela arquitetura. e pelo urbanismo,
e o seu trabalho de pensador capaz de
sugerir um sentido à atívídade de nos-
sos arquitetos. Nesse documento atre-
vidamente antiacadêmico (que faria
as delícias do Ha:velock Ellis dos ca-
pítulos não escritos de The Dance of
Life), denso de humanidade e de cul-
tura prodigiosa para o jovem que era
então Gilberto Freyre, lança êle as
bases das idéias que bem mais tarde
viriam dar à obra dos arquitetos bra-
sileiros contemporâneos o sentido que
a distingue da arquitetura moderna
em seu conjunto internacional - isto
Ó, o sentido característico de adapta-
ção ao meio e ao passado tradicional".

Prosseguindo, Mindlin situa no pa-
norama cultural brasileiro o Maní-
resto Regionalista: "A par das mais
ambiciosas reivindicações em favor da
reorganização total do Brasil em base
regional, de uma a.rticulação inter-re-
gionaJ. cuía necessidade ninguém mais
discute nos dias que correm, Gil-
berto Freyre se estende em apaixona-
da defesa dos valôres típicos do Nor-
deste, em todos os setores da vida quo-
tidiana, mesmo a.quêles, à primeira
vista. mais corriqueiros. Focalizando
amorosamente a culinária do Nordeste,
porque "não Só do espíríto víve o ho-
mem: vive também do pão - íncíu-



síve o pão-de-ló, do pão-doce, do bôlo,
que ainda é pão", porque "uma cozi-
nha em crise significa uma civilização
inteira em perigo: o perigo de desca-
racterizar-se" acentua o aspecto bási-
co (hoje talvez se diria de grass-roots)
do 1.0 Congresso Regionalista de Reci-
fe. E ao falar no sentido de adapta-
ção ao meio físico dos mocambos das
velhas ruas estreitas, ao criticar os
sobrados esguios, antí-hígíênícos, do
centro urbano, Gilberto Freyre anun-
cia a atitude mental que virIa dar
contexto brasileiro às idéias de reno-
vação que no Sul - a essa altura do-
minadas pelo choque da Semana de
Arte Moderna de São Paulo - ainda
se limitavam à transplantação dos úl-
timos modelos e slogans europeus; (...)
O movimento de renovação arquítetu-
ral que frutificou na obra recente de
tantos arquitetos, e que partira da re-
volução nas letras e nas artes de 1922.
inspirando-se principalmente no tra-
balho de Le Corbusíer, destacou-se no
seu desenvolvimento justamente pela
procura de adaptação cada vez maior
·ao clima, e pela retomada dos elemen-
tos tradícíonaís ainda válidos - mas
esquecidos no processos de reeuropeiza-
ção forçada no século XIX. Ao Mani-
festo Regionalista de 1926 - cheio de
pressentimentos e de sugestões do que
poderia vir a ser a arquitetura. modêr-
na no Brasil - já cabe, assim, um pa-
pel de relêvo na sua história".

O temário do Primeiro Congresso Re-
gíonalísta, abaixo transcrito, incluía a
discussão de inúmeros assuntos relati-
vos à arquitetura e planejamento ur-
bano. O Congresso contou com a, par-
ticipação do arquiteto Nestor de F'i-
gueiredo que se deslocou do Rio p~a
o Recife a fim de ali representar o
InstItuto Central de Arquitetos. Nestor

de Figueiredo levou do Rio 3 teses para
serem discutidas no Congresso: "Re-
gulamentação das profissões por es-
pecialidade" de M. Moura Brasil do
Amaral: "Defesa do patrimônio artís-
tico" de Nereu Pamplona e "O proble-
ma das casas operárias" de Antônio
Januzzi.

O temário do Primeiro Congresso
Regionalista teve a seguinte organiza-
ção:

"I :- Problemas econômicos e so-
ciais. 1.0 - Unificação econômica do
Nordeste. Ação dos podêres públicos e
dos particulares. 2.0 - Defesa da po-
pulação rural. Habitação, instrução,
economia doméstica. 3.° - O proble-
ma rodoviário do Nordeste. Aspecto
turístico, valorização das belezas na-
turais da região. 4.° - O problema
florestal. Leg'slação e meios educatí-
vos. 5.° - Tradições da cozinha nor-
destina. Aspecto: econômico, higiêni-
co e estético. li - Vida art'stíea e in-
telectual. 1.0 - Unificação da vida
cultural nordestina . Organízação uni-
vers'táría , Ensino artístico. Meios de
colaboração intelectual 'e artística.
Escola primária e secundária. 2.0 -
Defesa à fisionomia arquitetônica do
Nordeste. Urbanização das Capitais.
Planos para pequenas cidades do in-
terior. Vilas proletár'as. Parques e
ja.rdins nordestinos. 3.° - Defesa do
patrimônio artístico e dos monumen-
tos históricos. 4.° - Reconstituição de
festas e jogos tradicionais".

O encerramento do Congresso se fêz
com "uma legítima janta regional no
patamar do Departamento de Saúde
e Assistência, às 19 horas do dia 11 de
fevereiro de 1926. Neste jantar de 40
talheres, a que compareceram várias
senhoras, foi servido o seguinte cardá-

pio: sopa de verduras, peixe com cõco,
fritada de camarão, capão gordo, aba-
caxi, doce de caju com queijo do ser-
tão, água de côco, café de Bonito e
licor de laranja".

Além do higienista Amaurí de Me-
de.ros, orador da sessão. falaram no
encerramento do Congresso Gilberto
Freyre, e o arquiteto Nestor de Fi-
gueiredo. '

A partlcípação do arquiteto Nestor de
Figueiredo, representando o Instituto
Central de Arquitetos, posteriormente
denominado Instituto de Arquitetos do
Brasil, vem demonstrar ma's uma vez
a tradição do arquiteto brasileiro de
estar sempre presente nos movimentos
de vanguarda. Falar, em 1926, dos as-
suntos que constituíram a temática
do Primeiro Congresso Regionalista
do Nordeste não era tarefa fácil como
poderá talvez parecer hoje quando
êles se tornaram objeto de considera-
ção corriqueira. Os movimentos cul-
turais de 1922 (Semana de Arte Mo-
derna, em São Paulo) e de 1926 (Pri-
meiro Congresso Regionalista. em Re-
cife) tornaram-se marcos decisivos na
afirmação de uma cultura que que-
ria se aprofundar em suas raizes, se
atualizar e se fazer autênt'camente
nacional. 'O esfôrço feitepelos seus
promotores, quebrando o eonvencíona-
lismo bem estabelecído :e os precon-
ceitos dominantes. não foi pequeno
nem fáciL Os primeiros ensaios da
'arquitetura contemporânea brasíleíra
datam mais ou menos da mesma épo-
ca eas conseqüências daqueles dois
movimentos em sua evolução posterior,
se não foram ainda relacionados ou
bem estudados, não podem, no entan-
to, serem desprezados. O

M.N.B.

Uma criação OCA é sempre

um elemento de valorização

para o seu projeto.

Rio - Rua Jangadeiros, 14-C - Tels, 27-2033 - 47-8778 - 27-0254
São Paulc o- Rua Augusta, 1058 - Tels. 34-5660 - 35-2494

---------------------------------------------------------------------------------
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de .c.onliança ..
mais' usado
no Brasil

Outros produtos de
nossa fabricação:

CIMEIITOl
Tinta mineral
Impermeável, para
exteriores
ACQUellA
Repelente da água

brancolra1
Cola branca para'
azulejos

GARANTIA DE

O'TTO BAUMGART
INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A.

-AV. PRESTES MAlA. 356· FONES, (PABX) 32-7280·35·2426·36·4425·37·9347

ÇAIXA POSTA\... 3492 - ENDERÉÇO TEL.EGRÁFICO "BAUMGART"· SÃO PAUL.O

Notícias
f) Vetado .Salário Profissional

de Arquitetos, Engenheiros
e Agrônomos

o Presidente da República vetou inte-
gralmente o projeto de lei aprovado pelo
Congresso que dispunha sôbre a remune-
ração de arquitetos, agrônomos e enge-
nheíros, tanto do setor privado quanto do
serviço público, alegando que as disposi-
ções dêl.;) constantes criariam "um injusto
prívílég ío, contrário ao ínterêsse público e
ainda ínconstítucíonal".

e Conferência Internacional
Sôbre Construções Espaciais

Uma conferência internacional sôbre
construções espaciais terá luga» em Lon-
dres, no Battersea Oollege of Techonology
entre 21 e 23, de setembro do corrente ano.
A conferência tem por rínalídade a reunião
daqueles que se ocupam da pesquísa, do
estudo e das construções trldímensíonaís
de uma maneira geral. Os temas dia con-
ferência se prenderão 'ao exame dos mé-
todos de analise e de construções aplíca-
das ao aço, ao alumínio. à madeira e aos
plásticos. Os temas não abrangerão as
construções em concreto armado, uma vez
que a evolução dêste gênero de. constru-
ção tem sido objeto de inúmeras e recen-
tes conferências especíaíízadas,

Os interessados nesta conferência deve-
rão dirigir-se a: The Secretary ot the
Organising Comrnitiee, tnternatiotuü COn-
[erence on Space Structures, cto Space
Structure Research Centre, Departament
ot Civil Engineering, Battersea Colleçe of
Tech1UJlogy, London, S. W. 11, England.

~ OCA Tem Nova Direção Em
São Paulo

o Sr. Renato Magalhães Gouvêa, ad-
ministrador Geral da Fundação Armando
Alvares Penteado e Diretor Administrativo
do Instituto de Airte ocntemoorãnee na
época da fusão dêsts complexo organismo
cultural com o Museu de Arte de S. iPaulo,
assumiu a direção geral da OCA em S.
Paulo.

~ Arquitetos Brasileiros Integram
Corpo de Jurados da UIA

O arquiteto Fáoío Penteado, presidente
do IAB, acaba de indicar os nomes dos
erquítetosbraeneíros que deverão integrar
o corpo de jurados internacional da UIA.
Foram os seguintes os arquitetos indicados
pelo IAB: Acácio Gil Borsol, IAB-PE; AI-
cides Rocha Miranda, IAB-DF; Giancarlo
Gasperínd, IAB-SP; Hélio Lage Uchoa
Cavalcante, IAB-GB; toare de Castro
Mello, IAB-SP; Joã.o Vilanova Artigas,
IAB-,SP: Luiz Forte Neto, IAB-PA; Mar-
cos Konder Netto, IAB-GB; Miguel Pe-
reíra, IAB-RS; e Paulo Antunes Ribeiro,
IlAB-GB.

e Serran Representa IAB

A Diretoria do IAB atendendo a uma
solicitação do Grupo de Desenvolvi-
mento Social -,. Habitação, do Ministé-
rio Extraordinário do Planejamento e
Coordenação Econômica, designou o
arquiteto João Rícardo Serran, IAB-
GB, para representar o IA.B naquele
-grupo. .



e Oonstrução de Habitações
na Europa 1961-1963

De acôrdo com o mapa n.o 2, da pu-
blicação da ONU "Housing Situation in
European Countries Around 1960" a
média anual de construções de mora-
dias por mil habitantes, 'nos países eu-
ropeus e nos EUA (1961-19{!3) é a se-
guinte: .
Alemanha Ocidental 10.,0; Alemanha

Oriental 5,0; Austria 5,7; Bélgica 5,6;
Bulgáría 5,3; Tcheco-Eslováquia 66;
Chipre 6:5; Dinamarca 7,0; EUA 8,0;
Espanha 5,4; Finlândia 8,8; França 6,8;
Grécía 8,0; Hungria 5,8; Irlanda 2,4;
Itália 7,2; Noruega 7,7; Holanda 6,8;
Polônia 4,7; Portugal 42; Inglaterra
5,9; Suécia 10,1; Suiça 9,9; Iugoslávia
5,6; URSS 11,7; Rumânia .7,l.

• Novos Diretores das Divisões
Nacionais de Trabalho do IAB

o presidente do IAB, arquiteto Fábio
Penteado, criou mais uma divisão de
trabalho no IAB, a Divisão de Ensino
e fundiu as divisões de Planejamento
e de Habítação em uma única. São os
seguintes os novos diretores e subdíre-
teres das divisões nacionais de traba-
lho do IAB.
Divisão Nacional do Patrimônio -

DINPAT - Diretor: arq.v Américo
Campello, IAB-GB; Subdiretores: arq.?
Oswaldo Corrêa Gonçalves, IAB-SP;
(1.0 Tesoureiro) e arq.? Fernando
Burkhardt, IAB-GB.
Dívísão Nacional de 'Congressos e

AssU'ntos Internacionais - DINCAI -
Diretor: arq,> Flávio Léo Azevedo da
Silveira, IAB-GB; subdiretores: _arq.o
Eduardo Kneese de Mello, IAB-SP,
arq.? Ary Penna Costa, IAB-BA.
Divisão Nacional Cultural e de Di-

vulgação - DINCED - Diretor: arq.?
'Luía Paulo Fernandez Conde, IAB-
GB; Subdiretores: arq.> Wilson Jorge,
IAB-SP, arq.> Alberto Xavier, IAB-R-ª.:.

Divisão Nacional de Planejamento e
Habitação - DINPHA - Diretor: arq.?
Jorge Wilheim, IAB-SP; subdiretores:
arq.? Joaquim Guedes Sobrinho, IAB-
SP, arq,v João Ricardo Serran, IAB-GB.
Divisão Nacional do Exercício da Pro-

fissão - DfNEXP - Diretor: arq.?
Gian Carlo Gasperini. IAB-SP; Sub-
diretores: arq.? José Carlos Coutinho,
IAB-RS, arq,> Ubirajara Fontes -"-
IAB-GB. '
Divisão Nacional de Equipamento

Esportivóe Recreativo ~ DINEER -
Diretor: arq.v ícaro de Castro -Mello,
IAB-SP;' Bubdíretores: arq.o Tito Lívio
Francisco, IAB;;.SP; arq.o Mílton Ramos,
IAB-DF:
Divisão Nacional de ConstrU'ções Es-

,coJares - .ÚINCES --'-Diretor': arq.>
Alfredo .Luiz Nrto Brítto, IAB-GB;
Subdirétores: . arq.? Frank Svenson,
IAB-PE; arq.o Galileu Reis - JAB~MG.
Divisão Nacional de ArqU'Uetura

Histórica e Conservação de Monumen-
tos '7"" DINHEIM r:': Díretor: arq.v Wla-
dímír Alves de Souza,IAB-GB; sub-
diretores: Nestor ,Goulart Reis, IA~-
SP.; .arq.oFern~ndo Abreu do~ :Slj.ntos,
·IN3-<)B ..

Divisão Nacíonal 'do . Ensino
. DINENS -Diretor: arq.o-Luiz Forte
Net9IAB.,PR; subdíretores: arq.? Jon
Maitrejean. IAB-SP, arq.o Acácio Gil
Borsoi, IAB-PE. O

PONTIFlclA UNIVERSIDADE CATÓLICA

IMPERMEABILlZAÇAo N.o 2363
Cidade: Rio de Janeiro
Local: Pontifícia Universidade Católica

. Área: . 1688 m2

Construtora: Severo Villares do Rio de Janeiro S.A.
Arquiteto: Carlos Alberto Dei Castillo
Data: 1965/66

• Impermeabilização de terraços, marquises,
piscinas, subsolos, caixas d'água
e calhas, pelo sistema membranas.

• Fabricante de fêltro betuminoso.
• Mais de meio século

de eficiência técnica;

.... ~ ~" '~.. ,.1ft"·.~~ .. . ~~ .

.
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COMJ:ÉRCI().E 'INDÚSTRIA CAVO S.A.
MATRIZ: R.·Santa Luzia, 685 -10.° - Tel.: 32-2270
Teleg. "Neúchatel' -Rio de Janeiro
SãO Pauio :..' Belo Horizonte - Curitiba - Brasílla o



Legislação
Obras de Arte - Proibida a Saída

LEI N.o 484..5,

DE 19 DE NOVEM;BRO DE 1965

~oibe a saída, para o exterior, de obra
de arte e otícíos produzidos no País, até
o fim do período monárquíco ,

o Presidente da República.
Faço saber que o Congresso Nacional

decreta e eu sanciono a seguinte fLei:
Art. 1.0 Fica proibida a saãda do Pais

de quaisquer obras de artes e oficios tradi-
cionais, produzidas no Brasil até o fim
do período monárquíco, abrangendo não
só pinturas, desenhos, esculturas, gravu-
ra;s,e elementos de arquitetura, como tam-
bém obras de talha, imaginária, ourives-
saría, mobiliário e outras modalidades.
Art. 2.° Fica igualmente proibida a saída

para o estrangeiro de obras da mesma es-
pécíe oriundas de Portugal e incorporadas
ao meio nacional durante os regimes co-
lonial e ãmperíal,
Art. 3.° Fica vedada outrossim a salda

de obras de pintura, escultura e artes grá-
ficas que, embora produzidas no estran-
geiro no decurso do período mencionado
nos artigos antecedentes, representem per-
sonalidades brasileiras ou relacionadas com
a história do Brasü, bem como paísagens
e costumes do Pais.
Art. 4.° Para fins de intercâmbio cultu-

ral e desde que se destinem a exposições
temporárias, poderá ser permitida, excep-
cionalmente, a saída do País de algumas
das obras específícadas nos arts, 1.0, 2.° e
3.°, mediante autorização expressa do ór-
gão competente da administração federal,
que mencione o prazo máximo concedido
para Q retõrno.

Detalhes
teressam

que in-
a você

1 - Poltronas de cinema
2 - Carteiras escolares
3 - Bancos de igreja
4 - Parquet Brasília
5 - Tacos comum,
6 Lambrís
7 - Móveis residenciais e

estofados
Diretamente das fábric,a-s do
Paeaná e Santa Oatar.na

ARTEX Móveis
Comércio
Re prese ntacões

Uda.
48 Solicitem nossos representantes

Tels.: 32-6386 e 25-9038
Caixa Postal, 5105

End. Telegráfico A R T E S A L

ArO. 5.° Tentada a exportação de quais-
quer obras e objetos de que trata esta [Lei,
serão os mesmos seqüestrados pela União
ou pelo Estado em que se encntrarem, em
proveito dos respectivos museus.
iAr't. 6.° Se ocorrer dúvida sôbre a iden-

tidade das obras e objetos a que se refere
a presente Lei, a respectiva autenticação
será feita por peritos designados pelas che-
fias dos serviços competentes da União,
ou dos Estados se faltarem no local da
ocorrência representantes dos serviços fe-
derais.
Art. 7.° Esta; lei entra em vigor na data

de sua publicação.
Art. 8.° Revogam-se as disposições em

contrário.
Brasflia, 19 de novembro de 1965; 144.°

da IndependênCia e 77.° da RepÚblica.

H. Oastelo Branco
Octamo Bulhões

Aprovação de Loteamentos

DF - Lei N." 4.778,
de 22 de setembro de 1965

Dispõe sôbre a obrigatoriedade de serem
ouvidas as autoridades florestais na ap1\.''-
vação de plantas e planos de loteamento
para venWade terrenos em prestações.

O 'Presidente da República:

Faço saber que o Congresso Nacional de-
creta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1.° - O § 1.0 do art. LOdo Decreta-
Lei n.O58, de 10 de dezembro de 1937, passa
a ter a seguinte redação:
"§ 1.0 - Tratando-se de propriedade ur-

bana, o plano e a planta de loteamento
devem ser previamente aprovados pela
Prefeitura Municipal, ouvidas, quanto ao
que lhes disser respeito, as autoridades
sanitárias, militares e, desde que se trate
de área total ou parcialmente ilorestada,
as autoridades florestais".
Art. 2.° - Esta lei entra em vigor na

data de sua publicação.
Art. 3.° - Revogam-se as disposições em

contrário.
Brasílía, 22 de setembro de 1965; 144.0

da Independência e 77.° da República.

H. Castelo Branco
Miltl.Jn Soares Campos

Cabinas de Luz e Fôrça:
Localização

GB - Decreto "N" n.O 334, de 29 de
âezemorode 1964 - Proíbe a permanência
nos passeWsdos loçraâouroe d'e cabinas de
ligação provisória de luz e tõrça, jixa
prazo para remoção das a.tualmente exis-
tentes, condiciona o "habite-se", a possibi-
lidade rXesuprimento dejinitivo de energia
elétrica e dá outras providências.
As cabinas de ligação prOVisóriaM luz

e Iõrça instaladalS nos ~seiCs dos logra-
dooros públicos, além de anueetéuca»
constituem obstáculo à livre circulação de
pedestres,e após a conclusão das obras de
construção representam risco para a vida
da população. Isto pôsto, ()I Governador
do Estado dia Guanabara, no uso de suas
atribuições legais, decreta:
Art. 1.0 - Fica proibida a colocação ou

permanêncía em qualquer caso, de cabinas

para ligação provisória de luz e fôrça, fora
do alinhamento térreo dos !prédios e edi-
fícios.
Art. 2.° - Será considerado irregular o

fornecimento de energia feito através das
cabinas assim colocadas, e, em conseqüên-
cia, será incontinente, cortada a ligação e
desmontada a cabIna.
Al't. 3.° - ~ fixado o prazo máximo de

6'0 (sessenta) dias para a remoção pelos
interessados, das cabinas atualmente exis-
tentes nas condições do artigo 1.°.
Art. 4.° - Aos Administradores 'Regio-

nais, de acôrdo com a Comissão Estadual
de Energia., caberá a fiscalização e exe-
cução do disposto no presente decreto.
Art. 5.° - A partir de 180 (cento e oi-

tenta) dias a contar da publicação dêste
decreta as autoridades competentes só
concederão "habite-se" aos prédios que es-
'tejam em condições de receber suprimento
de energia em caráter definitivo.
Art. 6.° - O presente decreto entrará

em vigor na data de sua publicação, fi-
cando revogadas as disposições em con-
trário.
Rio de Janeiro, 29 de dezembro de 1964;

76.0 da República e 5.° do Estado da oua-
nabara.

cartc« t.acerâa
Salvador Gonçalves Mandim

Célio Borja

(D.O. GB - Parte I - 30/12/,66 - pág. capa)

Convênio com a Secretaria
de Educação

GB - Decreto "E" n.O 947,

de 30 de novembro de 1965

Abre crédito especial ao Fundo E'!tadual
de Educação e Cultura, no valor de 01"$
4.'613.510, (quatro milhões, seiscentos e
treze mil, quinhentos e dez cruzeiros).

O Governador do Estado da Guanabara,
no uso de suas atribuições legais, decreta:

Art. 1.° - Fica aberto ao Fundo Esta-
dual de Educação e Cultura o crédito es-
pecial de crs 4.613.51{) (quatro milhões
seiscentos e treze mil, quinhentos e dez
cruzeiros), para o !pagamento de despesas
com estudos e projetos de construção de
escolas públicas, executados iPor Arquitetos
indicados pelo Instituto de Arquitetos do
Brasil.

Art. 2.° - O crédito de que trata o ar-
tígo anterior será compensado de acôrdo
com o íneíso n, § 1.°, do artigo 27, do Có-
digo de Contabilidade Pública, aprovado
pela Lei n.o 899 - &7, mediante cancela-
mento de igual quantia do Programa
4.16.02.4.1; - Código de Despesas 2.1.01.05
"Ampliação, reconstrução, restauração e
modificação do Orçamento do Fundo Es-
tadual de Educação e Cultura, aprovado
pelo Decreto "E", n.O 813, de 16 de agõsto
de 1965.
nabara. O
Art. 3.° - O presente decreto entrará

em vigor na data da sua publicação, revo-
gadas as dísposíções em contrário. ,
Rio de Janeiro, 30 de novembro de 1965,

77.0 da República e 6.° do Estado da Gua-

Raphael de Almeida Magalhães

José Roberto do Rêgo Monteiro
Maria T. Tourinho Saraiva



chapa 1rapeZOidal
de alumínio para revestimentos e coberturas
Material

•
Produzida em ·Iiga de alumínio extra- duro 3M·H
correspondente a ASTM - 8209 • 61 - Alloy 3003,
com encruamento máximo por laminação.

Características Mecânícas

•
Carga de ruptura: 20 a 22 kg/mm2 - limíte de elas-
ticidade: 16 a 20 kg/mm2 - Alongamento: 1 a 4%.
Isolamento Térmlee

•
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.

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 ~eco!1omi(!. gr!J,ndes !lJeitos plásticos em. cober •
turas e revestimentos laterais de fachadas.

Companhia Brasileira de Alumínio
PIONEIRA DA INDÚSTRIA NACIONAL DE ALUMfNIO

Av. da Luz. 297 - 11gando _ Tels.: 36-31'00 - 36-3101 e 36-1146 - S.Paulo
Av. Presidente Vargas, 309 - 202 ando - Tels.: 62-2074 e 23-2611 • R. de Janeiro



Depois de conhecê-lo melhor, você nao vai compreender
por. que deixou de empregá-le em sua indústria.

:; -'I

-
Vidro Aramado é um vidro com desenho im-
presso em uma das faces, em cujo interior
está inserída uma malha metálica, que em
caso de ruptura mantêm os pedaços do vidro
unidos.
É por isso que o Vidro Aramado é considera- .
do vidro de segurança.
A malha metálica ocupa tôda a extensão do
vidro (o que garante máxima segurança, até
nas bordas).
O Vidro Aramado é translúcido, portanto,
deixa passar a luz, sem permitir vlsiblli-

dade nítida. Seu índice de transmissão de luz
é da ordem de 78%.
Vidro Aramado resiste à corrosão, não se
decompõe, nem enferruja.
Apresenta excepcionais índices de resistência
ao fogo. Seu poder anti-charnas é de 1h e 2
minutos. Isto quer dizer que funciona como
anteparo contra chamas em çaso de incêndio,
Requer pouca manutenção. E fácil de, limpar.
Isto é o Vidro Aramado VIDROBRAS.
Viu quantas aplicações êle pode ter em sua
indústria?

VIDRO' ARAMADO
VIDROBRÁS.

Ind, Reunidas Vidrebrás Ltda.
-;a maior indú~ria de vidros do continente

Av. Paulista, 1938 -11.0 pav, - Div. Vidros Planos - Tels.: 31-6831 - 31-0164 - 31-2865 - 31-3691 - End. Telegr.: VIDROBRAS
o Rio de Ja eira: Rua Debret, 23 -14.0 ando- Tel.: 22-5076 - End. Telegr.: BRASVIDRO - Em Pôrto Alegre: Av. Farrapos, 146- 2.·
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