


,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 I matérias

de alta categoria sem preocupações de ordem comercial
a que realmente apresenta condições e interêsse

para ser colecionada
a que é genuinamente brasiJeira e a única

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

o (ti) COMPROVA
C:(JLAC~

. 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 dôbro de arquitetos

do que qualquer outra de seu gênero
qual a revista que tem a tiragem exata para o público certo

sem desperdícios
atingindo apenas a quem lhe interessa

ARQVJ:TETVR'A É' A REVIS'TA

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 .ern atividade
especificando e comprando os materiais

de construção, arquitetura e decoração
que o senhor fabrica ou vende
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Entrevista intaginâria
COIU UIU arquiteto atualizado

I.
K>

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, Iadri lhos, mármore,
existem os pisos vinílicos, que
vieram criar possibilidades no-
vas e muito interessantes.
P. Que tipo de possibilidades?
R. De ordem decora ti va, por

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

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

P. Quando o Sr. projeta uma
casa, costuma ser decisiva a in-
fluência da espósa 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 côres

com o ambiente, que seja de fácil
Iirnpeza, 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).

Ékrll2x
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com a garastia ~
mais de 60 anos de experiência
em materiais de construção

COLOCAÇÃO AMPLAMENTE GARANTIDA. EM 12 CORES. DE EXCEPCIONAL BELEZA. NO TAMANHO DE 3J,3J eM. COM ESPESSURA SEMPRE UNIFORME. FORNECEMOS TAMBEM RODAPES. TESTEIRAS PARA DEGRAUS DE ESCADAS.
COMMÃOS. CONSUI.TE UM .REVENDEDOR ETERNIT OU o DEPARTAMENTO ETERFLEX. A RUA MARQUES DE ITU.70, SOBRELOJA, TEl. 36·1766, SÂO PAUl.O, RUA BENEDITINOS, lt .• DO 10.- AO 12,0 ANDAR. TEl. 23-5816. RIO DE JANEIRO.



CADEIRAS
MESAS
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K I T S
móveis de escritório

COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÓVEIS S.A.

NOSSOS MOVEIS SÃO RE'ilESTIDOS DE

AV. BEIRA MAR, 262-GR. 203/204
TEL.: 52-5084 - RIO DE JANEIRO-G8.



. ,- .--

A mais moderna
solução' para'
todos os

problemas de cobertura

Veja estas características!

• Leves, 2,2 kg por m2

• Sólidos, suportam um pêso de 500 kg
uniformemente distribuidos por m2

• Fornecidos em qualquer comprimento

• Fabricados em 5 côres translúcidas's 5 opacas

• Não inflamávejs (classificados como
material de se,gurança)

• Inalteráveis. à-ação de agentes químicos
ou atmosféricos

ondulados

• Altamente resistentes a impactos

- moderDQJTJª151rJªJ_9!LCOQ.SlSh,JJ-ªL •. Fáçels ...de colccer. ~_. ._~~~_~_, .._=. __ ••
. ~

um p r o c o t oo /-,

MARCA INTERNACIONAL. "ORI3ANIT"

j.NOÜSTRIAS QUrMICAS ELETRO."CLORO S. A.
ALAM~DA SANTOS, :2101.~'. 1.o~-ANDAR - TELEFONE 37-0516 _ SÃO PAULO

'AV, A\,;M. 6ARROSQ, 91 '••..S.• ANOAR • CON"J. 304 • TI;;\.., 22-Q080· R1Q De: JANEIRQ



A parte de
baixo ficou por
nossa conta

A estabilidade dos edifícios da praça dos Três
Poderes é assegurada por Fundações Franki,
Muitos outros grandes edifícios públicos em
Brasília e nas outras cidades do Brasil, erguem-se
sôbre fundações e Infra.estruturas calculadas
e construídas por nós. Durante os últimos 30
anos, a nossa experiência e técnica sempre foi
chamada a participar dos mais importantes
empreendimentos da construção civil brasileira.

Estacas Fr anki Ltda.
Miltriz: Rio de Janeiro: Av. Rio Branco,
311 - 10.° - Telefones 22-7630 e 52-6659
SUCUI'sàl:S. Paulo: Rua Marquês de Itu,
266 - 5.° - Telefone 36-3790,
Filiais: P. Alegre, Curitiba, B. Horizonte,
Brasilia, Salvador e Recife.

o Há 30 anos, o
especialista
em fundações'
no Brasil. FR-AN·KI fundações ~ mfra-estruturas
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"Com Eternit a choppada saí antes"
.
l

Sai antes porque, para começar, não
existe atraso na entrega do material.
Vantagem para todo mundo. E normal-
mente a Eternit termina antes do tempo.
I; por que termina antes do tempo?
Porque a instalação é mais fácil.

* Outros produtos Eternit, para fins in-
dustriais: Eletrodutos. Eletrocalhas.
Rêdes de proteção contra incêndio.
Tubos de esgOto, Chapas lisas, CaI-
xas d'água.

E qualquer problemlnha, mesmo que
seja uma simples trincadura que apa-
reça nos próximos 10 anos, por defeito
de fabricação, será responsabilidade da
Eternit, O comprador recebe essa ga-
rantia por escrito, num atestado que

ct;;;ü:
marca registrada de

produto de cimento amianto

obriqa a Eternit a repor gratuitamente
qualquer chapa avariada. Não é por
nada que nosso produto se chama
Eternit - eterno, é para durar mesmo. E
não é isso mesmo que se exige de urna
cobertura, seja industrial ou residencial?

*Eternit ainda fabrica os mais diver-
sos acessórios que resolvem todos
os detalhes construtivos. como por
exemplo: Chapas de ventilação.
Cumieiras, Chapas de janela. Cha-
pas para aspirador. Rufos ete..



espeçifique certo
Ao escolher o revestimento, especifique Vulcapiso. Colocação rápida e simples.
Facilidade de manutenção e limpeza. Resistente a ácidos. Excelente iso-
lante termoacústico. Atrito amortecido.
Espessuras sempre uniformes. 33belissimas 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 acabarnento., fornecemos roda pés e testeiras para degraus de
escadas. Consulte nossa; Departamento de Revestimentos, que lhe dará
total assistência técnica.

vulcapiso
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Um produto

. Av. Rio Branco, 156- 20.0 andar:'
Tel.: 42-6010 e 42-4066 "
Rio de Jan éir<i : GB,. '<'" ,);;
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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 46 meses que uma nova rotina se introduziu
em suas vidas profissionais e vem se repetindo
matemàticamente todos os meses: o recebimento da
Revista ARQUITETURA.
De fato, receber a Revista ARQUITETURA é uma rotina infalível para 4.650
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 Brasi1, 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 lCO.

Inclua-se na rotina' dos arquitetos. e construtores brasileiros publicando a sua
mensagem' publicitária em ARQUITETURA.'

A ROTINA DO ARQUITETO

o



600/0 da indústria de construção civil urbana
do Brasil estão na região Rio-São Paulo

As duas maiores cidades brasileiras são
o Rio e São Paulo, ambas servidas de
energia elétrica pela LIGHT. Nas vizi-
nhanças das duas e ao longo do eixo que
as une, estão também localizados os nú-
cleos urbanos que mais crescem no país,
assim como 60 % da indústria de cons-
trução civil e 62 % da indústria de ma-
teriais de construção, que criaram e im-

pulsionaram, em aliança com a indús-
tria de energia elétrica, o principal cen-
tro de desenvolvimento econômico da
América Latina.
A LIGHT - que se orgulha de ter cola-
borado na consolidação da indústria da
construção civil no país - está amplian-
do ainda mais sua contribuição ao desen-
volvimento urbano· em tôda a sua zona

de concessão: desde 1965 e até 1970,
ela está investindo 11,5 milhões de cru-
zeiros por hora (meio trilhão em cinco
anos), na expansão de seu sistema de
transmissão, transformação e distribui-
ção de energia.

LIGHT
A SERVIÇO DO PROGRESSO DO BRASIL



ambiente - spazio
spazlo móveis e decorações soco ano
concessionário exclusivo para a guanabara
de ambiente Indústria e comércio de

móveis s. a.

uma 11 n ha c omp I e ta de mó v e I s p a r a
escritório e residência desenhados por
arquitetos de renome i n t e r n a c i o n a I .

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

Conlulle lem compromisso nosso deparlamenlo d. planejamento

rua barata ribeiro 200, loja f, tel: 37-6637 rio - gb

ambiente - spazio
spazlo móveis e decorações soco an.
concessionário exclusivo para a guanabara
de ambiente Indústria e comércio de

, móveis s. a.

uma li n ha c om pIe t a de mó v e i s p a r a
. escritório e residência desenhados por
arquitetos de renome i n t e r n a c Io n e I.

di s P o n í v e I s em jacarandá-da-baía e
aço cromado para entrega Im e d Ia ta.

Coal.fle le •• cOlapromluo n0110 dePlrlamen\o de plane'amlnlo

fU' b.r.tt ribeiro 200, loj.), tel: 37-6637rio. gb



Pelo mesmo motivo que a bola não salta
quando lançada sôbre uma almofada.

o impulso da bola morre.
E o som também ao bater em Eucatex Acústico,
que absorve até 93% dos ruidoso
O som esgota sua Iórca, perdendo-se
nas milhões de células intercomunicáveis de Eucatex Acústico.
Por isso é que êle é poroso,
possuindo ainda furos ou rasgos na superficie.
Outra qualidade de Eucatex Acústico é ser macio-elástico.
(Existe alguma outra tradução para "resllient"? .. )
E sua espessura é minima. Tudo isso faz de Eucatex Acústico
um material obrigatório como torro ou revestindo paredes
de cinemas, auditórios, escritórios, hospitais, restaurantes, etc.
Com isso se garante a salubridade do ambiente,.
resultando em maior confórto e rendimento do trabalho.
Temos centenas dê exemplos de tratamentos acústicos .
realizados nos mais diferentes locais.
Teremos grande prazer em lhe transmitir nossa experténcla
de muitos anos em acústica.
Escreva-nos. Ou faça uma visita. _. .'

Eucatex· chãp:a~'pa~iftratãmerit:o :acustico

~. O,lQ__··Í--4,lo __ -I __
PLArlTr.l···~_··'>·o<ÔO ••••••••• )

Como fórro ou revestindo paredes. as chapas Eucatex oferecem perfeito tratamen-
to acústico

A Eucatex S. A. Indústria e Comércio
Avenida Francisco Matarazzo. 530 - Caixa Postal 1683 - São Paulo

Desejo receber outros informes sóbre Eucatex Acústico

Nome: ..

Profissão:

Endereço:

Cidade: .
ARQ3

Estado: .
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PARATI

Mauricio Nogueira Batista

2

Parati bears wrtness to our style,
evolvíng from the colonial and
exempt of any Influence but the
Portuguese-regular tavouts, sim-
pie elevatlons, fretted woodwork,
trellised screens, glazed wíndow.
frames, running eaves, pantlle
roors and lacy tronwork, cut by
the chequer-board of streets and
pegged by the many churches, the
whole system converging onto the
sea. The urban Ianguage is artíc-
ulated naturally wlth the coun-
trysíde, framed agaínst the moun-
tain backgrourid and lapped by
the tldes in their ceaseless pulsa-
tion to and fro.
This at least ís the tmpresston

left by Lucío Costa tn the "archt-
tectonlc prospecbus" pubUshed for
tho trtcentenntal celebratlons or
the foundatlon of Paratí, by the
DPRAN whích ís to be responslble
for the future 01 the country
town, threatened by the devastat-
Ing backwash of civ1llzatlon.
agatnst Which the only remedy ís
to declare the place a national
monumento as has been done wítn
other hlstoric cities In Brazll.
The Decree awaltlng the signa-

ture of the Presldent of the Re-
publ1c provlds for a protectlve re-
gime to 'be extended over a cir-
cular area 6\;' mlles In diametre
and for a competitlon to be organ -
Ized by the Mlnlstry of Educatlon
and Culture for a plan of urban-
Izatlon comblnlng the preserva-
tion. development and valorlsatlon
of the clty and surroundlng mu-
nlclplo.
Founded at the southwest end

af ilha Grande bay on the Rio
de Janeiro slde of the São Paulo
state Une, the Uttle port was long
the gateway Into the Interior. The
gold trade brought Paratl to the
helght of Its prosperlty, but wlth
the openlng of a new way of
access to São Paulo In 1725, the
tOWlSfolkfaced lsolatlon and ruln,
though It was thls very .fact that
eafeguarded the colonial character
of thelr town for more than two
centurles.
The Belglan archltect. Frédérlc

de Llmburg SU!'Um, who Uves In
Para.tI, has submitted a plan that
has met wlth the apuroval of the
DPRAN technlclans. He pOlnts out
that In 1945, the bullt up area
was IImited to what 18 now the
"historlc" quartel', protected since
then by the Rio de Janeiro State
legislature and coverlng rathel'
less than 45 acres. By 1959, thlngs
had changed and there were many
structures at the entry Into the
town and In front of the Santa
Casa. Flve years later, a veritab1e
suburb had been flung around the
old city, threatenlng to smother
It out of recognitlon.
I.!mburg suggests a circular zone

of protection extending from the
centre of the old town, wlth a
radius of 5 km. and a land area
of albout 145 acres. Over a segment
of this area, obtained by shiftlng
the centre of the circle to the
offshore island of Bexiga and trac-
Ing radl1 at 450, houses cannotl be
bullt on the flat any hlgher than
those in the histo~lc quartel' and
on the hlllslopes to the back of
the city must be terraced. Thls
wlll preserve the fine vlew that
greets the voyager by sea from
Angra dos Reis. EIsewhere the
imperial palm tree has been taken
3.9 a measure oi height, and be-
hind the hllls buildings cannot
be so tall as to be seen from the
summit of Bexiga island.
On thB Inland side, the hlistoric

quartel' wlll be bordered by a
green belt with an avenue 650
feet wlde weaving a doUlb~erow of
imperial palms through It 50 as
to form an esplanade outspcr-ead
like a fan open onto the sea. This
effect will eventually be h~ght-
ened by green strips radiattng
along the watercourses and divld-
lng the modern clty Into 4 zones.
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Besides protecting the Santa
Casa and the Fort, the green- belt
wllI only provi de sites for a few
structures of touristlC, recreationa!
and cultural interest (hotels and
restaurants, sports grounds and
swímmtng pools, finally research
institutes specíaljzüng ín such
subjects of national and regional
importance as banana growing,
reforestation and rolklcre) , care-
fulIy designed not to Interfere
wlth the parkland .. It is expected
that regulatíons prohibiting the
construction 01 any othel1 bufld-
íngs 01' repairs to exísttng ones,
savo for a few of architectural
value, wlll have cleared the whole
area In 25 vears time.
The head of the bay is to be

developed as a summer resort wíth
víllas and clubs, but exceptionally
a few local 01' handicraft índus-
tríes=such as the famous bl ue-
t.inted rum known as "paratí azu-
lado", wín be allowed to subsist.
A wíde double avenue runs due

west from the harbour along the
axla of the Parati-Cunha highway
and two transverse a-terres approx-
ímateív parallel to BR-6 link It
to the modern quarters north and
south or It. Ja.~aquara beach will
be served by two thoroughfares
followlng eXisting roads, one strik-
Ing tnland through the new sec-
ttons and the other wtndírig along
the coast to the old town. Haz-
ardous interseotlons will be avoided
so as noe to imperil 01' Interfere
with pedestrlan traffic.
Whcn BR-6 ís completed, civil-

ization will at last stretch out a
helplng hand to the backward
population of this littoral, prevent
the heedless destruction of natural
resources, develop the tourlst In-
dustry and enable Braz!l to appre-
clate at first hand the peaceful
beauty of her past and the advan-
tages to be gleaned for the future
from urbanization well thought
out In the present.
MICHELANGELO
Luiz Carlos da Cunha

None has equalled the subl1mlty
01 Michelangelo, a figure that
domlnates in ali their grandeul'
the age and the country where he
was born-Florence In 1475.
Feudalism was explring with the

birth oi capitalism under the
sceptre oi the Medicis. Michelan-
gelo could therefore embark on
his career under vel'y different
conditions from those which beset
the medireval artist.
In the Middle Ages, the artlst

belonged to a corporation and the
8tone-mason. for Instance, could
give free rein to his Imagination
In the piece of sculpture, frieze
01' pedestal he was carving In an
original, per50nalistic style while
remaining within the main lines
laid down by the archltect, for
servile production dld not exclude
In<1ividual prerogative. The Ren-
aissance artist, on the contrary,
denied individual freedom, sacrl-
ficing it to a greater liberty In
collectlve production.
Up till the flfteenth century,

wealth accrued to the Church and
the Nobility, but from then on
the law of SupplY and demand
took over the contro! of the so-
cial output and favoured the art-
is~. While financing the arts, cap-
ital also supported seafaTlng ven-
tures ln quest of new markets,
created unlversities and developed
the new middle class-the rislng
bourgeoLsie. Art became an eco-
nomlc good, unhampered by vested
Interests 01' the demands of pat-
ronage.
The introduction of gunpowder

Into the art of war cerca 1346 and
the invention of prtnting In 1445
also had their Importance In
stamping out the feudal concept.
The artists, Inspired with an
enthuslasm for progress, cleared
the way for science by thetr
mathematical studli.es,chemlca! and
other experiments, and the use or
dissection ta gain a knowledge
oí the human body essentlal te)

the protrayal of nudes and sub-
sequeritly 50 valuable for medicine
and surgerv.

A consideratlon of the opposí-
tion, not to say persecutlon, met
wlth by such men as Copernicus,
Michael Servetus and Giordano
Bruno gives some ídea of the
violence of the Ideo!ogical con-
flicts that convulsed soctetv in
the davs of Michelangelo and we
can readíly understand that only
the arts could f'Ulfill the aspira-
tions of the élite.
Michelangelo spent, hís youth in

the commercial, Industrial and ín-
tellectual milieux aí Florence, st1ll
vibrating with tne poems of Dante
and the humanism of Pet rarc'h,
the tales of Boccaccío and the
paintings of Giott~a [oyous, am,
bitious people of realists and ar t-
lovers, ideal for políshtng and
perfecttng the genius of Michel-
angelo.
An all-round genius indeed, ar-

ehítecr, sculptor, painter and poet.
he was sure of his own varue and
fand of competition, certain of
success in anv contest. Ris work
never feU below his own htgh
standards, and 1f it be .studled In
ascending consecration of the hu-
man body from the colossal
"David" to the Florentine "Pietá".
the I continuity is striking and
proclaims at the same time a love
of reality and the victory of real-
ism. Michelangelo ís unfaillngly
present throughout the mighty
range or his creation-it may
even be said tha t ali of the ltalian
Renaissance is influenced by the
personality of the man who sald
and had the right to say: "God
has made man in Ris image, but
I have made' Rim in the image of
manH•

THE PLANNING OF A STREET
Jorge Wilheim

In view of the IntentJ.on af the
São Paulo authorities to plan cer-
tain Important streets, not, for
the time being, as a part of the
indispensable metropoUtan master
plan, but at least as a step In the
right direction, thls article sets
out to define a few basie pTinci-
pIes suggested by the Buchanan
Report ~n the light of features
peculiar to that city and its de-
velopment.
In planning the construction 01'

improvement of a street, It Is ne-
cessary to consider not merely
grades and pavements, drainage
and Intersections, but also the
role It Is to play in the organiza-
tional framework 01' the city, the
flow of through traffic, access
and parking faciLities, environ-
mental development (residentlal.
business, retail trade, ete.) and
the relationship between pedestrtan
and vehicular traffic. Allowance
must rhe made for the various
systems of passenger transport-
mil, omnibus, underground, pri-
vate cars-and their efficieney in_
creased by concerted operatlon,
involwng the provision of ade-
quate parking at Interconnecting
points.
The townscaping of a street does

not mereiy consist In planting
trees along the sidewalks. Direc-
tions for motorists and pedes-
triallB, billboards and electrtc
signs. shop windows and frontages
all contribute to the character of
the thoroughfare, which In turn
should reflect the trends and fea-
tures of the neighborhoo'd which
it serves. Suitable arrangements
must be made for collective
transport vehlcles to pick up and
8et down passengers without in-
terfering with the trafflc flow, by
reserving special lanes 01' levels
for them. Thls may lead to over-
head pavements 01' transporter
ways for pedestrians, 01' agaln
buildings may reach out to strad-
dle the street, provlding covered
bridges on which shops and res-
taurants can be 1nstalled.
When it Is considered that 1f

the 126,000 vehlcles that enter
downtown São Paulo every day
wished to park along the kerb,

SUMMARY / RÊSUMÊ

they would need 7 times the
length of the existing sidewalks,
it wlll be seen that a more prac-
tícal sotutíon must be found. Pre-
sent legislation providing for a
rnínímum ratio between the area
or a garage and that of the bulld-
tng in which it is situated ís not
sufficient; multi-storey garages
will have to be projected to house
the prívats cars, estimated at one
automobile for everv 16 inhabitants
ín 1963 and increasing rapidly
with the 1.7% p.a. rise ín motor-
ízatíon in this country, Other
tendencies to be encouraged are
a reductícn in the size of prívate
cars and taxís, and a better ratío
of capacíty to wheel base for pub-
lic transport (two-decker busses,
focoinstance); staggering or office
hours and shopptng facilities; and
tho construction of direct artertes
from residential to business sec-
tions and others tangen tial to
shopping dlstricts.
It wlll be clear that. under mod-

ern conditions, a street cannot
be left to grow in accordance WLth
the demands arid prejudices of
individual propei-ty-holders. but
musj be carefully desígried by
architects and town-planners so as
to form a structurat member of
th» citv framework, Ibearin~ in
mírid the foregoing prerequísttes,
enforced by suitable legtslattcn ,
regulat.lng but not inhiblting ex-
perimental sotutíons of a con-
r.i,ructive and creative nature.
Above ali, planners mus-, never
lose sight of the fact that streets
are for human belngs and not for
automatic machines.
OBJECTIVE FOR 1966
Harry James Cole

Urban development being the
only admissible policy for Brazil
at the present time, an enquiry
must first be made into what has
been done in this field: a) on the
national plane, b) in the rural
zone, c) in the housing sector and
d) on a regional scale. This
means that a serious attempt
must be made to tackle major
problems of nation-wide scope.
It is probalble that by 1975there

wlll be 17million more ~nhabitants
in the towns than in 1960. The
rural exodus is on the Incre!)se
and houslng needs are growing
more and more acute. This means
that satellite towns must be cre-
ated and provided wlth practical
means of transport, shopping set-
ups, schoal networks, green spaces,
etc .. amounting to an urban ex-
p!oS:!Gnand the consequent urban
developrnent policy.
The question is all the more

crucial In that our administra tive
system is archaic, sluggish and
adverse to change. The Ministry
of Planning must draw up' a pro-
gramme along clear, though flex-
ible lines, perfectible by tria! and
error, in support of urban expan-
sion linked to housing develop-
ment-a principIe already accept-
ed by the Inter-Ameriçan Devel-
opment Bank, whlch Is taking
steps to bring It into operation.
Technical personnel must also

be trained in city planning and
extension, and in terest aroused 111
this new calling, thereby liberat-
ing the creative energy required
for planning the bureaucratic
framework and stirring the civil
service out of the stagnation in
which It is hOgged down ali ovel'
the country.
'l'he Federal Government should

proceed to prepare l'egulations and
standards, acquaintlng the State
and County authorities wlth Its
intention to engage actively In
planning for local development
with the ald, If possible, of the
IDB. This wil! be an initial step.
SOon to be followed by a national
planning system integrated on the
regional, state and local levels,
thus making for greater harmony
o,' at least a better understanding
between the different cells and
particles of which Brazil is com-
posed.



PARATI

Maurício Nogueira Batista
Paratl est un témolgnage de notre

styíe venu de I'époque coloníale
portuguaise et sans autre Influen-
ce étrangêre - traces régulters,
élévatlons simples, toíts aux tuiles
rondes, bolserie déccupée. meu-
charabíehs, dessin gracieux des
vitrages et das ferronneries de
toutes des maísons et nombreuses
ég líses construites tel un écht-
quier faisant face à Ia mel'. Le
langage uiraaín s'articule tout
naturellement au paysage contenu
entre le fond de montagnes et le
ryt hme large et alterné de Ia
marée .
C'est ce qta'expríme Lucio Costa

dans le "prospectus architectonl-
quo" qu'il a écrit à I'occasion du
troisiéme centenaire de Paratl
pour Ia DPHAN qui, dorénavant,
s/occupera de cette ví lle, en
danger si on ne Ia classe pas
Monument national comme dau-
tres villes hlstoriques du iEtrésll.
Paratí est admirablement situé

mais son ensem ble archi tecton l-
que parfaít risque d'être déformé
sans espoir par de tristes con-
structlons sot-dlsarrt modernes et
une sorte de bantíeue masquant
S0n paysage unique à celui qui
voit de Ia mel' eette ",\lIe suspen-
du" entre le ciel et I'eau.
Le décret ou! attend Ia síana-

ture du nrésident de Ia Républi-
que étNblit que les terrains com-
nrfs dans une circonférence de
10 km de diamétre seron+ nroté-
g"é~et aue le min'stére de l'Edu-
catlon et de Ia Culi>ure organt=era
lln concours nour un plan d'ur-
banisation visant tant à Ia uré··
servatlon qu'au développement et
1>. Ia l11ise en valem' de Ia vme
ct· rIu territoire du municipe.
Fonó/e à I'extrême sud-oue,t

<'Ie Ia baie <'I'Ilha Grande. à Ia
Ji.mlte de 1':Rtat de Rio de Ja-
neiro, le petlt port était le pag-
S:::IQ"A obHQ'9.toire fie ceux qui
~.llaient daus l'~l·riA~~_nO::l"r,,:. ft,·pf',

Ia commerce de 1'0r. Paratl connut
50n apogée; en 1725. lor8 de l'ou-
vp.rture rt'une nouvelle route nour
São Paulo nar l'hinterland. l'iso-
lement et Ia ruine I'accablaient
m"is lul conservaient sa pureté
C010niale pendant plus de deux
siêcles.
r,'architecte belge, Frédéric de

Limburg St.irum, qui habite Pa-
rat1. a pré,enté un projet bien
acc11ellll par les techniciens de Ia
DPHAN. Il souligne qu'en 19"15 Ia
pa!'tle construite se présentait
comme un grand quadrilatêre
Irréguller aux rues éotroltes .-e
crolaant plus ou molns à angle
droit: le quartier hiBtorlque actuel
protégé depuis lors par l'Etat de
Rio de Janeiro et. eouvrant en-
viron 18 hectare.-. En 1959, c'était
déjá différent; II y avait nombre
de constructions à I'entrée de Ia
vllle et devant Ia Santa Casa.
Depuls 1964, c'e't une vraie ban-
lieue qu'll faut traverser pour
arrl ver au centre cachê par ces
bâtlsses,
Limburg suggére une zone oir-

culalre de protectlon s'étendant du
centre de Ia vieille ville SUl' un
rayon de 5 km et une .superficle
ne terrain d'environ 58 hectares.
Dans um segment de cette super-
ficie olbtenu en dénlacant le cen-
t~e du cercle à l'ile de Bexiga et
en traçant des rayon, à un angle
de 450, les con,structions SUl' Ia
plaine ne pourront dépasser Ia
hauteur des malsons du quartler
historlque, et SUl' les collines en
marge de Ia ville elles devront êtrE'
aménagêe.3 en terrasse pour pré-
server Ia vue si belle que découvre
11 voyageur arrivant par mel' d'An-
gra dos :Reis. Ailleurs, Ia hauteur
permise sera ceIle d'un palmier
Impérlal et, derriere leG collines, Ia
limite consistera à ce que les mai-
ron.s ne se voient pa.s du sommet
de l'iJe de Bexiga.
A I'intél'ieur. le quartler histori-

que sera bordé d'une ceinture de
verdure traversée par une avenue
de 200 metres de large à double
rangée de palmler6 imp,:riaux for_
mant une esplanade qui s'ouvr!ra
en éventall SUl' Ia mel', Cet effet
sera encore rehaussé par les bandes
vertes rayonnant le long de.s ri vie-
res et divlsan t Ia vllle moderne
&U qllatre secteure.

En plus de protéger Ia Santa
Casa et le Fort, Ia zone verte
permettra de construire quelques
structures d'intérêt tourlstique
(hôtels et restaura nts) , spartif
(footbaU, píscines) et de cuature
(Instituts de recherches, ete.) roí-
gneusement tracées pour ne pas
nutre au paysage , Il est à prévoír
que des réglements Interdlsant Ia
construetion de nouveIles maísons
ou Ia répara tlon de ceUes exístan t
déjá - à moíns qu'eIles n'aient
une valuer arohitectonique - au-
ront ldbéré tout le terrain en 25
ans.
Au rond de Ia baíe, 11 y aura

des viIlas et clubs pour estivants
et quelques industries avant un
caractêre artisanal ou local comme,
par exemple, celle de leau de vie
rameuse du nom de "parati azuré",
seron t conservées .
Une large double avenue ira vers

I'ouest en partant du port le long
de I'axe de Ia grand-route Paratt-
Cunha et deu x artéres transversales
plus OUmoins paratlêles à Ia BR-6
Ia relieront aux nouveaux quar-
tiers nord et sud. La plage de
Jabaquara sera desservie par deux
routes dont I'une suivra I'ancien
chemnn muletier Paratl-Angra. Il
n'y aura pas dp. croisements dan-
gereux et les píétons pourront se
prornener tranqulllement.
Quand. Ia. BR-6 ,:e!'a ouverte, Ia

c'vntsatíon pourra enfln attelndre
Ia nopulatton arrtórée de ce llt-
torat fait pour le tourlsme, préve-
ntr Ia destruction ínconscíent« rles
richesses natureIles. et le Bréall
aura alors Ia jo'e ne cormajtre Ia
beauté de son nassé et de l'apnr é-

cter conrortaoiemen t tout en s'tn-
struisant.

l\UCHEL-ANGE

Luiz Carlos da Cunha

Nul n'a égalé Ia figure subPme
d.e Michel-Ange qui domine I'épo-
que et le pays, pourtant si gran-
dloseJ, ou II nassait en 1475 aux
enviro11s de Florence.
La féodallté agonisait flt le ca-

p!.talisme naissait sous I'égide des
Médicis. Mlchel-Ange pouvalt done
commencer sa cA.rriêre sous des
conditlons bien dlfférentes de cel-
les des' artistes médiévaux.
En effet I'artiste médLival dé-

pendait d'une cOl'Poration et le
maçon, par exemple, pouvait par-
faitement se laLsser aller à sa
fantaisie et créer son propre m.or_
ceau de sculpture, de frise ou de
piédestal de façon originale et per-
80nnelle tout en restant dans les
lignes générales tracées par I'ar-
chltecte cal' Ia production servlle
possêde Ia liberté individuelle.
L'artiste de Ia Renaissance, au
contraire, nie Ia lIberté individuel-
le au bénéfice d'une plus ample
llbertt'i de production collectlve.
Jusqu'au quinziême siêcle ce

sont I'église et Ia noblesse qui
r,'emuchissaient mais par Ia suite
o'est Ia loi de I'offre et de Ia de-
mande qui régit Ia production
sociale et favorise les artistes.. Le
capital qui finançait les arts fI-
nançait également les entreprises
maritimea p~11l'de nouveaux mar-
chés, créait des universités, enfln,
développait Ia nouvelle classe as-
cendante - Ia bourgeoLsie. Dês
lor8, l'art était transformé en
marchandise et était lIbre.
Il faut également souligner l'in-

fluence que I'introduotion de Ia
poudre dans l'art de Ia guerre,
vers 1346, suivie de Ia découverte
de l'imprimerie, en 1445, ont eu
.,:.urle mouvement de renaissance
en anéantlssant définitlvement
I'esprit féodal. Les artistes, ani-
més de I'esprit d'avant-garde, ou-
vrirent alors le chemin aux scien-
ees par leurs études mathémati-
queg, expériences chimiques et
leur recour,9 à Ia dissection pour'
connaitre l'anatomie du corps hu-
maln, eEsentielle aux nus dans Ia
pelIitul'e et Ia seulpture et par Ia
(;uite si dndispensable à Ia méde-
cine et à Ia chirurgle.
SI on songe aux luttes auxquel-

les .étalent a·ux prlses des êtres
comme Copernlc, Miehel Se~vet ou
Glordano Brun0 on peut se falre
une ldée de Ia violenee de Ia joute
idéologlque dans laquelle se dá-
battait Ia so~lété au tempa de

Míchel-Ange et on peut aussl
comprendre que seuls les arts
pouvalent réellement satLsfaire les
êtres d'élite.
Pendent les quatre síécíes qui

se déroulenj de Dante à Descartes
et Bernlni et qui enrobent en
quelque sorte Michel-Ange par
I'influence reçue ou donnée par
Iuí, non seulement Ia bourgeoíste
se développait alors que Ia f{oda-
Iíté s'éteignait, mais une nouvelle
clasce commençait à sesqutsser:
celle du prolétariat. C'est du
moíns ce que nous apprend Mon-
sieur J.M. Lahy dans le chapitre
"r. 'organisatlan scientifdque du
travail humaln",
Le. Ieunesse de Michel-Ange s'est

passée dans ce milieu eommerclal,
Industrtel et inte1lectuel qu'était
alors Florence encore vibrante des
poémes de Da.nte et de l'esp·rtt de
Pétrarque, des htstoíres de Bocca-
ce et des peintures de Giotto -
neupls joyeux et ambitieux, réa-
liste et artiste, bien fait pour alder
i'. parfaire le génie de Míchel-Ange,
Gênie complet, archítecte, sculp-

teur, peintre et poête, certain de
sa valem' et aimant se mesurer
aux autres, súr de valncre. En
~ffet, 11 n'a jamais failli vis-à-vis
da luã-même et si I'on étudíe son
ceuvre de son David à Ia Pietà
florentine, Ia continulté est rrap-
cante et proclame à Ia fols
l'amour de Ia réallM et Ia víc-
toire du réaltsme , En effet, toute
I'ceuvre de Michel-Ange est plelne
de Iuí - on pourraít même dlre
que toute Ia Reriafssarice itallenne
est influencée par Ia oersonnanté
do celud qui a 'eu le drott de díre,
C",' li I'a prouvé : "Dleu a falt
l'homme à son ímasre, te Le feral
à I'image de I'homme".

LA PLANIFICATION D'UNE RUE

Jorge Wilheim

Les autorités de São Paulo se
proposerit de pro.leter un eertain
nombre de ru€s important~s qui,
cependant, ne feralent pas partie
cl.'un plan directeur métropol1tain
p()urtan.. nécessalre, Néanmoins,
J.'initlative est un pas en avanu et
cet artlcle expose quelques princi-
PPSde base suggérés par le rapnort
Buchonan SUl"Ia circulation d.ans
les villes et leur application dans
ce cas pal'ticuller.
En urojetant Ia construction ou

!'9.mÁlJoration: d'une rue, 11 faut
considérer non seuIement nlveaux
et chaussées, draina«es et inter-
sectlon'!.. mais auasi le rÔle qu'elle
.iouera dans lI>cadl'e de 1'artleula-
tion de Ia ville. I'écoulement de
Ie. circulatinn, accês et facllités de
parking. r1éveIonpement ambiant
Irésidential, affalres, commerce,
ete.) et le rapport entre le dépla_
cpment. deR piétons et celle des
véhioules. Différents s:vstêmes de
t·ra.nsnort uour uassage"s doivent
"t-P. octrové~ - tram'ways. trolleys,
autObus, métro, voitures partlcullé-
res -et Ieur rendement augmenté
par deS' opérations eoncertées com-
prenant l'aménagement de par-
kings appropriés aux polnts de
rencontre,
L'aménagement de Ia rue au

point de vue pavsage ne dolt pas
seulement consister à planteI' des
arbre.~ le long des trottoirs. Les
Indlcations pour chauffeurs et
plétons. Ia signalisation, les affi-
clJ.e3 I1lmineuses et panneaux-ré-
rlame. les vitrines des magasins et
les faC"ade.~contl"ibuent tous au
caractére de I'artére qui, à son
t<>u",refléte le genre et les traits
nu voisinage qu'elle dessert. Il
faudra prendre des mesures ad
hoc pour que les véhlcules de
transpcrt en commum prennent
e" laissent· descendre les voya-
geum sans gêner I'écoulement de
12, circulation, en réservant de,.
pistes ou niveaux spéciaux paul'
eux. Ceci peut conduire à des
voies aériennes ou roulan tes paul'
piétons, ou bien encore les édiflces
peuvent s'étendre et enjamber les
rues en formant des pont.., cou-
verts ,~·urlesquels on pourrait in-
5laller des boutiques et restau-
rants,
Si les 126.000 véhlcules qui en-

trent chaque jour dans le centre
de São Paulo voulalent se garer
au bord du trottolr, il faudralt
que Ia lougueur das rues solt m11l-

tipllée par 7; 11 faut donc trou-
ver un moyen plus pratique pour
solutionner le problême, La Iégís-
lation actuelle qui prévolt un rap-
porj, mtnímum entre Ia surface
cl.'un garage et celJe de l'lmmeuble
dans Iequel cetut-cí est situé nest
pas suff1san te; des garages a
plusíeurs étages devront être pro-
jetés paul' contenir les vortures
parttcultéres estim.ées, en 1963, à
une pour chaque 16 habitants,
chiffre qui augmente rapídemen t
étant donné que Ia motorisatlon Ee
développe au taux de 1,7% par
an au Brésll. Il faut encourager
dza.utres tendances comme Ia ré-
ductíon de Ia tai1le des voitures
et taxís et un meilleur rapport
entre Ia capacité et I'empattement
(autobus à deux étages, par exem-
pIe); décalage des heures de bu-
reau et ouverture des magasins;
eonstruction d'artêres a1lant dírec-
tement des quartlers résidentiel •• à
ceux des affaircs et d'autres tan-
gentielles aux seeteurs de ravttaíl-
lemerrt ,
Il est évddent qu'avec les condi-

tíons modernes de vie on ne peut
laisser Ia rue se développer selon
les goQts et préjugés de chaque
propriétaire, Elle dolt, au con-
traíre, être solgneusement tracée
par une équrne d'archlteetes et
urbanistes afln de rormer un
membro structurel du cadre de Ia
vtlle. en falsant attentíon aux pé-
cessités préalables susmenttonnées
anuuvées par une législation
anpronrtéa réglant, mats n'inter-
disant pas, Ies solutlons expérl-
mentates de nature oonstructíva et
créa trice. Surtout, les urbantstes
et architectes ne doívont jamais
oubller que les rue~ sont faites
pour des êtl'e humalns et non pour
des machines automatlqu€s.

OBJECTIF 19~6

Harry James Cole

Le développement urbain étant
Ia seUle pOlltlque adm.'ssible au
Brésll à I'heure actuelle, il fall-
drait d'rubord examineI' ce qui a
été fait dans ce domainil: a) SUl'
le plan national, b) dans Ia zonA
rurale, c) dans le secteur 10gement
et d) à I'échelle régional'O'. C'est-
à-dire qu'11 faut aborder les ullls
gl'ands nroblêmes couvrant Í'en-
semble du pays.
Il est probable qu'en 1:'175 nous

aurons 17 mlllions d'habitants de
p~us dans les villes' qu'en 1960.
L'exode de Ia campagne ne fait
qu'augmenter et le probleme du
logemeut croit à t,out instant, Il
faut done créer des vllles satel-
1ites avec moyens de transport
pratiques, complexes commerciaux.
scolalres, zonoo vertes, etc. Alnsi
nous arriverons à I'explosion ur-
be.ine et Ia conséquence sera une
politlque d~ développement urbain,
O'est un probleme d'autant plus

grave que notre systeme adminls-
tratif est archaYque, trop lent et
contre tout r.hangement. Le mi-
nistére de Planiflcation devrait
établlr un programme aux lIgnes
claires mais flexlbles, perfectibles
par approximations successlves,
pour soutenir en même temps l'ex-
pan<;lionurbaine et Ia constructlon
de IOgements pOPulaires - prin-
cipe déjá aeeepté par J.a Banque
In.tera.mericaine de développement.
Il faudrait égalment form.er un

personnel technique oompétent de
planification et développement ur_
bain et éveiller I'intérêt de eette
nouvelle profession tout en Itrbé-
rant l'activité eréatrlce paul' Ia
planiflcation de Ia structure bu-
reaucratique. Cette llbératlon cor-
r'gerai •. auss! l'état de stagnation
cJalls lequel se trouvent les fonc-
tionnaires au Errei!.
Le gouvernement fédéral dolt

done s'occuper de préparer des
n.ormes et d'informer les munici-
pes et les Eiats de sGn intention
cJ.'entrer dans une pérlode active
de planiflcation du développement
local. avec si posslble, I'appui de
Ia 'EtID. Cette mesure sera un pre-
n,ler pas, bientÔt sulvl par le r;ys-
teme national de pla.nlficatlon in-
tégré aux niveaux régional, d'Etat
et loCa.I, qui donnera plus d'har-
monie ou du moins plus de com-
préhension entre les différen teso
cellules et partieules qui eompo-
sen" le Bttsll, O
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Editorial

A Organização Mundial de Saúde (OMS), come-
mora o aniversário do início da vigência de sua
Constituíção,7 de abril de 1948, dedicando à cele-
bração dêsf.e dia, todos os anos, um nõuo tema
capaz de atrair a atenção' para os problemas de
saúde que interessam. à maior parte dos países do
mundo. :Êste ano o tema escolhido foi o do homem
e a cidade.

O Instituto de Arquitetos do Brasil e o seu
órgão oficial de opinião, a Revista ARQUITETURA
congratulam-se com o OMS pela escolha feita.
Nenhum outro tema poderia, em que pêse os
graves problemas de saúde com que se depara a
OMS, ter maior atualidade ou importância. O tema
comporta, pràticamente, tôda a problemática do
homem moderno, cada vez mais um ser urbano.

A revista ARQUITETURA, desde o seu primeiro
número, vem dedicando a êste tema o melhor do
seu esjôrço, numa tentativa pertinaz de criar uma
mentalidade aberta e atenta aos fenômenos decor-
rentes da urbanização intensa e dos problemas que
daí decorrem em todos os recantos do mundo. Neste
sentido, ARQUITETURA tem procurado debater e
focalizar os estudos relativos à cidade, ao seu pla-
nejamento e, conseqüentemente, aos conceitos e as
realizações do planejamento urbano, não só no
Brasil como no exterior,

O tema da habitação, outro aspecto do fenô-
meno da urbanização, intimamente' vinculado à
cidade, tem sido também uma preocupação cons-
tante do Instituto de Arquitetos do Brasil e de: sua
Revista.

4 A OMS assinala que a expansão urbana espe-
tacular e alarmante, de que somos testemunhos, foi
acompanhada pelo desenvolvimento dos pardieiros e
favelas, um quisto universal nos centros urbanos.
"Em certos casos, aglomera-se nas favelas 50% da
população. Segundo os cálculos das Nações Unida.s,

enquanto 30 miãiões de casas terão que ser cans-
truídas para atenuar a crise de habitaçãa nos países
desenooloidos, nada menos de 150 milhões de sêres
humanas precisam sem demora de casa, no munda
em desenvolvimento. As callampas e favelas da
América Latina abrigam populações que chegam a
centenas de milhares".

Diante desta situaçõo, a OMS registra que a
favela é a reação impravisada e caótica dos migra-
dores a uma situação que exige um planejamento
industrial fora do alcance das autoridades locais, e
que os subúrbios que crescem em tõrno das cidades,
desde que começou a revolução industrial, são, ao
mesmo tempo e por si mesmos, pouco mais que fa-
velas melhoradas. Êstes subúrbios, que apresentam
todos os inconvenientes e nenhuma das vantagens
da cidade ou do campo e que anulam a redução das
horas de trabalho, são a triste teçaâo da civilizaçãa
industrial do século XIX. Mesmo reconhecendo
que se tem feito esforços para disciplinar o cresci-
mento suburbano através das cidades jardins e mais
recentemente de complexos residenciais e centros
comerciais que transformam as subúrbios em pe-
quenas cidades, e observando que êstes esiorços
infelizmente não têm impedido que as subúrbios
deixem de ser, na maioria dos casas, meros locais
para dormir, a OMS encarece a necessidade de se
estabelecerem novos conceitos urbanísticos para
atender a situações novas, inteiramente diversas das
do passado.

Os arquitetos brasileiros saúdam a passagem
do aniversário da Constituição da Organização
Mundial de Saúde, no momento em que se prepa-
ram para participar da I Encontro de Arquitetos
Planejadores a se realizar em Curitiba, em maio
próximo, afirmando sua preocupação constante com
a evolução e o desenvolvimento das cidades brasi-
leiras e sua vontade de contribuírem para "tornar
as nossas cidades em lugares onde se possa viver
melhor'. o .



Parati
Reportagem li/) Arquiteto

M, NOGUEIRA BATISTA - IAB - GB

Fotos do Arquiteto

FREDERIC DE LIMBURG STIRUM

L

Vista aérea d'a Cit!.~de, vendo-se o acesso ao cais, e no fundo, a estrada de rodagem.

"Do ponto de vista da arquitetura civil,
Parati, é mais um testemunho daquela
serena maturidade a que a colônia - im-
pedida de qualquer contato que não fôsse
COmo mundo ,português -, se víu condu-
zída, como criança asilada, e da qual re-
sultou êsse modo simples e peculiar de
ser e de expressar-nos, isto que, em têr-
mos arquítetônícos, se traduz no que se
chama "estilo", - o nosso estilo: plantas
regulares, alçados simples, /pequenos sa-
guões, recortes de madeira, treliças de res-
guardo, caxílharías envídraçadas, beirais
corridos",
Assim começa o "prospecto arquitetõni-

co" que Lúcio ceeta escreveu para a pu-
blicação da Diretoria do Patrímônío His-
tórico e Artístico Nacional COPi!ANJ re-

lativa ao tricentenário de Parati, cidade-
monumento do' Estado do tRio de Janeiro.
Prosseguindo,Lúcio Costa acentua a ade-

quação da arquitetura à trama urbana e
desta à paisagem: "Tanto nas casas de
feição mais severas e antigas, quanto na-
quelas concebidas ao gôsto já liberto e
acolhedor de meados de oitocentos, carac-
terizado pelo gracioso desenho das vidra-
ças e pela serralheria rendada, o vocabu-
lário é o corrente, e a linguagem urbana
se articula com naturalidade à' paisagem,
contida entre o fundo de montanha e o
ritmo largo e alternado da maré".
"Porque Parati é a cidade onde os cami-

nhos do mar e os caminhos da terra se
encontram, melhor, se entrosam , As águas
não são ba.rrada.s,mas av~nçam cidade a-
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dentro levadas pela lua, e o retículado de
ruas, Ibalizado pelas igrejas - a matriz
de Nossa Senhora dos Remédios, e as ca-
pelas das Dôres, Rosário e ISanta Rita -
converge para o mar".

",Santa lUta de Cassia, num dos extre-
mos, é a mais valiosa, tanto pelo apuro da
cantaria e do trabal!ho de madeira, nas
portas, e do ferro na sóbria elegância das
sacadas do cõro, quanto pela talha dos
altares colaterais de canto, como pelas
belas imagens de Nossa Senhora e enqua-
drando, na forma usual, a capela-mor ,
Disposição e tratamento que se repetem
na modesta capela do Rosário, localizada
ao fundo, enquanto a das Dôres, harmo-
niosa e branca, limita junto ao mar o ou-
tro extremo da cidade, onde está a ma-
triz inacabada ladeando a foz do Perequê-
Assu, construção de vulto e vazia que, con-
quanto não seja primitiva, conserva algu-
mas alfaias e imagens de valor".

Parati é 'bela, Paratí tem um excepcional
conjunto ar quite tônico, o sítio de Parati
é de extraordinária beleza natural e ori-
ginalidade, mas Paratí está ameaçada.
Parati está ameaçada de sofrer deforma-
ções írreparáveís.

Para impedir que o extraordinário acervo
histórico e paisagístico do município de
Para ti venha a se deteriorar definitiva e
irrecuperàNelmente, a Diretoria do Patri-
mônio Histórico e Artístico Nacional tem
envidado todos os esforços no sentido de
transformá-lo, a exemplo do que já foi
feito com outras cidades históricas brasilei-
ras em monumento nacional.
Três cidades brasileiras da maior ímcor-

táncia histórica já foram convertidas' em
monumentos nacíonaís: Ouro Prêto, nec.
22.928 de 12 de julho de 1933)' e Maríana,
(Decreto 7.717 de 6 de julho de 1945)
em Minas Gerais e Alcântara, (Decreto
25.0m-A de 22 de dezembro de 1948) no
Maranhão.
O decreto, elaborado pelo DPHAN, que

declara Parati monumento nacional, em
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Os telhados, elementos característicos da Ci-
dade, sofrem com a mã conservação.

As ruas estão sendo arruinadas pelo trânsito.
Em muitas fachadas notam-se mot!jficações

danosas.

vias de ser assinado pelo Presidente da
República, estabelece que os terrenos com-
preendidos no circulo de õ quilômetros de
raio, cujo centro está na interseção dos
eixos da Praça 1M0nsenhor Hélio Pires e
da rua Marechal BantDs Dias, ficarão sob
regime excepcional de proteção e que o
Ministério da Educação e cultura, através
do DPHAN, !promoverá com o concurso de
órgãos competentes do Estado do Rio de
Janeiro e do próprio município de Paratí,
a adoção de plano urbanístico adequado
tanto à preservação do acervo arquitetõ-
nico e natural do sítio hístórico de para ti,
quanto ao desenvolvimento e à valorização
da cidade e do território do município.

Notícia Histórtca

Parati está situada à margem ocidental
da Baía de nha Grande, na costa do Es-
tado do Rio de Janeiro. O seu território
foi ocupado primitivamente pelos índios
goianeses no início do século XVII, no lu-
garejo hoje chamado Vila Velha fixou-se
sua ,primeira população, que edifÍcou uma
capela consagrada à ,são Roque. Mais tar-
de, em 1646, seus habitantes transferiram-
se para o local onde 'hoje se ergue a ci-
dade de Paratí, levantaram uma igreja
dedicada a N. s.a dos Remédios, prospera-
ram e viram sua povoação ser elevada à
categoria de vila em 1660.

A vila era o ponto de passagem obriga-
tório dos viajantes que demandavam o in-
terior do País, e daqueles que, vindos do
Rio de Janeiro, queriam chegar a Minas
Gerais Ifazendo o percurso marítimo-
terrestre. COm o comércio do ouro, Parati
conheceu grande ,prosperidade, chegou a
ter 16 mil habitantes, 1.700 casas, 12 en-
genhos e mais de l'Ü0 alambiques. O fausto
durou até 1725 quando foi aberta nova
estrada de acesso a São Paulo e ao inte-
rior. O isolamento a que ficou relegada,
no entanto, foi um dos fatõres da preser-
vação de sua integridade como cidade
colonial.

.'
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o, I, 2,
1 - Bairro Histórico.

o Plano de Paratí o arquiteto Frederic de ILimburg Stirum,
D.E.S.A., IAB-GB, belga e morador de
Parati, elaborou um plano para a antiga
vila de N. s.a dos Remédios, que foi jul-
gado da maior conveniência e oportuni-
dade pelos técnicos do DPIHAN.
IFrederic Limburg fala da impressão que

Parati lhe causou quando a visitou [pela
primeira vez: "a cidade me pareceu pito-
resca, pobre e interessante, tôdas as casas
em estilo colonial, extremamente simples e

3
J

4-,

belas. Janelas de pequenos vidros, com a
parte superior ligeiramente arqueada; ou-
tras, cuja forma se assemelha a tenda
árabe. Um bonito telhado inclinado com
grandes telhas canal. As casas enfeitadas
de côres vivas. Tôdas as ruas [pavimenta-
das com grandes pedras inclinadas para
o centro".
Após outras visitas, indo por terra e. por

mar, - os caminhos Jlara se chegar a
Parati não são fáceis - FLS ,passou a se
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2 - O Bairro Hlst6rlco sufocado.
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3 - Area sob regime excepcional de proteção.

preocupar' com o destino da trlcentenária
cidade. "Quando a famosa estrada Rlo-
Santos estiver construída o progresso che-
gará a Parati; mas, junto com êle, chega-
rá a destruição da paisagem. A cidade em
si está protegida por lei, mas o sítio não".

Até 1945, Paratí apresentava-se como um
grande quadrilátero Irregular, atravessado
por ruas estreitas, que se cruzavam mais
ou menos em ângulo reto e que consti-
tuíam o atual bairro histórico. (Fig. 1)

Suas ruas desembocavam sôbre o mar e,
em sentido oposto, davam para o campo
aberto. Não se notava a existência de su-
búrbios, exceção feita de algumas casas
situadas ao longo' da estrada que vinha
do interior. Fora do quadrilátero históri-
co, só existiam o prédio da Santa Casa e
o forte, dominando a baía.
Em 1959, a situação já se apresentava

bastante modificada. Numerosas constru-
ções foram levantadas na entrada da ci-
dade e na frente da ,Santa Casa. E, em
1964, era preciso atravessar um verdadeíro
subúrbio para se chegar ao centro. Diante
dêste quadro, é possível prever que, se não
forem tomadas provídêncías imedia:tas, a
cidade estará dentro em pouco inteira-
mente surocada !por uma massa informe
de novas construções. (Fig. 2)

Impunha-se o estabelecimento de um
plano que ordenasse a necessidade de cres-
cimento da população de Para ti que, ten-
derá a crescer quando a estrada Rio-San-
tos atingir o ponto em que se encontra
localizada a cidade.
O plano elaborado pelo arquiteto Fre-

deríe de !Limburg stirum prevê; uma zona
de proteção abrangída por um círculo de
raio de 5 quilômetros. O centro dêste cír-
culo está localizado no centro da cidade,
na interseção do eixo longitudinal da
igreja N. s.a dos iRemédios e o eixo da rua
Marechal Santos Dias. (Flg. 2)

Na área compreendida por êste círculo
a construção e a utilização dos terrenos
estarão sujeitos a regulamentação especial.
As construções dentro desta área terão

sua altura limitada, na parte que corres-
pende ao arco de círculo de 45° (cujo cen-
tro se encontra no cume da Hha Bexiga e
cujo raio da direita passa pelo ângulo NE
do cemitério), e, em parte, pela vertente
Norte das montanhas que se acham no
fundo-sul da baía de Parati. (Fig. 4). A
altura das edítícações, dentro dêste arco
de círculo, não poderá ultrapassar a altura
das casas existentes no bairro histórico.
O sobrado situado na esquina das ruas
Marechal Deodoro e Tenente Francisco
Antônio, será tomado como altura máxima
permitida. As construções nas encostas
deverão ser edificadas "em terraço".
iEstas disposições destinam-se à salva-

guarda da visão que o viajante chegado
por mar, vindo de .Angra dos Reis, tem da
cidade. No dizer de Frederic de Límburg,
Parati parece, vista dêste modo, ."flutuar
sôbre as águas, sua silhuêta destacando-se
sôbre uma tela de fundo de montanhas
verdes. ll: preciso que, qualquer que seja o
número das futuras construções, jamais
arranha-céus ou chaminés de usinas ve-
nham a estragar esta excepcional pers-
pectiva".
Ao Norte do morro do Forte, fora desta

zona de proteção, a altura será conside-
rada livre até atingir a de uma palmeira
imperial. Atrás das colinas a altura das
edificações será lilvre até o ponto limite de
percepção de um observador colocado no
cimo da ilha da Bexiga. (Fig. 5)
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4 - Area onde a altura c:".'1S construções serâ
regulamentada para proteção da paisagem.

o plano do arquiteto Limburg estabelece
as seguintes disposições para o interior da
grande área de proteção abrangída pelo
círculo de 5 km de raio.
Bairro Histôrico - :tl:s:e setor da cidade

foi considerado monumento histórico pelos
Decretos 1.45Q de 18 de setembro de 1945.
do Govêrno do F...stado do Rio de Janeiro
e Decreto municipal n,v 51 de 27 de maio
de 1947. Seus limites foram fixados e es-

tabelecidos os regulamentos a que devem
ser submetidas as edíncações. O bairro
histórico ocupa uma área aproximada de
13 ha.

Zon.:x "non aedificandi" - Abrange tôda
a zona dos arredores do bairro histórico e
compreende a grande avenida que levará
a cidade, com 200 metros de largura e
ladeada por um renque ,de palmeiras im-
periais. Esta avenida abrirá em leque Paratl

9
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para o mar, formando uma grande espla-
nada e terá ao fundo Parati-hístórícc.
Sua área é de 46 ha ,
Na esplanada serão conservadas e des-

tacadas algumas das construções existen-
tes: o chafariz da Praça' da pedreira; a
;pequena capela na extremidade do Beco
do Propósito, às margens do Rio Morto;
uma espécie de estação do caminho da
cruz, última etapa. dos condenados àmor~
te, antes do suplício; bem como a porta
de ferro, através da qual teria passado D.
Pedro I; algumas casas antigas ao longo
da calçada que leva à cidade. ç;Fig. 6) .

Zona verde - De ambos os lados da "es-
planada", uma zona verde (90 ha) servirá
para separar nitidamente a cidade 'histó-
rica dos novos bairros a serem construi-
dos. Esta zona engloba a Santa Casa e
o Forte, cujos arredoreâãícam, desta for-
ma, definitivamente protegidos.
No interior. desta zona, tôda ela forte-

mente arborízada, estão previstas algumas.
construções destinadas a turismo (hotéis
e restaurantes), esportes (campos de fu-
tebOl;·písctaás,: cíubes- e .suas dependências)
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6 - Proteção dOi Bairro Histórico por um cín-
turão verde, .
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'7 - Partido adotado.



e à cultura (algumas instituições culturais.
entre as quaís, sugere o arquiteto Límburg,
um Instituto da Banana. ou outros de
pesquisas florestais. de folclore.
O plano dispõe que estas construções

não poderão jamais tirar da zona o cará- CH
ter de lugar de recreio e passeio público,
devendo serem espaçadas conveníentemen- .
te uma das outras e cercadas por abun-
dante vegetação. A colina sôbre a qual se
estende o cemitério e à frente da qual se
ergue o Forte. será preservada de quais-
quer construções. Suas ..duas vertentes,
Norte e ISul. serão replantadas. De lá se
descortínará um. admirável panorama da

.em restaurante e do seu terraço os tu- _ .
rístas terão, sôbre a baía uma <ias mais
belas vistas.

Expansão da Oídade - Novos
Bairros

o

Para a expansão da cidade foi pensada
uma área de cêrca de 346 hectares. "Tra-
çando-se uma reta (Fig. 7 e 8) que passa
pelo cume da Ilha da Bexiga e pelo ãn-
gulo NE do cemitério. tem-se em relação
a esta linha: ao Sul a cidade horizontal.
onde as construções não poderão ultrapas-
sar a altura das casas do bairro histórico;
e ao Norte a cidade vertical. onde os edi-
fícios não ultrapassarão a altura das pal-
meiras imperiais, ou a altura máxima do
morro. (59 metros) •

A parte nova da cidade será atravessada
por faixas verdes com largura de 135 e
65 metros, que acompanharão os cursos
d'água. Estas faixas dividirão a cidade
nova em 4 zonas: duas na cidade hori-
zontal - Sul (S) e Centro (O) e duas na
cidade vertical - Norte (N) e ponta Nor-
te (PN). Estas zonas serão servidas por
duas vias principais e uma de ligação
(DES.) que as dividirão em 21 bairros,
grupados conforme o indicado no desenho.
No relatório preliminar sôbre Parati, de-

positado no DPHAN, Frederic Limburg
assinala que, na parte destinada a vera-
neio (fundo da baía) as construções se
desenvolveriam ao longo da praia, obede-
cendo aos princípios da íntegração na pai-
sagem. Ai seriam permitidas as constru-
ções destinadas a moradia, a clubes, etc.,
abrindo-se uma exceção apenas para as
indústrias já existentes: as de caráter ar-
tesanal e as de aguardente que produzem
uma especialidade famosa, o "paratí".

As Vias de Trânsito

Além da grande avenida dupla que se-
gue o traçado da estrada Parati-Cunha, e
que tem por função príncipal a de canalí-
sal' e dirigir o tráfego para a cidade hís-
tóríca e ligá-Ia aos novos bairros, exis-
tirão duas grandes vias. transversais, mais
ou menos paralelas à BR-6. Estas duas
wías têm por finalidade principal atraves-
sar e servir os novos. Ibairros, permitindo
uni trânsito rápido e fácil; e dirigir para
a grande avenida dupla, todo o. tráfego
.que vai para o pôrto, Outras duas vias,
uma transversal, que segue o traçado de
caminho existente e liga os novos bairros
à praia de Jabaquara, cortando as duas
vias transversais príncípaís; e outra, a
beira da praía, segundo o traçado da antiga
estrada Parati-Angra dos Reis.
A Ipartir destas três vias transversais

ramírícar-se-ão as ruas que servem dire-
tamente aoabaírros novos. Os cruzamen-

.. tos .perígesos sãoevíjados e o.trânsito. .de
pedestres é livre. (Fig. 9)'~~.~
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8 - Cidade horizontal e cidade vertical.
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10 ~ Esquema da desocupação da área. oulI-., as
construções sufocam o Bairro Hlstórico.

As Casas Condenadas Pelo Plano formadas as existentes. As que forem de-
socupadas, por qualquer motivo, não pode-
rão ser reocupadas, A munícípalídade fa-
cilitará a ida dos atuais moradores nesta
faixa, proporcionando a troca ou a venda
de terrenos nos novos bairros. Segundo
estimativa do arquiteto Límburg, a área,
dentro de um período de 25 anos, deverá
estar desocupada. (Fig. 10)

Tôdas as construções existentes dentro
do cinturão verde e ao redor da Santa
Casa - salvo algumas que revelam ínte-
rêsse arquítetôníco - es.ão condenadas a
desaparecer. Para tanto, não serão con-
cedidas licenças para construção nesta
área, nem poderão ser restauradas ou re-

12

11 - Os remanescentes florestais representam
ho.le apenas 40% da área territoriàl brasí-
Ieíra, Desta percentagem, 32,8% represen«
tam as reservas florestais da região norte;

- a t~~ -sul pos~ a.~~as 1,68%.

Conseqüências do Plano

"A situação atual do município é apenas
um reflexo agravado da situação em que
se encontra a faixa litorânea em que pas-
sará a Rio-Santos" afirma o arquiteto
Frederic Limburg, que Iprossegue citando
Francisco Matarazzo Sobrinho "a faixa em
questão caracteriza-se pela pobreza e pelo
subdesenvolvimento; sem água, sem ener-
gia, sem equipamento médico-sanitário,
com Um comércio íncípíente e pouco di-
versificado, com deficiência de combustí-
veis, com um abastecimento precário e
excessivamente caro nas épocas de maior
afluência, com deficiência de hotéis ... "
Assim, não é possível deixar de consí-

derar plenamente as conseqüências reais
da abertura da BR-'6, "estrada do turis-
mo", como costuma s-er designada. Mas
para haver turismo impõe-se um mínimo
de planificação e de organização. Ao que
tudo indica, se não forem tornadas as me-
didas de planejamento adequado, a aber-
tura da estrada trará o "crescimento anár-
quico dos povoados existentes; a destrui-
ção certa das cidades coloniais - fontes
de turismo; a "desfiguração total das praias
e dos recantos "mais belos do mundo", e o
desmatamento vandálico das florestas com
suas habituais decorrências: empobreci-
mento para alguns, haverá mísérta para
as populações locais.
Não se trata apenas de considerar as

perspectivas turísticas do munícípío de Pa-
rati, que são reais, mas príncípalmente "o
despertar de uma consciência de defesa
do solo, de uma política "conservacíonista"
no que dIz respeito aos recursos naturais
para habilitar a geração atual a passar as
futuras gerações a herança de um solo
fértil" .

o Alcance de Plano

o arquiteto Frederic Limburg assinala
que além de ser o ponto de partida para
o desenvolvimento da faixa litorânea da
Rio'Santos, o plano significará um pri-
meiro passo no sentido de:
"- Socou'er eficazmente uma cidade

histórica, planejando bairros novos de ma-
neira a permítír a cidade um desenvolvi-
mento em têrmos humanos;
- pôr fim à destruição inominável das

maltas, tornando as florestas parte inte-
grante do planejamento urbano: (Fig. 11)
- dar importância ao planejamento ur-

bano, considerado como problema a ser
tratado com prioridade, antes de qualquer
outro esfôrço de desenvolvimento nas
regiões" .
",Será enfim a ocasião de mostrar ao País

o tratamento que merece o passado e quan-
to mais amplas deveriam ser as atribui-
ções do DPHAN que, apesar de esfôrço
inegável, realizado com espírito de abne-
gação total, nem sempre consegue impe-
dir que as maís desastrosas [nícíatavas pri-
vem o Brasil dos monumentos de sua His-
tória e de elementos essenciais à sua. vtçl,1;\
no f\lturo". Q



~eta
"Quando o tempo entre os dedos
Quebra um século, uma nação ...
Encontra nomes tão grandes
Que não lhe cabem na mão."

Castro Alves

13

Arquiteto

LUIZ CARLOS DA CTlNHA p lAB·RS

Miguel Ângelo
interpretação .histórica
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Poucos vultos da.'>artes ou das ciências
identificaram-se tão perfeitamente com
seu tempo e o expressaram em suas obra.'>
com tamanha eloqüência pessoal como
Míguel Angelo.
Surgindo numa época e num país onde

os talentos criadores Se sucedíam e se con-
fundiam em demolidora avalancha contra
as Ipeia.'>feudais e religiosa.'>,que !por cinco
séculos estancaram a necessidade do co-
nhecimento da natureza, deveria reunir
poderosíssímas condições pessoais para
emergir grande, dentro da própria gran-
deza do meio.
Míohelagníolo di Ludovíco Buonarroti-

Simoni nasceu a 6 de março de 1475 nos
arredores da república .de Florença.
lAos treze anos iniciou-se na pintura

como aprendiz de Guirlan::laio; 'aos qua-
torze, enveredou para a escultura sob I!\

orientação de Bertoldo.
Florença era nesse tempo a cidade re-

pública mais poderosa da Itália, sedíando
as maiores fortunas concentradas, em es-
pecial pela famflia dos Medicis. A servi-
dão - e com ela os traços fundamentais
do regime feudal -estava em seus ester-
tores.
Em tôda a Europa ocidental a mesma

situação vai desenhando-se pouco a
!pouco, cada- vez; com maior clareza: o
acúmulo e a concentração de capítal ori-
undos da comercíalízação intensiva e da
nascente indústria manufatureira de um
l3,do, e a dissolução dias guíldas e das cor-
poraçõea, liberando braços para servir
aquêle capital, de outro.
Marx a descreve assim: "Na Economia

política esta acumulação primitiva desem-
penha aproximadamente o mesmo papel
que o pecado original na teologia".
"A estrutura econômica da sociedade

capitalista deriva da estrutura econômica
<ia sociedade feudal. A dissolução desta
liberou os elementos daquela. O produtor
imediato, o trabalhador não pôde disp-or
de sua pessoa senão quando deixou de es-
tar atado à gleba e de ser servo de outra
pessoa, para passar a ser um vendedor
livre de fôrça de trabalho, que leva sua
mercadoria aonde encontra mercado para
ela. Tinha, antes, de se subtrair ao domí-
nio dos grêmios, a seus regulamentos de
aprendízagem de oficio e de suas obs-
truidoras padronagens de trabalho.
O movimento hístóríco que transforma

os produtores em 'assalariados aparece
pois, de uma parte, como sua libertação da
servidão e da imposição gremíal.
Mas de outra parte, êsses neolíberados

não passam a ser vendedores de si mesmos
senão quando se os despojou de todos os
seus meios de produção e tôdas as garan-
tias de existência que lhes ofereciam as
antigas instituições feu<iais" (1).
Miguel Angelo desde que ínícta seu

aprendizado artístico já o faz, como seus
contemporâneos, sob novas condições bem
diversas dos artistas medievais.
Suas primeiras obras lhe são encomen-

dadas e contratadas através de instru-
mento escrito, em que firma compromissos
para entregá-las e receber pagamento em
dinheiro.
Os artistas, entretanto, neste iProcesso de

.Uber~do~do.~,são traba.lhado-



"res ~rivíIegiàdoS:.' Regiamente indenizados,
porque são poucos para atender ias solici-
tações do ca.pital acumulado por uma
classe necessitada em demonstrar seu po-
derio. .
A nítida diferença entre um artista me-

dievo e Um renascentísta se fixa com
maior clareza na ,profissão de arquíteto.
Do século X ao XIII a responsabüídade
técnica, bem como a direção construtiva
da arquitetura é socialmente dividida pela
corporação; não se distinguem personali-
dades protíssíonaís. A corporacão educa,
forma e protege o artesão, que, para seu
próprio sustento, vê-se constrangido a de-
senvolver ali seu talento. Os contratos
realizam-se entre a corporaçâo e· a co-
munidade ou entre aquela e a Igreja.
Por isso os grupos construtores se des-
locam como um todo; os construtores fran-
ceses do gótico vão à Itália, Alemanha e
~panha. Os arquitetos são mestres de
obra, artesãos com mais experiência. oon-
tamcrônicas da época, quando da. cons-
trução da catedral de Milão, o arquiteto
um dos mais famosos mestres do gótico,
comia e dormia entre os demais trabalha-
dores; confundia-se com êles.
No capítulo "O trabalho dos arquitetos

·na Idade Média" 'em sua História da Ar-
quitetura, escreve Choisy:

"A educação técnica parece haver sido,
tanto para o trabalnador como ~,ara.o ar-
quiteto, produto do ensino da oficina, logo
completada pela instrução das viagens,
ínstítuída pelas velhas corporações que a
impunham como condição para outorgar
o título de mestre.
Se a Idade Média não conheceu a liber-

dade nas proríssões, soube 'ao menos, dei-
xar ao trabalhador construtor, suficiente
independência para nos lPermitir captar o
desenvolvimento de uma 'ampla e fecunda
iniciativa. O pedreiro não é uma fôrça
'passiva 'a serviço de uma vontade que se
impõe: tem seu fragmento de escultura a
·realizar, um pedaço de friso ou de capital,
uma base onde seu pensamento se desen-
volve livremente, não obstante dentro dos
limites gerais traçados pelo arquiteto:
cada artesão é um colaborador responsável
e a emulação entre os obreiros dá a nossa
arquitetura gótica sua viva variedade" (2).
É justamente o oposto o que sucede com

a arquitetura do Renascimento: ela é ima-
ginada e dirigida por uma. vontade indi-
1Viduale superior, outrossim, executada por
um conjunto de construtores sem liberdade
individual maior que a de bem cumprir
as determinações gerais na execução do
projeto do arquiteto. Arquiteto e traba-
lhadores têm em comum apenas, o modo
de remuneração o pagamento em dinhei-
ro. Nesta metamorfose das relações de
produção, os trabalhadores ao' ganharem
a liberdade individual de vender sua mer-
cadoria - a fôrça de trabalho - perdiam
a liberdade de pensar, ou seja a própria
índívídualídade, a qual passaria como uma
propriedade privada da burguesia. Na pro-
dução servil há ·a líberdade individual do
trabalhador dentro de sua congregação:
no Renascimento, Ó inverso: inicia-se o
desaparecímento da líoerdaôe individual
(a negação) em beneficio da ampla liber-
dade de produção coletiva, (negação do

· negação).
'Ampla liberdade que vai produzir seus

benefícios ,para 'a classe proprietária dos
meios de produção.
"Mutatís mutandís" para todos -os mo-

, dos de produção social; para as' outras ar-
tes, como a pintura e a escultura, que se
desvínculam como atividades, adquíríndo
independência, mesmo quando realizadas
por um mesmo artista, Leonardo," Ra-

fael ou Miguel' Angelo, porém, em+tôdas
as manifestações de talentos polífacétícos,
a tônica marcante dia personalidade, do in-
dividualismo, embrião vigoroso do caráter
e do sentimento burguês que iria cris-
talizar-se, em tôda plenitude, lá no século
XVIII.
São estas condições materiais de existên-

cia e tipo de relações econômicas que con-
dícíonam o aparecimento de artistas como
Miguel Angelo.
Por estas razões poder-se-ia estabelecer

uma perfeita. correspondência entre as 'pos-
sibilidades doa,parecimento de expressões
artístícas individuais no Renascimento e
o acúmulo de oapíta; nas mãos de alguns.

Em 1300 a familia Peruzí
possuía .................. L 1.250.000

Em 1440 a familia Medici
possuía .................. L 1.250.000

Em 1546 a familia Fuggee
possuía .................. L 8.000.000

Enquanto que na f,ase precedente, o sur-
gimento das obras estava estritamente
vinculado ao enriquecimento coletivo e co-
cunitário, representado pela Igreja ou pelo
feudo, no Renascimento, à medida que se
firma a propriedade privada e a apropria-
ção privada dos lucros da <prOdução social,
os artistas firmam sua emancipação das
ínjunções coletivas, libertam-se para pro-
duzirem individualmente, na emulação da
"lei da, oferta e 'da procura", e as artes
ganham um impulso de' produção desco-
nhecido no pretérito. E por isso, consti-
tuem-se ~m Trabalhadores privilegiados.

Também, na medida em que se acen-
tua a diferenciação do trabalho e a díver-
. sifioação da produção, eoncomítantemente
cresce a independéncia da cidade em rela-
ção ao .campovaté a vigorosa excisão. O
trabalho servil e a produção corporatíva
do campo passam a depender do' mercado
da cidade, para onde são levados seus pro-
dutos em troca de dínheíro: o dinheiro
compra outras mercadorias; êle também é
mercadoría. A sua concentração transfor-
ma-se em capital. 1l:sté capital capaz de
financiar as artes, é o me81IlOque finan-
cia os empreendimentos marítimos desti-
nados a descobrir novos mercados e novas
fontes de extração. de mercadorias e pa-
trocina a criação de universidades, enfim,
incentiva e promove meios de conheci-
mento da realidade em benefício de seu
próprio desenvolvimento em benefício da
classe ascendente na história, a burguesia.
Nesta 'altura, a arte estava livre, estava

transformada- em mercadoria: os artistas,
em profissionais livres, ou, como hoje os
chamados - liberais.
Assim como em Florença os Medicis fi-

nanciavam a cultura fomentando-a entre
seus cídadãos ou abrigando eruditos e co-
lecionadores de manuscritos orientais que
fugiram de constantinopla depois da ínva-
são turca em 1453, um burguês em Cra-

. cóvía patrocina na universidade Jaggelona
o instituto de Matemáticas e Astronomia.
Oertamente, não era por intuição; o es-

tudo da matemática e da astronomia exí-
gia-'o a navegação. ·Em meados do século
XV a Polônía é' o maior exportador de
cereais e madeiras da Europa' Central e
Ocidental e Cracóvia '0 maior mercado in-
ternacional da Europa Setentrional; não
é de admitir' que a burguesia polonesa
aspirasse uma posição competítíva no mar
BÍ:í.ltico. .
Padovano - o maior escultor-do Renas-

cimento polonês; 1. Michalowici, Outra
expressão extraordinária da escultura, Jan
KochaJ.nowski, o criador da poesia nacional

polonesa em língua nativa, são coevos .de
Miguel Angelo (3).
Henry See, em sua obra. "As origens de

capitalismo moderno", reportando-se ao
mesmo assunto, expõe com mUita lucidez:
... "é certo que a expansão do capitalismo
contribuiu para o florescímento dia Renas-
cença".
Bastará atender não somente para a ri-

queza e o luxo que permitiam aos mecenas
encorajar as artes, mas também para a
índependêncía do espírito que a nova or-
ganização econômica favorecia.
O artista- escapando ao laço econômico

corporativo, torna-se mais livre. As rela-
ções mais ativas entre OS diversos paísés
dão aJO espírito um maior campo de ação.
É, no fundo sempre, o individualismo que
está em jôgo, quer se encare os iProgressos
do capitalismo, quer o advento da iRenas-
cença e da \Reforma" (4).

E encerramos estas exaustivas citações,
mas indispensáveis para quem quer com-
preender o meio em que viveu e produziu
Míguel Angelo - transcrevendo uma sagaz
observação xíe Engels em seu Anti-Düh-
ring (1Y).
"Mas a palavra capital, na sua signifi-

cação econômica moderna, só aparece na
época em que surge 'O próprio fenômeno
que o caracteriza, em que a riqueza mobí-
liária, se reveste cada vez mais da função
de capital, isto é, explora sôbre o trabalho
dos operários livres, com o fim de prcdu-
zir mercadorias, e êsse fenômeno começa
a tomar forma pela vez primeira, na mais
antiga nação capitalista que se apresenta
na história:
A Itália dos Séculos XV e XVI",

o meio político e social
As aspirações da burguesia mercantil

faziam-na agressiva.
Os interêsses antagônicos da arístocracía

feudal ofereciam resistência às aspirações
da primeira. Embora as interpretações dos
historiadores dívírjam quando ao localizar
os interêsses que representavam momen-
táneamente as duas famílias que se reve-
zam no poder - os Medicis e 0'5 Soderini
- duas conclusões são indiscutíveis: a ati-
vidade' e a obra literária de Maquiavel
destaca-se como um pontificado pela uni-
dade nacional' da Itália; "O Príncípe" é
um ideário para a consecução daquele
oojetívo.
E se Maquiavel servindo aos Soderini, e,

após afastado de seu cargo na volta dos
Medicis, saliente-se que é durante o go-
vêrno dêstes que imprimirá sua obra fun-
damental e receberá do cardeal Júlio de
Medicis a íncumbêncía de escrever a his-
tória de Florença (6).
Jus.to quando Miguel Angelo regressa de

Roma e trabalha como engenheiro militar
nas fortificações de sua cídade a serviço
de Soderini e contra os ínterêsses dos :M)3-
dicis,é acueado de traição. .
. Consta haver sido Soderini um gover-
nante popular, e que o prestígio dos Me-
dícís havia decrescido enormemente em
razão das violentas extorsões, açambarca-

- mento de mercadorias, juros altos, que
praticavam nó exercício de sua adminis-
tração comercial a qual acrescentavam a
administração da repúblíca.
A questão não pode ser colocada em têr-

mos do qual das famílías dependiam os, ín-
terêsses feudais contra os burgueses; o
desenvolvimento econômico gera dentro de. si contradições políticas de mesmo senti-
do. Esta nos parece a explicação do caso

"em foco. Contradições de ínterêsse de
grupos componentes de uma só resultante
que, se ainda hoje confundem alguns hís-
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toríadores, quanto mais deveriam confun-
dir os próprias participantes dos aconte-
cimentos.
Entretanto um fato fortuito serve hoje

para aquilatar o grau de ríqueaa que já
nestes dias atingira o genial artista. 11:le
empresta à Florença a quantía de mil
escudos.
A acusação é esquecida.
Ao morrer o último dos Medicis no trono

papal, Clemente VII, Miguel Angelo já
estava reintegrado na sua atividade cria-
dera, em consonância com as .íutas da
burguesia de Florença. Dos acidentes aci-
ma esboçados pode-se distinguir outra
grande mudança: nascimento vígoroso da
atívídade política, Ipràticamente ínexístente
na era precedente.
Um acontecimento de natureza técnico-

militar marcará :profundamente os movi-
mentos políticos e socíaís - a descoberta
da pólvora. Sua aplícação na arte müítar
(1346) alcança em cem anos notáveís pro-
gressos, alterando o sistema tático e a
própria compcsíção social das tropas, an-
tes, respaldadas fundamentalmente por
contingentes mercenários, com relativa fa-
cilidade a Infantaria podia invadir 03 cas-
telos que constituíram a sede inexpugnável
do senhor feudal. - concomítantemente
o aparecímento da artilharia propõe pro-
blemas que' exigem o desenvolvimento da
mecânica e da matemática e a êle está
condicionada.
A imprensa é outro evento de ordem

técnica, porém de implicações culturais,
ocorre em 1445 para revolucionar a vulga-
rização dos conhecimentos e a transmissão
das idéias, afetando, por conseguinte, as
condições da luta ídeológíca e política, de
modo especial, dilatam-se os horizontes da
comunicação científica com vínculação di-
reta às lutas sociais e políticas das classes,
pois o feudalismo através de seu porta-voz
- a Igreja - fiscalizava o mundo das
idéias.
A pólvora e a imprensa são as armas

decisivas com que contarão as fôrças pro-
gressistas da sociedade Renascentist.a para
sepultar o feudalismo na EUro~a.
Para se ter idéia do que representaram

êstes fatôres no aceleramento dos conhe-
cimentos e na sua propagação, lembre-se
que "nos primeiros cinqüenta alK'S de im-
prens'a, somente a Itália prOduziu mais de
200 obras sôbre matemática. Durante o
século seçuinte apareceram mais de duas
mil e quinhentas".
oardano publica em 1545' sua Ars Magna,

resumindo os conhecimentos de álgebra da
época, enquanto em Cracóvia Oopérníco
recebe as cópias de seu De revolutionibus
Orbium Coelestium. Stevinus (1.548 -
1620), próspero comerciante e matemático,
em 1586 reduziu à forma triangular o para-
lelogramo de fôrças e enunciou uma teoria
completa sôbre o equilíbrio estático, e
ainda, propôs um sistema decimal legal de
medidas (8).
Viéte (1540 - 16(3), padroniza os símbd-

los algébricos, dá à matemática a lingua-
gem algébrica que hoje se usa.
A medida que os alicerces econômicos do

feudalismo iam sendo minados pelo avanço
do mercantilismo que despovoeva os cam-

pos, desapropriava impiedosamente a pe-
quena propriedade dos camponeses para a
criação de sua indústria manutatureíra,
atraía mão-de-obra assalariada para as
construções de seus palácios, os ínterêsses
feudais reagiam com mais violência espe-
cialmente na luta das idéías, e a Igreja
sentia nas conquistas materialistas das
ciências da época, ameaças perigosas a
seus ínterêsses, Daí o se expltcer como as
artes pràticamente abriram o caminho
<para a passagem das ciências no avanço
da ideologia burguêsa.
Leonardo da Vince e Míguel Angelo fo-

ram os prímeíros a dissecar cadáveres
humanos na Europa, depois da Idade Mé-
dia com a finalidade do estudo da na-
tomia.
Daí o nu - a realidade física do homem

- fazer a Sua "reentrée" triunfante nas
artes plásticas. Os artistas do Renasci-
mento não se voltam para o classícísmo
grego por casualidade. Não, é a maneira
de negar o espírito da Idade M::dia, ante-
pondo-lhe o antagônico.
Miguel Angelo fôra educado sob 'a pro-

teção dos Medicis, cuía dinastia foi fun-
dada por Oosme e Lorenço, banqueiros,
grandes comerciantes, os mesmos que desde
a metade do século XIV abrigavam Car-
10 Aretino, livre pensador, inimigo de re-
ligião, conselheiro de Florença e catedrá-
tico de sua Universidade.
Também à sua sombra, outros intelec-

tuais de Arezzo - (chamado grupo aretí-
no), tais como Leonardo Bruni (1369-1444)
republicano, que se dirige a seus "cida-
dãos". dízendo-Ihes que não há nada pior
no mundo do que a servidão. Detesta a
nobreza e acha-a insuportável, opinando
que entre os cidadãos deve reinar a per-
feita igualdade.
Cem anos depois Miguel Angelo escul-

Ipirá sua famosa série sôbre os escravos
para o jal'dimde Bobole. A que ilustra
nosso trabalho é a mais audaciosa peça
iPela expressão vigorosa da revolta contra
a escravidão. Muitas Interpretações foram
dadas por inúmeros estudiosos de Miguel
Angelo.

Porém, nós encampamos .a interpretação
de Vasarí - seu primeiro bíógrafo, contí-
nuador e discípulo:
"~stes escravos - referindo-se ao Escra-

vo Heróico e Escr.avo moribundo - repre-
sentam as províncías conquistadas pelo
Papa e incorporadas aos Estad'os da. Igre-
ja", embora nos <pareça uma relação bas-
tante subjetiva a que busca Vasari na sua
interpretação, ela é a mais aproximada da
verdadeira entre tantas.
Admítíndo-se tôda a intenção subjetiva

que se lhe possa descobrir naqueles tra-
balhos do genial artista, o valor e a ínten-
ção objetiva que saltam aos olhos - aliás,
o traço maís rpercuciente de tõda obra es-
cultóríca e pictórica do florentdno é a ob-
jetividade - é o protesto do escravo, do
servo, do homem condenado ao trabalho
forçado.
~ um apêlo, uma conclamação ao traba-

lho livre.
O escravo heróico é a rebelião do servo

para transformar em trabalhador livre, em
proletário.

Outro nome da proteção dos Medicis é
Francisco P<aggio (1380 - 1459), que escrevia
em suas Facécias, referindo-se aos cléri-
gos - "Não me fales dêstes brutos farsan-
tes, hipócritas, vagabundos, que sob a capa
religiosa vivem sem trabalhar e pregando
aos outros a pobreza e o desprêzo do
mundo, tiram grossos benefícios de seus
sermões" (9).
Evidentemente foram estas idéias que o

genial escultor absorveu em sua juventude
e que tôda sua arte e alguns episódios de
atívídade política o vem confirmar.
O respeitável historiador que é Oncken,

- há :pouco recorremo-lhe - coloca Dan-
te, Petrarca e Boccacío como o tripé em
que se ergueu o Rena.scimento. Pode-se
aceitar esta afirmativa se a circunscreve-
mos sob o foco estrito da ideologia do
Renascimento, no evolver da qual os três
poetas aparecerão como os fundadores do
pensamento político do Renascimento ita-
liano.
O que é a Divina Comédia, senão um

livro ,político, de ídéías republicanas e run-
damentalmente crítico de sua época?
E que dizer do Dodecameron de Bocca-

cio? 11:o retrato realista da sociedade flo-
rentína da época, escrito na língua Itália-
na, em linguagem popular, foi a obra que
o fêz imortal, por ser verdadeira.
Se, "In extremís", lembrarmos que Mi~

chel eervet <15(9) coetâneo de Miguel
Angelo, escreve em latim o "Christianisme
restítutio" para expor a hipótese da cir-
eu.ação pulmonar do sangue, e é queimado
vivo pelos calvdnístas em 155G; que Oior-
dano Bruno é também condenado pela

. ínquísíçâo jpor expor as idéias do Movi-
mento da terra em tõrno do sol (1.6{)0),
podemos fazer uma íd.ãa bastante aproxi-
mada da luta ideológica violenta em que
se debatia a sociedade que gerou, fcrmou
e em que se fêz gigante Mi,guel Angelo.
A conclusão é um corolário: as artes,

pautando pelos mesmos prínt.ípíos, defen-
dendo as mesmas teses das cíêncías, en-
ccntraram um campo mais fá~il dia que
estas; as ciências, da mecânica à medici-
na, à astronomia, à matemática, encon-
traram um terreno já preparado para fa-
zer germinar írreversívelmente, as flõres
de suas conquistas.
Mas estas flôres foram adubadas com

muitos mártires.
E o reconhece um personagem ínsuspeí-

tíssímo de nosso século, clamando por
"Nova Idade Média", Berdiaeff lamenta
patético:
"Leonardo, que foi talvez o maior píntor

do mundo, é responsável pela mecanização
e materíalízação -de nossa vida, de seu
desalento, do abandono de seu sentido
mais elevado. Nem êle mesmo sabia o que
elaoorava" (10).
Porém, a Berdiaeff duende fugindo da

era feudal, o século XX aparecia, incom-
preensível.
Restava-ll1e apenas, lamentar.
A burguesia ingressara na hístóría bran-

dindo as armas do materialismo.
Ne,ste largo tempo compreendido entre

Dante (12:,6, - 1381), Descartes e Berníní
(1650) que em nossa opinião limitam o
entôrno de influência de iMiguel Angelo
- ou seja das condições históricas de sua
formação e da extenção de sua influência
qualitativa à posteríorí - não somente a
luta de classes se desenvolvia entre a bur-
guesia nascente e a aristocracia feudal
decadente, COl1l0 dá sinal de vida política
uma nova classe: o proletariado. Assim
documenta J. M. Lahy, no capítulo "L'
organísatíon Scientifique du travail hu-
maín".



"Em Florença, 'nó XIV século, ÚMie
'de lia Lanàocupava de vírité a trinta' mil
pessoas, que unia' hIerarquia' complicada
separava em grupos' distintos' e hostis. 'Os
.capatazespertencíam jis famílias rtcas, os
tintureiros gozavam 'de "certos privilégios,
como o de se associar; logo abaixo vinham
os artesã.os a domicílio:' tecedores e filado~
res, trabalhain geralmente na companhia
e dependem inteiramente dcsmestres de-
tentores do, monopólio da lã. No mais
baixo degrau nós encontramos os lavra-
dores, batedores cardadores e saboeíros
submetidos .a uma disciplina rígorosa;: nas
vastas oficinas, soíb a ameaça, ,permanente
do capataz".
Prossegue o mesmo autor: "O proleta-

riado das cidades, 'que tinha feito. causa
comum com a burguesia, hão segue mais
a ascenção desta classe. Os impostos são
estabelecídos em vantagem dos ricos, o
valor da moeda: cai prop-ositadamente,
dando lugar à especulação dos banqueíros,
e os trabalhadores são expostos a ver o
produto de seu trabalho 'fUgir entre seus
dedos. A partir do XIV século, numerosos
mestres deixam de ,trabalhar com seus ope-
rários, não podem mais 'atendera em-
preitada.
A jornada de trabalho que tính i antes

uma duração moderada, logo que o indus-
trial assumia o comando, se dilatá: desme-
suradamente, no momento onde se abrem
novas possibilidades.
O trabalho à noite, julgado perigoso e

mau, na época onde a organização técníca
'conservava-se rudimentar, tende a se' ge-
neralizar com a criação de grandes ofici-
nas melhor Iluminadas e a;c'Larptadasa seus
fins. O trabalho dos operários cresce em
intensidade. Os salários díminuem porque
'Os patrões que ocupam um numeroso pes-
soal, perceberam que tôda a economia
multiplicada por uma cifra' importante,
aumenta seriamente os benefícios". Evi ..
dencíe-se êste trecho final:

"Durante a grande peste de 1348 que,
rareando a mão-de-obra, fazia jogar a lei
da oferta e da procura em vantagem para
o trabalhador, os industriais Horentino.3
decidem ameaçar com fortes multas todo
o industrial que Iraquejasse para que não
pudesse aumentar os salários" (11).

••

o artista e a obra
Em sua meníníce, Miguel Angelo conhe-

ceu Florença como uma cidade de mais de
25~ mil habitantes empenhados em tumul-
tuada movimentação comercial, industrial
e intelectual. Declamando Dante e Pe-
trarca; ouvindo histórias de Boccacío, sen-
suais e picarescas, declamadas pelos poe-
tas nas ~raças; atravessava ruas atravan-
cadas de andaimes onde, entre a azáfama
construtiva fulgia a arcuítetura de Míchel-
102zo, Bruneleschi, Giotto, G'inberUi e
Bramantc.
Um povo alegre, ambicioso; otimista des-

filava pelas arcadas, convergia para as
,praças exibindo' belas vestímentas, a deba-
ter apaixonadamente os novos problemas
políticos, geográficos, artísticos e comer-
cias.
Uma ânsia de viver e gozar os prazeres

da existência poreja por todos os recantos
míríftcos da cídade e no sorriso de cada
face.
Miguel Angelo, muitas vêzes, cruza pelas

pontes sôbre o Arno, galga as colinas ao
sul em longos passeios, para contemplar do
aãto de SUa cidade amada, o entardecer
soberbo, quando o sol ao recolher seus úl-
timos clarões, que se espreguiçam quase na
horízontal, tangencíando em reflexos mul-
ticores a silhuêta.· oblongà da cidade, ti o
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campanário de Giotto resplandescs em seu
verde mármore, esguio 'e geométrico, cin-
dindo o perfil sinuoso e distante da serra.
~ deslumbrante.
Logo à direita, a cúpula de Santa Maria

dei Fiori, um poema feito de raciocínio
matemático, a se enoandescer em reverbe-
rações de ouro.
Sorri. Dirige-lhe encômíos como se !fa-

lasse ao próprio Brunelleschi.
Admira e sente a beleza da matéria. A

matéría burilada pela mão do homem, à
sua vontade, ao comando de sua razão.
O ,homem dominando-a, a SUbjuga e

cria. Deus a fêz à. sua imagem, eu O
farei à imagem do homem.
Eu possa criar! Arranco beleza da. ma-

téria inerte e bruta; transmíto-lhe vida e
inteligência; faço-a cantar, ralar e cho-
rar quando a exponho à luz oriento as
sombras e determino a Ipenumbra.
Um bloco de mármore, esculpindo-o

dou-lhe eôres.
como és belo Homem, que podes om-

brear com Deus!
Como és poderoso, iMichelagniolo - es-

cultorel

A paixão pela vida, a ínsatísração genial
de tocar à perfeição, f'azem-no um ho-
mem introspectivamente voltado para o
trabalho.
Uma confiança inabalável em seu pró-

prio gênio convence-o de que delpende ape-
nas de seu talento, gízar uma arquitetura
como Brunelleschí, uma escultura como
Donatello, ou uma cr:>inturacomo Masaccío,
ou uma Ipoesia como Petrarca ,
E fêz-se .arquíteto, escultor, pintor e

poeta. Em tôdas as artes, a ambição írre-
prímível de competir com os demais ar-
tistas e de superação consecutiva nas pró-
prias coras.' que partindo de Davíd, à Ba-
talha dos Centauros, à Pietá, a S. Mateus,
aos afrescos da capela S~tina, aos escra-
vos do j,ardim Bobole, ao O.risto ressucí-
tado, ao túmulo dos Medicis, a AlPolo, ao
Juizo Final, até a Pietá florentína, mar-
cam pontos de uma curva ascendente em 17
que o corpo humano adquire a, culmínãn-
cia plástica da matéria, e as idéias ex-
pressas nas formas artísticas, IProclamam
o amor à realidade e à vitória do realismo
Em um de seus últimos trabalhos es-

cultórícos, plasma seu retrato na d'igura
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de José, rompendo todos os ,preconceitos
da. arte religiosa, a impregna do humanís-
mo revolucionário de seu tempo, do qual
êle é um dos criadores responsáveís.
Ora, êste humanismo fundamentava-se

no emprêgo do eonhecímento da realidade
aos prazeres da existência. E como já vi-
mos, tôda a conquista da rea11dade ma-
terial chegava como contríbuíção direta às
aspirações da classe asceneíonal em todos
os setores de empreendimento - seja no
comércio ou-na' geografia, seja na navega-
ção ou nas artes. . "
Tôda a obra de Miguel Angelo está pre-

nhe dêle, Mais do que isto: tôda a arte
do Renascimento é um apanágto das no-
vas idéias, o que de um certo modo faci-
lita, ao mesmo tempo que dificulta se
tentar des-tacar do meio, uma !personali-
dade da envergadura de iMiguel Angelo
para analisá-Ia.
!Facilita porque, tomadas a êsmo obras e

artistas, personificam as energias de uma
época, dificulta porque, ao decretarem o
[ndívidualísmo como escopo artístíco, aquê-
Ies !personagens embretam-se nêle com tal
veemência e coordenação, que o transfor-
maram num delicioso paradoxo, na mais
coletivista das correntes, estéticas da his-
tória da arte, Ocnfírma-o aos olhos crí-
ticos de nossa época, o mais conhecido dos
trabalhos do ilustre ríorentíno ~ percorra-
se o Juizo Final, um tema já de muito ex-
plorado pela arte medieva:l e por muitos
artistas do Renascimento - em suá forma
renovadora. ,
Se o nu fôra empregado pelo gótico -

e lembremos o ,baixo relêvo da catedral de
Bourges (século XIV) interpretando igual
conteúdo, rem ter entretanto, a aparência
real; a concepção é fictícia, é abstrata.
Comparando-os, denota-se duas mentalida-
des antagônicas,adversas. Nesta última,
a humanídade inteira é condenada a hor-
rendos castigos ministrados por mostren-
gos sádicos e repulsivos.
Ou se justaponha ao Juizo Final de

Francesco Traini (341) em Pisa, ou co-
teíemo-lo com o sensualismo de Luca Sig-
norellí - contemporâneo de gênio - es-
tampado na catedral de orvíeto,
De tôdas, a idéia desenvolvida por Mi-

guel Angelo é li mais objetiva e humana;
afastada as condições Ipeculiares de talento
pessoal, a versão do "Terriblle norenuno'',
apresentam um Deus tranqüílo, justiceiro
diante de homens severos e surpresos, mas
nunca atemorizados ou aeovardados.
. Não há cenas lúgubres ou metafisicas.
Os demônios também não assustam; são
tão humanos quanto o permitem a pín-
tura , Deus e demônio são humanízados,
como o bem e o mal, partes integrantes
da natureza. do homem. As cenas são tão
verossímeis como o sucederiam num mun-
do material e físiológlco. Os corpos nus,
épicos em seus movimentos, belissimos na
sua compleição, proclamam fi. beleza do
ser humano e sua primazia sôcra o uni-
verso.
Agora, como explicar o fato de a Igreja

não somente permitir, como requestar a
arte materialista do Renascimento? '
O caráter de transição de poder das

classes no século XV e XVI, força a Igre-
ja, ora a pender para; ora a dísputar com
a Ibw'guesia o emprêgo e a manutenção das
artes; não foi em vão que a famílía dos
Medicis elegou dois pe,pas - !Leão X e
Clemente VII.
Aduz-se a êste fator a compreensão re-

tardada da expressão artistica; não ocor-
reu imediatamente às autorídades eclesiás-
ticas que uma nova forma pudesse alte-
rar por completo um velho conteúdo até
alterar os objetivos da.quela. arte.



Quando, talvez, o perceberam e acusa-
ram Miguel Angelo de Incredulidade- a fim
de subrnetê-lo ao tribunal de Santo Ofi-
cio, já era tarde: o artista contava se-
tenta anos e sua obra, como a de seus
contemporâneos, já se 'havia anexado ao
patrimônio cultural do cristianismo e da
humanidade. Em 1546 ao inaugurar-se a
contra-rerorma com a críaçâo da Com-
panhia de Jesus, que vem antepor-se a
ação ideológica do materialismo renas-
cientista, no afã de buscar um antídoto
espiritual, descamba iplU"aa mais exacer-
bada linguagem materialista acudindo à
metafísíca, cuja expressão estética bati-
zou-se de Barrôca.
Na tentativa de negar, sem o querer,

rendia a mais retumbante e consagradora
homenagem ao Renascimento. O Barroco
evotuía earreando consigo as idéias o
conteúdo de classe do Renascimento.
A história outra vez se recusara a pal-

milhar pelo caminho já vencido. Da con-
tra-reforma, restou upenas o Barroco, que
redundou na negação de seus !próprios
propósitos. Miguel Angelo trilhou esta jor-
nada se ensaiando no Barroco; é através
de sua sintaxe que executará seus últimos
trabalhos de arquitetura.
Quanto a obra literária do escultor em-

bora não houvesse atingido as alturas das
demais, serve para confirmar a tese aqui
defendida, de sua perfeita ídentítícaçâo
ídeológíea com a época. Embora grande
paete de suas poesias - tôdas escritas no
ídíoma pátrío, como a afirmação precoce
da nacionalidade - sejam dedicadas a
.religião, é fácil lhes reconhecer a falta de
fé do poeta; dí-lo um historiador como
Oncken, eufemisticamente: "Em suas poe-
sias se apresenta carente de fé, como tôdas
as almas profundamente religiosas" (12).
Longe de nosso esCQPOnos aroítar pela

análise estética; situamos sua obra seu ta-
lento encíelopédíeo na emolduragem am-
pla da história, em que o meio social, eco-
nômico e político se esquadrinha C0m as
artes de Miguel Angelo - interpretações
verdadeiras e realistas daquela [nrra-estru-
tura.
Ao completar quatrocentos anos de sua

morte a humanidade inteira as contempla
como se vislumbràsse o próprio Renasci-
mente.
E pararraseando .a homenagem subscrita
aos pés do monumento da. Dante, em que
se lança ao vate os próprios versos, o povo
de Florença, ao oferecer a seu artista a
única manifestação digna de seu gênio-
a escultura feita por suas mãos: em bron-
ze, rodeando o David, as quatro estátuas
do túmulo dos Medicis - concluímoa que,
depois de morto, Miguel Angelo atingira
a sua ambição.
O homem se Igualara a oeus. O

1 - EI C'apltal. voí . n. pâg . 202. Ed. México.
2 - RIstolre de l'Archltecture, vol. I, pág.

592. .
3 - La Renals.ance en Poloe:ne. S. ·Lo~entz €

Un mUenlo de história de Polonla, varlos.
Ed. Varsóvia.

4 - As origens do capitalismo moderno. pág
58. .

5 - Atrtí-Dhurtng. Ed. Vitória, pág. 245.
6 -·0 Prfncípe, MaquiaveI.
7 - História de Ias Matemáticas, T.R. Beel.

pág, 126.
8 - As maravilhas da Matemática, L. Rog-'

'ben, Ed. Globo.
9 - HIstór'a Universal, G. Oncken, vol. 18,

pág. 11ó4/47.
10 - Una. Nuevá .Edad Media., N. Berdlaeff,

p~. 16. Ed. Eella. Chlle.
11 - I.'Evolutlon Humalne. vol. ru, pág.

185/6, Ed. Quillet. Paris.
12 - Oncken, op , elt. ver. 19. pá!>:.84.
'Nota: As traduções de c1tac;6es. são de reli-

ponsa.bWda.de do autor.
. L.C.
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A Prerertura de São Paulo tenciona pro-
jetar algumas vias importantes de seu
sistema viário, !parcialmente existentes ou'
futuras. 1tste planejamento setorial não
substitui a elaboração de um plano diretor
que hoje deveria já ser metropolitano, e
portanto, intermunicipal. Constitui, po-
-rém, um importante passo, urgente se
considerarmos a premêncía de se orientar
obras públicas por vêzes em andamento,
de acôrdo com critérios urbanístícos atua-
lizados. lt no entanto imprescindível uni-
ficar os crttéríos quenortearão cada pla-
nejamento setoríal, a fim de que todos
êstes planos a serem talvez elaoorados
paralelamente, e ipor profissionais diversos,
possam apresentar semelhanças, coesão e
entrosamento. Esta uniformização de crí-
térios gerais, acompanhada pela desejável
definição de quaís venham a ser realmente
os setores urbanos considerados homogê-
neos e planejáveis, são duas medidas que
servirão de ponte entre os planos setoríaís
imediatos e o plano diretor metropolitano.
As linhas abaixo objetlvam a propor al-

guns dêsses critérios, assim como um ro-
teiro passível de nortear a tarefa de pro-
jetar uma rua, um elemento do sistema
viário de São Paulo. Estas obsenvações
baseíam-se na análise do caráter desta
cidade, sua forma específica de desenvol-
vimento, assim como nos numerosos deba-
tes suscitados na Euro'pa ,pelo "Buchanan
R,eport", (1), obra de invulgar ínterêsse,
cujos conceitos comparecerão com freqüên-
cia neste artigo.

A Rua na Cidade: Dimensão
e Alcance

Ao abordar o estudo, de uma rua, parece-
nos óbvio dever-se começar pela análise
da relação entre esta via e a cidade. Mas
esta análise não se deve cingir à definição
de entrosamentos viários, cruzamentos, etc.
lt preciso ídentíücar sua importância, ve-
rificar que tipo de estrutura ela representa
dentro do organismo uroano: há vias, por
exemplo, que funcionam como espinha dor-
sa~ e outras que repousam ao lado de
outras estruturas mais vitais. Desta forma
compreenderemos sua função relativa e o
gl'~U de sua organicidade; conseqüente-
mente poder-se-à atribuir-lhe o caráter e
a dimensão urbana próprias. Esta dimen-
são não deve ser concebida apenas em
função de sua extensão :fisica; cada setor
da cidade revela uma ,parte do todo urbano
e êste reflexo do todo é uma qualidade
específica que se traduz, por exemplo, no
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caráter, grandiosidade, vivacidade das
mensagens que transmite, rigor e disci-
plina ou qualquer outra caraeterístíca. A
intensidade e presença desta qualidade
dependerá da importância ri! função da
via dentro do organismo urbano. (O ca-
ráter de uma NOIVaPaulista deriva de uma
função díterente, por exemplo, do da Ave-
nida Marginal do Tietê ou ainda do de
uma avenida em fundo de vale secundário) .
A dimensão urbana da via será resul-

tante do conceito que tivermos da cidade,
suas tendências, caráter e posição relati-
va; mas resultará igualmente da "ínten-
ção planejadora", da transformação que
propusemos para o setor todo percorrido
pela via em questão.
~ .por isso importante definirmos, além

da dimensão, o alcance desta rua, o seu
limite de ínfhiêncía. :G:ste variará: em
certos casos, sua função será, principal-
mente, a de permitir o fluxo de tráfego de
passagem, serêlndo 'de mero coletor de uma
área identificável: em outros casos terá
função polartsante como ponto de embar-
que e de abastecímento: e em outros, po-
derá funcionar como ponto de encontro e
centro de vívêncía de bairro. Cada fun-
ção determinará alcance de influência di-
verso, seja para o homem a iPé, seja para
o homem num veículo.
De qualquer modo, será possível deter- ,

minar o setor urbano provavelmente in-
fluenciado pela via, passando-se então a
medir os efeitos de cada medida tomada
sôcre a totalidade desta área, assim como,
no sentido inverso, as exigências e deman-
das de todo o setor sôbre a rua em
questão.

Funções da Rua: Acesso
Distribuição

No !parágrafo precedente mencionamos,
como determinantes de dimensão e al-
cance, - algumas funções especíncas que
permitirão relacionar a via ao setor ur-
bano por ela percorrido. lt preciso, porém,
revermos também noções mais genéricas
sôbre a função da rua, a fim de abandonar
de vez velhos conceitos tão caros aos "es-
pecialistas" apenas preocupados em "to-
car" os veículos para evitar congestiona-
mentos desmoralízantes para as autori-
dades.
Por uma rua não passam apenas veí-

culos: há pedestres calçados. Compreende-
se, contudo, que a preocupação dominante
seja a do trânsito de veículos, de solução
menos elástica. Comecemos então por êste

Critérios para

aspecto da vida. Por uma faixa carroça-
vel circulam carga, passageiros em veí"
culos coletivos, passageiros em veículos
'particulcres, serviçosui·banos (bombeiros,
ambulâncias, etc.), animais e carroças -em
número muito reduzido. lt fácil conhecer
a penosa situação atual destas círculações;
mas convém analisar também qual a- pf)l:!3_-
pectíva futura dêsses quatro usuários de
uma via urbana. A carga' futura será
transportada numa metrópole, mediante
grandes volumes locomovídos por !peqlJ~-
nas unidades motrizes, canais e esteiras
eletrônicas ligando centros dístríbuídores,
etc. Quanto aos veículos coletivos, pode-
rão, êles aumentar de velocidade e capaci-
dade se obtiverem faíxas independentes
de tráfego, maior lotação (por que não
dois písosê) , e um eficiente entrosamento
entre diversos sistemas de transporte (ter-
rovíárío, ônibus, metrô, [larticular). A
frota de veículos particulares, por seu
lado, tende a aumentar consideràvelmente;
mesmo cessando -de ser Um símbolo de
"status", sua ímportâncía será crescente,
em virtude de sua comodi:dade e flexibili-
dade no transporte; sua perspectiva é
motivo de polêmicas interessantes que, no
entanto, não cabem no presente artigo;
limitemo-nos a reter o seguinte dado: São'
Paulo tinha em 1936, um carro para 16
habitantes; o incremento da taxa de mo-
torízação é, no Brasil, de 1,7.
Quanto aos serviços, há tendência para

a sua descentralízaçâo nas metrópoles;
mas o aumento do nível de vida, aumen-
tará as exigências em relação a'êstes e a
novos serviços públicos.' Pensamos ser
desprezüvel a perspectiva futura de tração
animal: '
Ora, tanto a situação como a perspec-

tiva futura sublínham o seguinte: pela
faixa carroçável de uma rua circulam ele-
mentos, ligando atividades; estas ocorrem
no início e no fim desta ligação. A rua
tem, por isso, as funções fundamentais de
âistrunucão e de acesso. Se partirmos dêste
conceito: poderemos classificar runcíonal-
mente o sistema viário urbano em vias
estruturais; vias de passagem, vias cole-
toras (ou de distrilbuição) e vias, de aces-
so. Esta primeira abordagem nos, dá, uma
classificação necessáría: mas precísamos
estar prevenidos contra excesso de rigidez;
ela será útil para estabelecer uma imoree-
cendível hierq;rquia de vias, mas em São
Paulo encontraremos vias com múltiplas
funções: Nestes casos, freqüentemente sa-
crificaremos uma das' funções a: fim de
garantír aquela necessária, _híerarquía . E

, .Ó
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nesta opção devemos agir com sensibili-
dade e bom-senso.

Paisagem: Uma Função "Nova"

Percorrer vias coletoras ou de acesso a
edifícios é, no entanto, na vida do paulís-
tano, uma atividade cotidiana, demorada
e importante; não se trata de mero des-
Iocamento e sim duma. atividade passível
de conferir ao cidadão ° sentido metropo-
litano de sua vida diária. Por êste moti-
vo, isolamos neste parágrafo uma outra
função da rua, a integrar-se às preceden-
tes: trata-se da função [paisagistica. Re-
centes publícações e dois seminários orga-
nizados !pelo· IAB, (2) evidenciaram que
paísagísrno obviamente não é mera arno-
rízação de rua. Trata-se duma aventura
plástica, intimamente ligada ao planeja-
mento, utilizando elementos variados (ve-
getais, símbolos, cartazes, etc.) e criando
uma linguagem específica. Esta linguagem
tem mensagens a transmitir, desde a ori-
entação de pedestres e motoristas, ao estí-
mulo comercial e propagandístico. Ao
percorrermos uma via (e fazemos isto du-
rante horas por dia) dialogamos COm es-
tas mensagens que nos podem ser ínto-
Ieràvelmente gritadas, enunciadas com cla-
reza ou suavemente sugeridas; o paísagís-
mo das ruas é portanto uma sua função
específica a ser analisada e planejada
como as demais, integrando-se no projeto
final. 1l:ste levará em conta, entre outros
aspectos, a relação existente entre a ve-
locidade e a forma dessa linguagem, a
influência que exerce sõbre a eficiência
das demais funções e o valor cultural que
[pode conferir ao planejamento da vida.
O paísagísmo não é propriamente 'uma

função nova; encontramos inúmeros exem-
plos hístóricos de sábia .utilização dessa
linguagem na expressão de ruas. O que
há de "nôvo" é ° fato de não podermos
mais contar com a calma criação expon-
tãnea de sinais e símbolos nascidos da
experiência, da vivência e bom gôsto co-
letivos, numa lenta decantação. O índice
espantoso de nossa urbanização obriga-nos
a projetarmos aquilo que a história sim-
plesmente "ia fazendo".
Em São Paulo e no Brasil em geral, te-

mos a sorte e a responsabilidade de po-
dermos criar tal linguagem livres de uma
"etimologia" a superar, isentos de precon-
ceítos: não há ruas e símbolos antigos, o
cidadão aceitará inovações com relativa
facilidade e as experimentará. Dependerá
no entanto dos profissionais criarem um
paísagísmo que vá além do pragmático,
para alcançar um padrão estético.

Ruas e Edifícios
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Estas funções tôdas, acima descritas,
evidenciam ser a rua uma resultante das
atividades que determinam o seu tréfego.
Ora, estas atividades realizam-se em sua
grande maíoríà, em edifícios. Como diz
Buchanan: "os edifícios são os geradores
e os destinatários dlo tráfego". 1l:stevínculo
é tão grande que não se pode projetar
uma via sem ao mesmo tempo determinar
o uso do solo do setor urbano servido por
esta rua ou, velo menos, de suas áreas
lindeiras.
Por outro lado não se compreende hoje

em dia que ruas e edifícios sejam proje-
tados segundo critérios diferentes, pois
tratam-se de elementos complementares da
estrutura urbana. O problema dos carros
estacionados numa garagem coletiva não
cessa à soleira de seu edifício; nem pode
a rua ser projetada para um tráfego cujo

estacionamento ou pontos de embarque e
descarga não estejam previstos.
A urbanização e a motorização das ci-

dades obriga inclusive a rever o conceito
de ruas que eram, antigamente, meros
caminhos ladeados por casas. O sistema
viário é pouco elástico e sua permanência,
certamente, maior do que a das casas que
ocupam a grande maioria do solo urbano
(quantas vêzes foram reconstruidos os lo-
tes que dão para a colonial rua de São
Bento?); por isso, ao projetarmos uma
rua, podemos ser obrigados a aumentar a
sua capacidade, duplicando níveis da faixa
carroçável. Em função dêstes dois fatos
não podemos nos cingir à localização de
edifícios como imensos paredões ladeando
uma faixa carroçável: poderá haver van-
tagem em fazer a rua penetrar edírícíos,
demandando estacionamentos [públicos, por
exemplo; ou edídícíos a cavaleiros de ruas,
abrígando restaurantes ou coméreío que.
sírvam de atrativo e motivação a uma
passagem superior para pedestres. Pode-
remos ainda ter acessos a vias em dois
níveis, permitindo excelentes soluções para
a separação e contato entre pedestres e
veículos.
De qualquer modo conviria liberar a le-

gislação vigente em função de novas so-
luções, quando justíücadas. E nos parece
especialmente importante liberar a ima-
ginação criadora dos arquitetos, a fim de
que se desvencilhem de qualquer precon-
ceito, concebendo com igual desenvoltura
novos edifícios e novas ruas.

Pedestre e Veículo

Vimos antes que o tráfego é sempre
função de atividades humanas, acarretan-
do a vinculação entre ruas e edíríeíos,
Por isso, além de verificadas a dimensão,
o 'alcance e as múltiplas funções de uma
rua, assim como o vínculo existente entre
ruas e edifícios, devemos, na elaboração
de seu projeto, examinar aquêles pontos
das vias públicas em que ° ped!estre encon-
tra o veículo. O transporte de carga de-
termina cais e pontos de descarga; esta
tarefa requer espaços de manobra e perío-
dos de estacionamento em horários re-
guláveís. O transporte de passageiros em
coletivos determina os pontos de embar-
que, e5~!lÇOSimportantes na vida cotidia-
na: além de mero símbolo de parada e
eventual abrigo, o local de embarque pode
ser agradável ponto de compra de produ-
tos típicos de abastecímento doméstico, e
centro de informações, [çrnaíeíro, ete.
Deverá situar-se em área suficiente para
não oostacular transeuntes e prever o es-
tacionamento dos veículos coletivos. sem
interromper o fluxo normal do tráfego.
No caso de pontos terminais em setores
resídencíaís, poderá prever áreas de esta-
cionamento ou centros de compra.
Finalmente, chegamos ao transporte de

passageiros em carros particulares, isto é;
o problema do estacionamento. Em estudo
anterior (3) indicamos que no atual cen-
tro histórico de S. Paulo, entram, por
dia, cêrca de 126. QQO veículos particulares
ou taxis; se êstes desejassem ,estacionar
ao longo do meio-fio, ocupariam 7 vêzes
a área dêste centro! Por outro lado se
reservarmos, em qualquer setor central,
áreas de terreno compatível com a atual
demanda em estacionamento, chegaremos
à conclusão absurda de ser êste, de longe,
o uso preponderante do solo no setor
considerado. A legislação existente, obri-
gando e relacionando a área de garagens
à área dos edifícios em que se situam, tam-
pouco encaminha o problema, pois é ar.bi-

tráría: atrairá um tráfego que podería ser
freqüentemente ínsubstítuído pelo trans-
porte coletivo, ocupando 'l\S vias elásticas,
com uma demanda máxima de veículos
para a qual não podem ter sido projeta-
das. IPor outro lado, a localização índíscrí-
minada de estacionamentos dificulta a
criação de eventuais vias exclusivas para
pedestres.
Conclui-se pela necessíaade de estabe-

lecer as zonas para estacionamento em
pavimentos superpostos, segundo critérios
de acesso por 'Vias de capacidade suficiente
e a ipartir de um cálculo global da neces-
sidade de estacionamento do setor. É fá-
cil prever, contudo, que uma política ur-
bana de transporte deva estimular o uso
do transporte coletivo e a importância de
criar grandes estacionamentos ao lado de
pontos de embarque de onde os passagei-
ros partam para seu local de trabalho.
(Estacionamento nos terminais do metrô,
nas estações ferroviárias, etc.) . Estas
idéias parecem-nos importantes para o pro-
jeto de vias que liguem setores resídencíaís
a locais 'de trabalho e para vias que tan-
genciem '--centros comerciais, notadamente
o nosso centro histórico. Convém anotar
ainda, certas observações pertinentes ao
problema do estacíonamentc.smesar de fu-
girem ao tema proposto neste artigo: a
utilização de carros e táxis (pequenos (0,7
da área dos menores carros americanos)
para ingressar no setor central de S. Pau-
lo; a instituição de "caronas" (a ser pro-
movida pelos meios de divulgação); o es-
timulo ao redesenho de automóveis e de
ônibus objetivando maior compacídade e
capaeídade; e a defasagem dos horários
comerciais por categoria de serviço, são



tôdas medidas paliativas que poderiam
aliviar o tráfego em centros congestio-
nados.
Concluindo, neste alinhamento de cri-

térios gerais, parece-me oportuno subli-
nhar que na relação entre veículo e pe-
destre, é mais importante cuidar dos pon-
tos de contato entre ambos, acima descri-
tos, do que de uma hipotética separação
asséptíca entre vias de pedestres e vias
carroçáveis. Esta separação existirá em
diversos pontos, mas não pode ser com-
preendida da maneira rígida com que fol
enunciada há 30 anos atrás.

Padrão e Capacidade do Ambiente
Na realidade, nosso urbanismo incipien-

te, nascido em época de boa maturidade
dos arquitetos brasileiros, tem condições
para ir além daquelas afirmações heróicas
enunciadas nos congressos do ClAMo
Mas, o tremendo empuxo de crescimento

de nossas cidades, o avolumar de proble-
mas, a urgência em oferecer soluções,
acarreta uma inevitável preocupação quan-
titativa pelos problemas do tráfego fazen-
do-nos perder de vista êste fato funda-
mental; projetamos !para o homem; ser-
vimo-nos da máquina.
Dos parágraros precedentes decorre uma

afirmação: a rua é apenas um meio, uma
ligação; a meta, o objetivo do projeto,
deve sempre ser o ambiente ("environ-
ment") em que vive e trabaLha o homem
(BuC'hanan).
Não nos interessa conseguir manter um

bom fluxo viário, se isto ocorrer à custa
de um ambiente barulhento, reío, desu-
mano, nocivo, estéril, perigoso e hostil.

o processomental da elaboração do pro-
jeto deve partir de determinado padrão
ezmbiental, considerado adequado a deter-
minado setor e verificar qual a capacidade
tolerável de volume de tráfego, e qual o
sistema de vias e tipo de transporte capa-
zes de entresar o setor na vida metropoli-
tana.
Dois problemas se colocam: como definir

um padrão ambiental e como calcular a
capacidade do ambiente em têrmos de trá-
fego. Em ambos os casos trata-se de pro-
blemas humanos e conceítuaís; o que sig-
nifica "víver bem" para um grupo huma-
no, numa sociedade urbana; e de que
modo a criação de espaços"(limite da ta-
refa do arquiteto que planeja) pode pro-
mover ou contribuir no estabelecimento
dêste padrão. Se adaptarmos as teses de
Le Oorbusier às peculiaridades da vida do
paulistano, não será difícil obtermos aque-
la tal "humanízação'' tão desmoralizada
por demagogos mas tão necessária a nos-
sos projetos. Não cabe aqui aproíundar
êste aspecto; podemos, no entanto, pro-
por à especulação mental, algumas hipó-
teses.
Tanto o padrão como a capacidade do

ambiente podem ser imaginados, por exem-
plo, pela maneira de movimentação do pe-
destre. "Andar" é uma excelente medida
de padrão ambiental. Não se trata de res-
quício romântico ou mesmo bucólico: a
verdade é que a maior parte das ativida-
des que nos ligam, nos identíficam a de-
terminado setor urbano, são feitas a pé
(a criança batendo. bola, o "footing" fren-
te ao cinema de bairro, o namôro na pra-
ça, a ida à missa domíngueíra, a compra
de jornal, a feira ou supermercado do
bairro, o encontro no botequim da esqui-
na, etc.) , O tempo e distância entre o do-
micílio e a sede destas atividades dão-
nos, aliás, uma medida de setor homogê-
neo. A segurança dêste ipedestre, seus
pontos de contato com veículos, os traje-
tos percorridos por crianças, podem deter-
minar em conjunto com o número de ha-
bitantes do setor, - o volume e velocida-
de admissíveis do tráfego de acesso.
A capacídade de um elevador é sempre

calculada em função da população de um
prédio e o dlmensionamento de corredores
e escadas a partir do número de usuários.
Parece até impossível que uma rua possa
não ser dimensionada a partir de sua
capacidade. O "Buchanan Report" vai
além nesta especulação e propõe uma for-
ma de cálculo desta capacidade, a partir
do tempo de espera de "um~pessoa que
deseje atravessar a rua em questão; in-
clui-se destarte o fator de segurança do
tráfego, pois presume-se que o pedestre
calcule o tempo seguro e necessário para
a travessia no intervalo entre dois 'Veí-
culos. <FiXOU-58a espera em 2 segundos
em vias exclusivamente resídencíaís) . Es-
tabelece-se assim um volume de tráfego
relacionado coma largura da rua e percebe-
se, entre outras coisas, que ao estreitar-se
a faixa carroçável aumenta-se o volume
de veículos tolerado pelo ambiente!
Encontrar-se-ão outras formas, sempre

pouco rígidas, de determinar a capacidade
tolerada pelo padrão do ambiente.. E en-
tre essas outras Iformas,convém relembrar
os aspectos paísagístícos e recreativos;
assim como os aspectos tf;picose bem pau-
listanos da rua de comércio. O importante
é reter o critério, o mecanismo de como
projetar. A partir dêste cálculo básico da
capacidade da via, passa-se ao jôgo cria-
tivo das hipóteses: separação do tráfego de
passagem a fim"de não ultrapassar aquela
capacidade, hierarquia de vias e caracterí-

zação da rua como coletora (tráfego rá-
pido) ou de acesso (tráfego lento e esta-
cionamento), determinação do USodo solo
lindeiro à rua, em função das caracteríatí-
cas acima, etc.

Um Roteiro de Trabalho
Pode-se assim estabelecer, com base nas

observaçõesacima, um roteiro de traoalho
para o projeto de determinada via, consu-
bstancíado pelas seguintes etapas:
a) conceítuação do caráter, posição or-

gânica e função da via;
b) dimensionamento urbano e alcance

de sua influência;
c) caracterização do que se deseja pro-

por para o desenvolvimentodo setor con-
siderado;
d) definição do padrão ambiental;
e) cálculo da capacidade de tráfego

dentro do limite do 'padrão adotado;
f) cálculo do tráfego de passagem;
g) dimensionamento da faixa càrroçável

e definição dos locais para descarga, esta-
cionamento e embarque;
h) desenho e sua paisagem;
i) critérios de uso do solo e respectiva

legislação, implantando os critérios e pro-
postas acima;
Ter a idéfã é, no entanto, mais fácil do

que transformá-Ia em realidade. O plano
setoríai da rua não estará completo, por
isso, se não fôr proposto o modo de reali-
zá-lo, fundamentado na análise do uso e
da propriedade do solo. Assim será possí-
vel em certos casos, propor soluções origi-
nais adequadas às características paulista-
nâs, cooperativas, companhias mistas, estí-
mulos à construção, ete.) que possibilitem
ao poder público implantar pelo menos a
estrutura básica da via projetada, prote-
gendo, por meios legais, o setor contra
um eventual comprometimento que onere
soluções futuras. Em que pêse a perspec-
tiva em que nos coloquemos ao projetar
um setor de São Paulo, parece-nos impor-
tante sabermos manipular hàbilmente to-
dos os existentes fatôres capazes de agir
sôbre a cidade do poder público à ganân-
cia do especulador, do B.N.H. à críatíví-
dade dos "mutírões", pondo-os a serviço
da implantação daquela idéia.
Parece-nos ter deixado óbvio que decli-

vidades, raios de curvatura, disciplina de
trânsito e policiamento serão sempre me-
ros detalhes técnicos, subsidiários ou com-
plementares. A contribuição específica dos
arquitetos num planejamento setorial do
sistema viário, deverá ser através dos pas-
sos acima descritos, a de plasmar os pal-
cos das atividades cotidianas do homem
fazendo das vias que projetarem um rico
desenrolar de surprêses !plásticas, sempre
lembrado que os usuários serão homens
e não máquinas autômatas ,
Esperamos que os conceitos acima e os

critérios propostos possam contribuir ao
debate teórico, assim como constituam uma
provocação à imaginação dos arquitetos,
capaz de resultar em projetos inovadores
e à altura dos problemas de São Paulo.

'0
NOTA:

(1) - "Tral/ie in. Towns", Her Majesty's
Stationeru otttce, Lonâon, 1963.

(2) - Seminário sôbre "O homem; e a
paisagem paulistana", (964) e Se-
minário sôbre "O encammtusmento 23
de um plano diretor para a região
de São Paulo (1965), Instituto de
Arquitetos do Brasil - Departamen-
to de São Pau~o.

(3) -J. Wilhetm, "São paulo - Metr6-"
pele 65", Dtj~ Européút >M" Livro,
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- Que local maravilhoso, pere econstrução de um edifício!
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Residência
em Perdizes
São Paulo

Arquitetos JOAO RODOLFO STROETER,
IAB-SP e PAULO ANTONACIO,
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Residência a ser construída em terreno

de forte declive, disposta em 4 níveis. A

parte social que forma um espaço conti-

nuo acomodará uma grande coleção de
obras de arte, entre as quais uma tapeça-

ria de Madalena Abamoviez medindo

3x4m, premiada na última Bienal de São
-Paulo; 'peça esta que sugeriu a solução em
mezanino, com pé di~eitoaUpl~. ~ cober-
tura será em abóbadas de concreto apa-
rente, paredes caiadas e piso em Iaíotas
de barro. O



Clube dos
Caramonãs

Ástol(o Outra - Minas Gerais

Arquiteto FLAVIO ALMADA - IAB-GB
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o programa pedia piscina semi-olímplca,
bar, vestiário e depósitos, tudo, no entanto,
a ser cumprido dentro de orçamento bas-
tante limitado. O terreno acidentado, exí-
gue e com uma única frente para a rua.
O partido geral obedeceu à locação eco-

nômica da píscína; em conseqüência, a
área destinada ao vestiário e bar aproxi-
mou-se do alinhamento da rua. Na solu-
ção arquítetôníõa o arquiteto procurou a
comunicação diret.a do bar com a piscina,
situando os vestiários. no segundo pavi-
mento.
Os armários dos vestiários estão envol-

vidos lPor paredes revestidas em chapísco
branco que formam os volumes aparentes
da fachada da piscina, intercalados por
venezianas de ventilação. A iluminação dos
vestiários é feita por basculantes. altos. A
madeira das esquadrías e do fôrro é en-
vernizada. Os tijolos maciços externos,
requeimados que envolvem depõaítos e
caixas d':i.gua superiores, foram deixados
ao natural. O
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Casa do Amapá
Sàntana - Território do Amapá

Arquiteto EDSON MUSA - IAB-GB

Proprietário BRUMASA - SA
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Cortes

Vista da maquete

Fachadas

Projeto para a casa de hóspedes de um
conjunto de residências e escritórios, em
construção, e destinado a abrigar o pes-
soal dirigente do complexo industrial Bru-
masa S. AJ. em Santana, no Território do
Amapá.
O arquiteto levou em consideração as

condições clímátícas locais: duas estações,
uma chuvosa que vai de janeiro a junho
e outra sêca que se prolonga de julho a
dezembro, Em ambas as estações, as tem-
peraturas são altas e altos os !atôres de
riumídade relativa. O ambiente abafal:lo e
a atmosfera pesada só são suavizadas pela
presença da brisa, o sol é forte e a lumí-
nosídade intensa.
Os materiais locais, segundo constatou

o arquiteto em visita ao 10ca1, eram de
baixa qualidade, inclusive o tijolo e a te-
lha de barro, Tais Ifatôres levaram-no a
dispor as residências em arco, às margens
do rio Amazonas, implantação esta que
ravorecía o aproveitamento das brisas, a
insolação e a vista; e a empregar a pedra.
o cimento, a madeira e o alumínio ím-
portados para a edífícação do conjunto
industrial.
A [)lanta desenvolve-se em forma de L,

visando 'a criar uma zona externa de altas
pressões que obrigasse a brisa a atravessar
. a casa. A cobertura foi projetada com
idêntica intenção de aproveitamento da
brisa, que penetra igualmente pelas esqua-
drías, altas de piso e teto.
A estrutura é em concreto aparente e os

muros em alvenaria de tijolos locais, caía-
dos de branco; a laje de fôrro em concreto
com proteção de vermiculite a os pisos
em friso de sucupira encerada. O
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A conseqüência lógica das atitudes do
Govêrno atual com relação aos problemas
de caráter sóoío-econômíco da urdidura
demográfica do País será, sem dúvida, uma
polítíca de desenvolvimento urbano.

Vejamos o que já ocorreu, ou está ocor-
rendo, ínstítucíonalmente:

a) No Plano Nacional - O PAEG 64/67 e
o Plano de Perspectivas 67/77;

b) Na Area Rural - OiEStatuto de Terra,
o IRRA e o INDA, o levantamento do
cadastro rural;

c) No Setor Habitacionàl - O Plano Na-
cional-de Habitação e o BNH.

d) Na Area R.egional - O :M.ini5térto Exc
traorcllnârio de Assuntos Regionais
(MlECOR) .

- Apoio à. política regional da SUDENE
- Reformulação da Polítíca Regional
para a Amazônía.

Dêste conjunto podemos verificar que
os grandes aspectos de uma política orien-
tada para o planejamento cobríram ou es-
tão cobrindo os "macroproblemas" nacío-
naís, aorangendo o conjunto do País.

Considerando, entretanto, inúmeros in-
dícios e informações, resumimos os se-
guintes quadros:

QUADRO I

PERCENTuAL DE POPULAÇAO URBANA - BRASIL

I 1950 I 1960 I 1975 (Estim.)

% I 31% I 45% I -

I 16.021 mil I 31.990 mil I 49.'617 mil

REF.: Statistical Bulletim for L. Ameríca - Março 1\164.

QUADRO rr

- 20.00'::j
hall.>.

MÉDIA ANUAL DE ACR.lj;SCIMJOS PERCiENTUAIS DE POPULAÇAO NO
PERíODO 194{)/1950, DE ACORDO CCIM OS TIPOS AGLOMERADOS

URBANOS - BRASIL

de 20.QOO hab.
até WO.OOO nab,

Rural+ 100.000
hab.

4,2% 4,0% 3,4% 1,6%

REF.: Economia Bulletim for L. Ameríca - Outubro 1961.

Assim podemos constatar que:

1.0) Em relação-aos aglomerados urbanos
teremos em 1975, provavelmente que
prever áreas urbanízadas que com-
portem cêrca de 17 milhões de habi-
tantes (Quadro I) a mais do que em
1960, ou melhor, promover a criação
do equivalente a 5 metrópoles de dí-
mensões iguais à cidade do Rio de
Janeiro, ou 3,5 metrópoles equiva-
lentes à grande São Paulo, e, note-
se, isto nos próximos 10 anos.

2.°) ll: inegável a tendência de aglutína-
ção em OO1'nodas cidades de maior
porte, pois as taxas apresentadas no
Quadro II, já no período 1940/1950,
apresentavam uma nitida evolução
no sentido de urbanização da popu-
lação brasíleíra,

A experiência no decênio ,1950/1960,
e até o presente, não tem desmenti-
do essa tendência e, pelo contrário,
tem sido acelerada pelo processo de
índustríalízaçâo e do sempre cres-
cente êxodo rural,

Nas estatísticas oíícíaís os níveis de
acréscimos das populações urbanas
têm sido muito superíores ao a-crés-
cimo da população total.

Por sua vez, com o l1IParecimen~o
próximo de uma política de solução
do problema hrubitacional, serão
agravados os problemas dos aglome-
rados urbanos. Explicamos, qualquer
política hllibitacional pretende bàsi-
camente melhorar os padrões de
habitabilidade, isto é: melhores ser-
viços públicos e ampliação dos ser-
viços existentes para atender à
população marginalizada em favelas,
mocambos e cortrços; necessídade de
ampliação de áreas urbanas; disper-
são de populações concentradas pro-
miscuamente; invasão de áreas semi-
rurais e rurais; sistemas de trans-
portes mais eficientes; políticas de
localização de traoalho mais consen-
tãnea com a expansão da área ur-
bana a fim de se evitar deslocamen·
tos onerosos e cansativos da popu-
lação trabalhadora; criação de par-
ques e distritos industriais; criação
de complexos comerciais e adminis-
trativos; previsão de áreas de re-
creação e áreas verdes; maior racío-
nalízaçâo no sistema de circulação
através de via-s urbanas de alta
veloeídade e tráfego seletivo, assim
como expansão dos sistemas ferro-
viários urbanos de superfície, metrôs
ou elevados.

Podemos, assim, chegar à conclu-
são lógica de que nos próximos anos



haverá necessidade de se resolver o
problema da "EXPLOSAO UlRBA-
NA". O corolárío óbvio e dentro das
atitudes do Govêrno atua'! será, sem
dúvida - UMAPOLíTICA DE DE-
SElNVOLVIMENTOURBANO, com
todo o seu instrumental legal, eco-
nômico, financeiro e promocíonaã.t«)

----+C~am-T~il"~trl:rrãIõr --
elaborado pelo Ministérlodo Plane-
jamento um anteprojeto de lei de
loteamento integrado nesse espírito.
Propõe êsss documento que quais-
quer verbas, financiamentos ou au-
xílios do Govêrno Federal aOS Go-
vernos locais só seriam Uberado8em
situações normais, contra a apresen-
tação de Planos Diretores integrados
ou, quando menos, de Diretrizes de
Desenvolvimento Local, quer muni-
cipal ou íntermunícãpal,

Não será tarera fácil se imaginarmos
que atualmente cêrca de 5p milhões de
brasileiros já vivem em áreas urbanas e
que somente cêrca de 20% têm água po-
tável dístríbuída por rêdes públicas, para
citar um só exemplo.

Em função da magnitude do problema,
vemos que é assunto de nível Ministerial,
pois as decisões afetam, no mínímo 50%
da. população, isto é, os que já são urba-
nizados e os que estão em fase de trans-
ferência do campo para as cidades.
Acreditamos assim, que esta politica

venha a ser uma POLíTICA BASE, pelas
suas ímplícaçõesno setor econômicoe na
"revolução industrial" ou "take-oU", ora
em evolução, pois estas sempre se apoia-
ram nas áreas urbanas.
Do exposto já podemos tirar algumas

diretrizes para formular uma POLíTICA
DE DESENVOLVIMENTOURBANO.
1.0) 11:necessário aceitar a idéia que es-

tamos de encontro a um problema
grave. Temos a tendência de resol-
ver os nossos problemas "epidêmicos"
e que estão sempre acumulados como
prioridades naturais e relegamos os
"endêmicos" para o futuro, ou me-
lhor, até assumirem características
"epidêmicas".

,.
'"

2.°) A nossa máquina admínístratíva ofi-
cial é arcaica e por isso mesmo reage
burocrática e lentamente aos estí-
mulos não violentos. 11:,assim, ne-
cessário criar-se mecanismos novos
para operações novas. Não custa
lembrar que os EE.UU. recentemente
criaram uma Secretaria especializa-
da ao nível de Gabinete para tratar
dos assuntos urbanos. Talvez se po-
deria pensar em uma subsecretaría
Ministerial, para coordenar uni 'pro-
grama de desenvolvimento urbano
nacional.

Os níveis de decisão deverão ser os
mais altos possíveis e perfeitamente
entrosados com a política de plane-
jamento nacional, por esta razão,
acreditamos na necessidade de sua
vínculaçâo ao Ministério do Plane-
jamento.

3.") As linhas e filosofias de ação que
deverão nortear esta política deve-
rão ser claras e efetivas para não
ficarem "emaranhadas" na estrutu-
ra administrativa oficial por natu-
reza complexa e dispersiva.

4.°) Teremos que adotar o método de
aproximações sucessivas do proble-
ma, pcís, não tendo dados suficien-
tes, não podemos esperar pela rea-
lização de levantamentos de ínfor-
.mações. 11:ssesserão necessàríamente
demorados.

Poderia ser sugerido um programa
de pesquisas por amostragens rápi-
das e sucessivasdentro de um plano
a longo prazo, em que o aumento do
volume de informações fôsse carae-

terizando sucessivamente os proble-
mas com maior precisão.

5,.°) Deveremos criar, através de meca-
nismos legais, o ínterêsse pelo pla-
nejamento integrado das regiões de
apoio aos aglomerados ureanos. 9.0)

6.") O problema habítacíonal deverá ser
entrosado na política de desenvolvi-
mento urbano.

Não é possível que se aplique a pou-
pança nacional em planos nacítacíc-
naís que contrariem ou deformem os
organismos urbanos, e que por sua
limitação financeira atendam a pou-
cos em detrimento de muitos.

Npte-se que essa preocupação de su-
bordinar o !problemahabltacíonal a
uma política mais ampla de desen-
volvimento urbano, já é aceita e es-
tá em operação pelo BID, de acôrdo
com o informe ,preparado por uma
Comissão Assessôra para a Política
de DesenvolvimentoUrbano.

7.°) 11:necessário ampliar ou facilitar o
pré-ínvestímento no setor de desen-
volivimentourbano. Isso se traduz
em investir recursos maciçosem pla-
nos de desenvolvimento urbano e
local.

O FINE? já está estudando a possi-
bilidade de financiar Planos Direto-
res Integrados.

Cumpre ínstítucíonalízar tal sistema
e amplíá-lc. O BNH, através do
SERFHAU,por recomendação nossa,
já prevê em seus programas para
196'6 um fundo para f-inanciamento
de Planos de DesenvolvimentoMu-
nicipal. Infelizmente até o presente
ainda não entrou em operação.

8'<') Treinamento de ,PessoalTécnico para
atividade de Planejamento e Desen-
volvimento trrbano e Integrado.

Somente através da ínstítucíonalíza-
ção do planejamento urbano e rural'
.." ;planejamento integrado - se po-
derá criar o ínterêsse por esta nova
profissão.

Sabemos que há hoje no Brasil cêrca
de duas centenas de técnicos e pro-
fissionais habítítados a parfícíparem
em equipes de planejamento de de-
senvolvimento integrado local. En-
tretanto, em sua maioria estão ocio-
sos ou trabalhando em outras ati-
vidades pela falta de oportunidade
de aplicar seus conhecimentos por
não haver demanda.

J1jSsestécnicos e profissionais, trei-
nados em sua maioria às custas do

erário público, atrevés dos fundos de
assistência técnica internacional, do
qual o Brasil participa e contribui,
não estão ocupados de man'êu'ã"éom-
patíve1 com suas aptidões.

11:necessário desvíncular a atividade
criadora e ativa do IPlanejamento
daasestmturas. burocráticas-e passi-
vas oficiais. Nãoé cômpatível, pelo.;
alto nível técnico~que -demanda a
execução de planos de desenvolvi-
mento urbano e mtegrado, o pre-
sente critério salarial dos quadros
oficiais.

Essa desvínculação corrigirá também
uma das deficiências das admínís-
trações locais do Pais, ou seja, o seu
caráter de ímobílísmofuncional. Não
é possível oprender um técnico por
um "laço" funcional ao seu municí-
pio. Essa mobilidade é necessária ao
técnico para dotá-Ia de experiências
múltiplas em áreas, munícíeíos ou
regiões diferentes.

A multiplicidade de experíêncías cria
a maturidade e a vívêncía impres-
cindíveis ao ,bomprofissional do pla-
nejamento.

10.°) 11:necessário que o Govêrno Federal
comece a preparar normas, mesmo
em caráter experimental, para infor-
mar aos Municípios e Estados sua
intenção em ingressar numa fase
ativa de planejamento para o desen-
volvimento local.

Em entendimentos sxploratóríoa está
o Ministério do Planejamento pro-
curando o apoio do BID para reali-
zar o "Roteiro do Planejamento
Integrado Local" e o "Roteiro do
Planejamento Integrado Estadual".

Essa medida seria um primeiro !pas-
so no sentido de promover e difun-
dir as técnicas, ciência e prática do
planejamento integrado. Os MUnicí-
pios e Estados, à base dos nossos
contatos, estão ansiosos para conhe-
cer a orientação federal com'relação
à matéria. iProg,ramasde dtvulgação
pelos meios usuais de informação te-
riam grande aceitação e repercussão.

11.°) ISistema nacional de Planejamento
Integrado nos níveís Regional"Esta-
dual e Local. l1:steseria, enfim, o
Objetivo da Política na sua esfera
administrativa e o mecanismo atra-
vés do qual seriam estabelecidos os
laços de aproxímação entre os di-
versos componentes das administra-
ções públicas no Pais.

O sistema conduziria ínegàvelmente
a um vernáculo comum, e por isso
mesmo uma maíor harmonia ou pelo
menos entendimento entre as diver-
sas células e partículas que compõem
êste todo heterogêneo que é o Brasil.
Sua conseqüência lógica.seria facili-
tar as decisões e resultando daí um
menor desperdício de' recursos pú-
blicos e SU:l. melhor ~licação para
o desenvolvimento e melhoría social
do País. D

(*) O problema existe em tôàa a Amé-
rica Latina: viàe "Deficit habiiaciotuü na
América Latina" em "A Economia Brasi-:
letra e suas Perspectivas" - Est1~d.oSAPEC
- VoZ. IV - págs. 195- 203.
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------,r-~c=:_=:o=_.o;_::__=_;:~. ~---- __ -----sgaw.:_d_eeassíla'lJ~ não e eS-1;l'allhaà sua--c·-L.-i-teratu ra dúbia poçularídade. O brasileiro médio, Inem a
rranzíno, subnutrido, aehacado, com que
era tão fácil identificar aquela lamentá-
vel sombra sifilítica - o homem de dos
Anjos - igualmente poderia encontrar-se,
sem seu amor ígnaro pelo "falar dificil",
pela exi:bição de pseudo-cíêncía, com a lin-
guagem eriçada e pedantesca, pretensiosa
e supercílíar de que está construido o "Eu
e outras poesias", campeão de edições en-
tre os nossos volumes de lírica. Mas essa
aparatosa eloqüência termínológíca, {use
culto do raro verbal, nem sempre retiram
ao verso do "Eu" a estrita funcionalidade
poetica. Os políssílabos, já se observou
muito bem, dão saeor especíal a seu ritmo.
Nem se pode negar originalidade e justeza
de expressão a imagens como essa:

Nota Sôbre Augusto dos AnjOG

JOS1: GUILHERME MERQUIOR

"O horror dessa mecânica nefasta,
A que tôdas as coisas se reduzem!

ll:stes versos parecem exprimir a intuição
central da poesia de Augusto dos Anjos:
um sentimento de profundo pessimismo
desenvolvido a partir de uma compreensão
meeanícista, cientificista, positivista, da
realidade. "As Cismas do Destino" decla-
ram a inexistência de qualquer relação
entre a ordem serena do Espaço e a his-
tória convulsionada da espécie humana.
Tanto os princípios do conhecimento
quanto as ínstítuíções sociais encerram
uma falsidade básica. E neste universo,
por êle descrito com requintes de cientista
especializado, o poeta, representante do
gênero humano se reconhece estrangeiro-

Mas a Terra negava-se o equilíbrio ...
Na Natureza, uma mulher de luto
Cantava, espiando as árvores sem fruto,
A canção prostituta do ludibrio!

Cético, "deplacê", chegará a simbolizar
o futuro da humanidade na imagem no-
jenta da môsca alegre da putrefação. Tra-
zendo consigo a s:llidariedade subjetiva
de tô~as as espécies sofredoras, o homem
é para A. dos Anjos um vencido típico, um
frustrado, impotente, incapaz e tudo o que
nêle seja ncbre e elevado se arruína e se
destrói. Talvez nenhuma passagem faça
sentir tão bem o pêso dêsse destino hostil
como o soneto em que, a propósito da
origem da idéia, descreve-se o seu trágico
itinerário. A idéia vem da luta das mole-
culas nervosas,

Vem do encéfalo absconso que a constrínge,
Chega em seguida às cordas da laringe,
Tísica, tênue, mínima, raquítica ...
Quebra a fôrça centrípeta que a amarra,
Mas, de repente, e quase morta, esbarra
No mulambo da língua paralítica!

Por isso a superioridade, a dignidade do
homem é para êle um martírio a mais.
A consciência é um morcêço; ela introduz
e sustenta a convicção da própría debili-
dade, da injuriosa servidão; e, da Inutili-
dade de seus esforços, projeta a sombra
melancólica no mundo, na canoão da Na-
tureza exausta, no cansaço, que 'há no Cos-
mos. .. ,Somente a arte ameniza a dor de
existir, sem que possa, ainda assim, res-
gatá-Ia C'Monólogo de uma Sombra") .
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A figuração artística dêsse desespêro
produz O estilo pedante e exclamativo de
Augusto dos Anjos. O poeta que não he-
sita em falar da "paleontologia dos Car-
valhos", da "aspereza orográfíca do mun-
do", da "festa genetlíaca do nada" é sem
dúvida um praticante do mau gôsto, um
maníaco pelo repulsivo e pelo rebarbativo.
Fetos, aneurísmas, detritos e hemoptíses
compõem o cenário mais peculiar a essa
"filosofia do escarro" que contamina os

A ponte era comprida
E ~ minha sombra enorme enchia a ponte,
Como uma pele de rinoceronte
Estendida por tôda a minha vida!

ou essa, por sinal imediata:

Caía um ar danado de doença
Sôbre a cara geral dos edifícios!

que estão decididamente à margem dos
sovados clichés de que se alimentava a
poesia da época no Brasil. O surpreen-
dente Vigor expressivo de Augusto dos
Anjos faria de seus poemas algo de bem
nôvo na nossa Belle ~poque literária do-
minada pela sensualidade superficia:l de
um Bilac, pela correção vazia de Alberto
de Oliveira, pelo prosaísmo acaciano (filo-
sofia de almanaque) de Raimundo Correia
- e onde, à parte a olímpica aparição de
José Albano, nada, nem mesmo o neo-ro-
mantísmo do dramático Cruz e Souza ou
do elegíaco Alphonsus de Guimaraens
inaugurara uma dicção menos presa à li-
nha constante e convencional do lirismo
oitocen tista.

Com Raul Pompsia, com Euclides da
Cunha - desmentindo, em Canudos, o
saber posítívísta com que desentendera o
caboclo orasileíro - o singular simbolista
.Augusto dos Anjos integra 'aquêle grup-o
de poucos escrítores que a formação cien-
tífica e otimista de seu tempo não ímpe-
diu de ser lúcidos, isto é: de ajustar a
ideologia do progresso e da máquina às
condições do Brasil de então, ainda que à
custa da própria ideologia, e, se bem que
lhe conservando os têrmos e a maneira
de análise. Os conceitos de matéria, evo-
lução, mecaníscísrno e energia serviram a
essas sensibilidades de instrumentos para
aguçar a visão pessímístíca da vida; mas
o seu pessimismo, nessa aparência tôda
racional, foi nêles a medida do realismo
e da inteligência crítica. Menos artistas e
menos penetrantes que o outro grande
desmascarador - Machado de Assis -
mais concentrados na e:X!ploração de aspec-
tos unilaterais da realidade, ainda assim
êles merecem ser considerados, se não
como derivação, pelo menos como vizi-
nhança da cortante revelação machadía-
na. E, dos três, o mais admíràvelmente
sístemátíco, em seu protesto arguto e do-
lorido, foi Augusto dos Anjos,

SARACENI: de Arraial a Desafío

CARLOS DIEGUES

"Um filme de autor é, antes de tudo, o
autor. Em 1BG4 Paulo Cesar Saraceni era,
a uma só vez, um ex-campeão de natação
que trabalhava em Banco, um jogador de
futebol que fazia sua iniciação ao cinema
através do grande escritor Otávio de Fa-
ria, um dançarino de rock que preparava,
sem vontade, seu exame vestibular à Fa-
culdade de Díreíto", Essa era a apresen-
tação que, em 1963, Gustavo Dahl fazia
de "Pôrto das Caixas", na Semana da
Oritica do Festival de Cannes. Dois anos
antes, "Arraial do Cabo" pràtícamente
inaugurava o chamado Cinema Nôvo; três
anos dElPois, "O Desafio" conrírmava seu
realizador como um dos mais importantes
do cinema moderno.

Na verdade, saracení não tinha sido
apenas jogador de futebol, mas campeão
juvenil e artilheiro pelo Fluminense. Quan-
to ao Banco, perdera o emprêgo, em 1954,
quando o abandonou para ir acompanhar
o Festival de Cinema do IV Centenário de
São Paulo. Enquanto isso, longos anos de
espera, de tentativas, e um curta-metra-
gem, em 16mm, "Camlnhos", no qual êle
era também ator. "Caminhos" foi respon-
sável p-or mais um rompimento: um ano
antes de terminar o curso de Direito, de
se formar, Earaceni abandonava a Facul-
dade, por absoluta incompatibilidade de
tempo e gênio. Stroheim ("Greed") e
Rosseline ("Viaggio ín Italia") o alerta-
ram para um certo cinema, ao qual é fiel
até hoje, no mais impressionante exemplo
de solidez e coerência autoral do cinema
brasileiro. Numa carta que escrevera ao
mesmo Gustavo Dahl, fornecendo dados
para a apresentação supracítada, pedia
que êle não se esquecesse de um outro
nome: Mozart, que foi um grande sujeito.

S:uaceni não chegou ao cinema - já
estava impregnado dêle e, quando o en-
controu materialmente, o exercício da câ-
mara & ação se deu como se dá o quoti-
diano, as coisas que se faz por instinto e
necessidade. Trata-se de um daqueles
raros casos de vocação cinematográfica,
em que parece nunca ter usado outra ex-
pressão que não a do cinema, como se
tivesse nascido e aprendido a pensar cíne-
matogràr.camente, ;prescindindo da fala ou
da escrita. A imagem e o movimento, a
vocação do clima, anteriores à lógica ex-
pressional. Poucos realizadores jovens e
estreantes (vale a pena' cita!" hoje em <lia,
o admirável exemplo de Marco Belocchío)
fizeram um primeiro filme com tanta na-
turalidade como Paulo Cesar Saraceni fêz
"Arraial", "Pôrto" e "O Desafio". Os desen-
contros do métier, a luta quase corporal
pelo domínio do instrumento, a descontí-
nuídade de contrôle sôbre a mise-en-scene,
não estão aqui. Saraceni é, verdadeira-
mente, como queria Godard (e como o é
o próprio Gcdard) , no cinema brasileiro,
o caso por excelência do "animal cinema-
tográfico" .

(Continua na pág. 33)
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os atrasados ainda disponíveis e esperamos
que o material publicado em ARQUITE-
TURA venha a ser útil aos alunos do Acusamos e agradecemos a remessa da
Instituto Técnico Oberg e da Escola "Pro- revista ARQUITETURA n.? 39, de setem-

Sou arquiteto formado pela F.A.U.U.S.P., Tec". bro de 1965.
em 1'958, ríüado ao I.A ..R..,-Departalllento Revisando os nossos d'ichários, constata-
de São Paulo, desde 1959, mas, infeliz- -AR-QYJ!I'E~RA-para-F-rançSla----~mel5 seI êste e 13l'imeiro-nÚIUem desta in-
mente não tenho recebido a revista que teressantíssíma revista a chegar às nossas
considero a melhor, no gênero, editada n:! Quando de um estágio técnico realizado mãos. Estando certos de que a mesma será
País. na França, no Centre Scientifique et Te- de grande interêsse e utílídade aos nossos

chnique du Bâtiment, tive a tristeza de especialistas e leitores, gostaríamos, se pos-
notar a' total ausência de qualquer revista sível, de obter uma coleção completa, bem
técnica Brasileira, na biblioteca da rere- como assegurar o recebimento dos nüme-
rida instituição. Como o CSTB recebe re- ros futuros à medida que forem sendo
vistas técnicas de construção de grande publicados.
número de países, e tem enorme prestígio Solicitamos o especial Obséquio de íníor-
em tôda Europa, pois é o único órgão da mar-nos sôbre a possibilidade de obtermos
França que pode aprovar novos métodos os números atrasados de 1-3,8, ibem como o
de construção e materiais, parece-me que preço dos mesmos. Quanto aos futuros
seria de grande proveito mantermos ínter- números, gostaríamos de propor a sua per-
câmbio com o mesmo. Por isso comprome- muta com a nossa revista mensal AM)j:-
ti-me com a bíblíotecárí a-chefe M1le. Flitz RIC:AS (editada em português). Queiram
a entrar em contato com as melhores re- informar-nos se V. s.as estariam de acôrdo
vistas técnicas brasileiras para iniciar es- com a nossa proposta.
sas relações.

Tem esta a finalidade de manifestar o
desejo de receber com freqüência a revista
"Arquitetura", órgão oficial dêste Depar-
tamento.

Arquiteto Sérgio Julien
Rua lperoig, 151, Perdizes
São Paulo

o colega Sérgio Julien deve se dirigir ao
IAB-SP a quem está afeta, em São Paulo,
para arquitetos, a âistriouiçtio da Revista
ARQUITETURA.

Rogamos a fineza de nos informar sôbre
a pcssíoílídade de recebermos a Revista
Mensal "ARQUITETURA", órgão ofícíal
do IAB-BG, para consulta de nossos pro-
ressôres e alunos do Curso de Desenho
Arqui tetônico .

Prof. J"rancisco Marath
Escola "Pro-Tec"
Avenida da Liberdade, 810
São Paulo

ARQUITETURA para Esoolas
Técníeas

,Admirador da Arquitetura Brasileira,
embora não' sendo arquiteto, desejo em
primeiro plano transmitir minha admira-
ção aos empreendimentos sociais e infor-
mativos criados pelo lUB, de ótima acei-
tação e gôsto.
sou projetista de instalações, instrutor

de desenho técnico e desenhista de Ar-
quitetura já há oito anos.
Há algum tempo atrás, solicitei de

V. ,s.as a especial gentileza de fornecer-me
o Catálogo Brasileiro da Construção; fui
muito bem recebido por V. .~3.Bs e com
muita satisfação pude ver realizado meu
desejo. Não tenho palavras para agrade-
cer-lhes e como resultado, posso informar-
lhes que o catálogo está sendo mais útil
que o esperado.
Volto a solícítar-Ihes algo que, não sei

se V. B."s "deverão" conceder. Digo "deve-
rão", porque não sei se seria aconselhável
para o IAB abrir uma exceção e me sen-
tiria deslocado se por acaso viesse a atra-
palhar esta brilhante organização.
Trata-se da revista "ARQUITETURA",

que sempre publica artigos de grande ín-
terêsse e repercussão no meio profissional.
Esta solicitação, como as demais, não pren-
de-se exclusivamente a meu particular uso.
Será de grande valor ílustratívo para os
futuros desenhistas de Arquitetura que
preparo no Instituto Técnico Oberg.

Sérgio Peçanha dos ,santos
Rua Paeheco da Rocha, 120/2'0'3
Bento Ribeiro - Guanabara

Agradecendo as reterénciss elogiosas de
rrancueo Marath e Sérgio Peçanha dos
Santos e comunicamos que 1á remetemos

OEA

É por isso que, sendo leitor de Sua re-
vista, dirijo-me a V. S."s solicitando sua
colaboração.

Peter J. de Ia Garza
Chefe de Aquisições
Biblioteca Colombo
Organização dos Estados
Americanos

Washington e, D.C. EUA

Henry uzel
Rua Mayrink Veiga, 4-11.° ando
Rio de Janeiro - GB

Registrando sua preocupação pela p'7'e-
sença brasileira no eSTB, informamos que
já incluímos aquela prestigiosa instituição
francesa de pesquisas em nosso arquivo,

Infelizmente não podemos atender o pe-
d(do eLe envio de tõâa a coleção de AR-
QUITETURA pois vários números estão
esgotados, remetemos, no entanto toâ:e os
números ainda ·disponíveis. O

ANUNCIEJ.\tl EM

ARQUITETURA

óRGÃO OFICIALO DOS

ARQUITETOS BRASILEIROS
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•

Os tubos de ferro fundido de hoje
duram mais que os de antigamente

I. ..e os de antigamente deram até hoje! )

32

Uma canalização feita com tubos de ferro fundido. dure uma
eternidade. Veja: em 1562,para abastecer o castelo de Dillemburg,
Alemanha, foi instalada uma canalização de tubos de ferro
fundido. Pois bem. Até hoje está em serviço. Há outros exem-
plos espalhados por todo o mundo, inclusive no Brasil. Hoje,
com o progresso da moderna metalurgia, os tubos de ferro fun-
dido ultrapassam em qualidade os do passado. Mas não é só
durabilidade que os tubos de ferro fundido da Companhia
Ferro Brasileiro oferecem. Resisténcia, Flexibilidade nas juntas.
Menor perda de carga: são cimentados ou pixados internamente.
Facilidade de instalação. E, sobretudo o próprio valor do ferro.

Linha de produtos da Companhia Ferro Brasileiro: Tubos e co-
nexões para redes de pressão (água, petróleo, gás); tubos e co-
nexões para esgôto; tubos para poços artesianos, registros e
aparelhos; tampões para obras de saneamento; peças fundidas
leves e pesadas para indústrias siderúrgica, mecânica e auto-
mobilística.

elA. FERRO BRASILEIRO EID
Usina: Caeté - MG .
"Escritório Central: Av. Nilo Peçanha, 26 - 6.e and.- Rio. Escritórios em:
São Paulo - Belo Horizonte - Recife,

it~lala

t

o pror. Alvaro Rodrigues desempenhou
ainda inúmeras tarefas na 'secretaria de
Educação da Prefeitura do antigo Distrito
Federal, dentre as quaís ~odem ser desta-
cadas a instalação de pequenas oficinas
prevocacionais, a uniformidade das provas
para promoção dos alunos por meio de tes-
tes de escolaridade, a fundação e direção
da revista "Avante" ,

Destaque

• Prof. Alvaro José Rodrigues
( -1966)

ARQUITETURA registra com pezar o
falecimento do Prof. Alvaro José ROdrigues,
ocorrido em 7 de janeiro último, nesta ci-
dade. O ,Prof. Alvaro Rodrigues roí pro-
fessor do Curso de Arquitetura da ENBA
e en.sinouGeometria Descritiva a inúme-
ras gerações de arquitetos diplomados pela
Escola Nacional de Belas Artes.

Desenho do Prof. Alvaro ROdrigues
por Quirino Campofiorito

o prof , Alvaro Rodrigues era natural do
Pará e aqui no fRioconcluiu seu curso de
engenharia civil, na antiga Escola Politéc-
nica. Publicou em 1911atravée do Minis-
tério da Agricultura o "Mapa Econõmieo
do Brasil" e foI Secretário Geral da Pre-
feitura do Distrito Federal durante a ges-
tão de Rivadavia Corrêa. Escreveu, entre
outras obras.. "Escolas Profissionais", livro
dedicado aos métodos de ensino técnico na
formação dos brasileiros; "O ensíno na
zona rural" e os 3 volumes de "Geometria
Descritiva"_



IAB-BA condena'
mudança de tráfego
em Salvador

Os departamentos do lAB conti-
nuam atentos na defesa de nossas ci-
dades. Agora mesmo, nos chega a no-
tícia de um extenso trabalho reali-
zado pelo lAB-BA sôbre o nôvo sistema
de tráfego adotado pela Inspetoria de
Trânsito de Salvador. A Comissão es-
tava sob a coordenação do secretário
daquele departamento, arquiteto Odi-
lon Santos Netto e contou com a par-
ticipação do presidente do Sindicato
dos Engenheiros da Bahia, Sr. Sérgio
Guimarães. O relatório final apresen-
tou a análise detalhada de todos os
pontos conflitantes, ilustrado com de-
zenas de gráficos comparativos, e em
sua essência apontava os erros já co-
muns em nossas cidades que sofrem
mudanças radicais de seus sistemas de
tráfego sem base em nenhum planeja-
mento global:

1. oarêncía completa de medidas pre-
liminares à implantação do nôvo
sistema;

2. Novos pontos de conflitos e per-
manência de outros remanescentes
do esquema anterior,

3. infração das normas brasileiras de
trânsito no que se refere aos sen-
tidos de tráfego em uma mesma
artéría:

4. alto grau de insegurança para os
pedestres e elevação do índice de
atropelamentos;

5. distribuição de pontos de coletivos
prejudicial para a população pe-
destre.

Em suas conclusões o relatório do
IAB-BA afirma que "a solução defini-
tiva do tráfego em Salvador só se al-
cançará a. longo prazo, de acôrdo com
um Plano Geral" que regule o cresci-
mento desordenado da cidade ..

Estão de parabéns, portanto, nossos
colegas da Bahía por mais esta luta
em defesa de sua' louvada e bem-amada
Cidade de Salvador. O

----------------~------------ag----
Cinema

(Continuação da pág. 30)

Dito isso, e sem exagêro, é fácil encon-
trar em "Arraial do Cabo", a par das belas
imagens de Mário Carneiro, a necessária
fluência de atmosfera e ritmo que, até ali,
nenhum Ifilme brasileiro ainda tinha al-
cançado, em que pêse os exercícios pionei-
ros de Nelson Pereira dos S,antos, o vísío-
narísmo de Trigueirinho Neto ("Bahia de

Todos os iEantos") ou o ínccntrolável e
perturbado- talento de Glauber 'Rocha'
C'Barravento"). Saraceni, poeta da rup-
tura, não assume uma ética que seja ape-
nas instrumento de convívio social. A mo-
ral é a própria vida e, por excelência, a
verdadeira política do autor. "Arraial" não
era outra coisa senão a U)resença crítica
de um autor em busca de uma harmonia.
Harmonia que surge primeiro no plano
político: como conciliar a weracídade do
progresso (necessário) com a sobrevivên-
cia de uma população que não está pre-
parada para êle. Embora sem pretensões
científicas, e por isso mesmo, "Arraial" se
torna um dos poucos filmes didáticos, ja-
mais feitos no Brasil. Mas como o estilo
está ligado à própria vida do autor, não
se tratava apenas de impor uma estética,
mas de elaborar um programa de vida que
se integra ao próprio exercício da profis-
são. Saraceni rompe com o estúdio (no
que não é o primeiro, no Brasil), com os
refletores, o tripé, com as estrêlas, o or-
çamento alto e desligado da realidade in-
dustrial, com a equipe enorme, e parte
com alguns poucos amigos, dinheiros par-
cos, Mário Carneiro, uma velha Arriflex,
e seu programa de autor, para fazer "Pôr to
das Caixas".
Não seria exagêro dizer que "Pôrto das

Caixas" foi o mais ínjustíçado e íncom-
preendido dos filmes do chamado Oinema
Nôvo. Num.a época de grande excitação
política, de fermentação ideológica, em
que o .comício substituía, em tôdas as
áreas, as obras de arte, não se podia es-
perar outra reação para aquêle filme des-
glamurizado, sereno, lento como a própria
vida de seus personagens, dramàticamente
mínucíoso, investigador, perplexo na me-
dida em que se propõe penetrar na alma
do comportamento e não em seus este-
reótipos imediatos (mesmo que êsses se-
jam políticos). Um filme que ainda so-
mava contra si a aparente grossura téc-
nica, que não se inspirava em outra coisa
senão na própria grossura do, subdesenvol-
vimento, no despojamento de um povo po-
bre, na realidade de uma amarga situação
global. Valkiria povoou, durante muito
tempo, vasta área crítica como o protótipo
do antipersonagem de um antídrama
anticinematográfico. Mas as injustiças
vão sendo corrigidas e as safras posterio-
res de filmes brasileiros provaram, e pro-
vam até hoje, a oportunidade excepcional
de um filme como "Pôrto", naquele mo-
mento. Saraceni se livra do lamento de
Mário de Andrads: "Passei minha vida
lutando contra os que já morreram; mas
seria desgraçado se me obrigasse a díalo-
gar com os que ainda não nasceram".

De "Pôrto" a "O Desafio" um longo si-
lêncio interrompido pela experiência, em
cinema ..direto, de "Integração Racial". O
menos sólido de seus filmes, o único ver-
dadeiramente frustrado, talvez pelo moti-
vo mesmo de ser um documentário (em
que o talento fíccíonista intervém íncon-
trolável) , de ser encomendado (com o
"approach" sôbre o tema relativamente li-
mitado pela natureza dos patrocínadores)
e de ser, inconscientemente, um rascunho
de um filme que, naquele momento, já vivia
em sua cabeça. De 64/65, um grande si-
lêncio forçado pela retração da produção.
Anos magros no cinema brasileiro, avassa-
lado pela crise que cobria todo o Pais em
tôdas as áreas. Em fins de 65, para ser
lançado em 66, "O Desafio".
Em 1964 um fato político agitou o Bra-

sil inteiro. ll:sse não é exatamente o espaço
que se deva usar para díscuti-lo. Interes-
sa-nos apenas a compreensão de que o al-

cance de suas conseqüências limitou a ação
de alguns, eliminou a de outros, transfor-
mou a de muita gente. O movimento mi-
litar daquele ano sufocou, no âmbito cul-
tural, tôda uma geração de jovens intelec-
tuais e artistas de esquerda, ou simples-
mente reformistas, que têm até hoje difi-
culdade de ressurgir das cinzas. Menos
pela situação Objetiva do que pelos abalos
internos provocados pela descoberta do fra-
casso e da tragédia. É êste sentimento trá-
gico da impotência, o drama da íneompre-
ensibilidade, que "O Des3Jfio" procura
narrar.
Um jovem intelectual de esquerda (Odu-

valdo Viana Filho), jornalista, aspirante
a escritor, de repente se sente inútil, sem
perspectivas, literalmente alienado da vida
de seu país, e de suas aspirações, ao lado
do que lhe restara da tragédia - uma
amante (Isabela), espôsa de um industrial
(Sérgio Bríto) ligado à conspiração ante-
rior e ao poder estaoelecído em março.
Não se trata de um filme político no sen-
tido tradicional de sua classificação; o que,
em parte, frustra e frustrará todos aquêles
que foram ou vão procurar no filme uma
catarse antí-revolucíonáría, os que forem
praticar em "O Desafio" o exercismo polí-
tico, a queima dos espíritos maus,' tão em
moda nas mais recentes obras militantes
do cinema ou do teatro. Por outro lado,
não se trata também de um filme de amor,
construido em cima do tradicional êle-
ela-o cutro, tendo o movimento de abril
apenas como pretexto a detonar a rup-
tura do triângulo. "O Desafio" é, na coe-
rência da obra de Saraceni, um filme de
circunstância e, ao mesmo tempo, um tes-
temunho universal de experiências profun-
das. Um estudo vertical de uma alma frus-
trada e desolada, e um poema de otimismo
e redenção. Um programa moral de vida,
sem se eximir de uma clara decisão poli-
tica (em sentido amplo). E mais uma
vez, essa mágica, indelével harmonia, en-
tre autor e obra.
De um ponto de vista estritamente cine-

matográfico, "O Desafio" é um avanço e
um desafio às pesquisas de um cinema
moderno. Sua liberdade informal, cones-
ponde exatamente a um espírito contem-
porâneo de açambarcamento da matéria
sem temer o risco da prodigalidade com
que ela se esvai da tela para 00 espectador.
ÉSse maravilhoso jorrar de \pensamentos e
ações tão ligados ao quotidiano quanto o
absurdo, nOomundo moderno, o é. (Um
dia êste filme iPcderá servil' de exemplo ou
de campo de pesquisa para a determinação
das relações contemporâneas - e mais
particularmente no caso brasileiro - entre
a consciência política e a existência, entre
a razão consciente e a conscíência tout-
couri . Enfim, no curto caminho de "Ar-
raial" a "O Desafio", êsse último se expõe
como conseqüência normal e inevitável de
uma vida estranha e generosamente dedí-
cada ao cimena e aos homens. Não sem
sacrifícios - pelo contrário, a tragédia, a
partir do assassinato do "Pôr to", se inte-
gra no universo de seus personagens como
condição inerente de quem padece de qual-
quer injustiça. E, como no assassinato de
"Pôrto", ela deslizará pOr todo "O Desafio"
como coisa do quotidiano. Não se a relevará,
porque ela então seria excepcional. Pelo
contrário, ela se integrará, naturalmente
no quotidiano de todos, sufocando, domi-
nando, destruindo, até que alguém, pela
exasperação, se lembre de que ela pode ser
partida, pois as condições nós mesmas as
críamos , Essa será a ruptura final,vetor
único para onde se dirige tôda a obra de
Saraceni; êsse será o verdadeiro e final
tempo de guerra, sem sol. O
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o
impermeabilizante
de confiança
mais usado
no Brasil

Outros produtos de
nossa fabricação:

Neutrol
Tinta betuminosa

.Jii1rboliÍsliCIT
Mástique asfáltico

ImOJiAC
Cola para tacos

GARANTIA DE

OTTO BAUMGART
INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A.
AV. PRESTES MAlA. 356 • FONES, (PABX) 32·7280· 35·2426·36.4425.37.9347

CAIXA POSTAL. $492· ENDERÊÇO TELEGRÁFICO "8AUMGART". SÃO PAULO

Notícias
• Nova Linha da Loggia

A Loggía Interiores e Decorações, acaba
de lançar a sua nova linha de móveis para
1966, apresentando modelos para dormitó-
rio, living e escritório. A coleção com-
preende 1 conjunto de sofás, mesa com
estrutura em treliça e tampo de mármore,
cadeiras, buffet e mesinhas de centro.

As características da nova linha, cria-
ção de equipe composta pelos arquitetos
José Maria Belo, Sioma Largrna e Mário
Fedrosa, são, na concepção de seus cria-
dores, funcionalidade e beleza dentro de
um baixo custo de produção industrial.
O lançamento foi realizado em coquetel

oferecido na última semana de março, a
arquitetos e convidados especiais. A iLoggia
está situada à Rua Hílárto de Gouveia,
n.? 57-A, em Copacabana .

• Encontro de Arquitetos
Planejadores em Curitiba

Promovido pelo Instituto de Arquitetos
do Brasil, e organizado pelo IAB-PR, terá
lugar em Guritiba, entre 12 e 16 de maio
próxímo o I Encontro de Arquitetos Pla-
nejadores. O Encontro tem por j'inalidade
estudar e debater a posição do arquiteto
nas tarefas de planejamento e o estarbele-
cimento de normas que orientem a prátíca
profissional neste campo. O temário do
Encontro será desenvolvido por 5 grupos:
I - oonceítuação e diretrizes do Planeja-
mento Fisico no Brasil; !! - Formação e
participação do arquiteto planejador;!!I-
Prática Profissional; IV - Simbologia e
Vocabulário; V - Remuneração.
Poderão participar do Encontro, como

membros atuantes assistentes ou observa-
dores, arquitetos e entidades interessados.
O Ministro do Planejamento, prof. Ro-

berto Campos, aceitou o convite que lhe
dirigiu o IAB e deverá presidir a sessão
de encerramento do Encontro.

e Cobre
Acaba de ser fundada uma entidade

Centro Brasileira para Fomento do Uso
Cobre (CEBR,A.cO), com caracteristicas de
órgão consultivo técnico e científico da
indústria e do comércio e cuja finalidade
é a de incrementar a utilização e as apli-
cações do cobre, de suas ligas e seus com-
postos. Para tanto a Oobraco propõe-se a
Ipromover estudos e pesquisas, estudar to-
dos os campos da aplicação do cobre no
Brasil, desenvolver novos métodos, incen-
tivar o intercâmbio de informações técni-
cas, manter serviço estatistico referente a
produção, préços e consumo do cobre,
manter serviço gratuito de consultas e or-
ganizar conferências e simpósios Ipara tro-
ca de ídeías, informações e experiências
relativas à produção e emprêgo do cobre.



• Brasil na Feira de Lei.pzig
A T o R A Arquitetura, Equipamentos

Ltda. está representando ·0 Brasil na
Feira Internacional de Leipzig - Alema-
nha Oriental, a convite do setor cultural
do Ministério das Relações Exteriores, e da
COnfederação Nacional da Indústria.
.O mobiliário exposto, foi desenhado

,pelos arquitetos, da TORA, Arberto 'Reis e
Luiz Carlos Doria.
Na linha de móveis ora exposta, segundo

os seus criadores, houve uma preocupação
bastante acentuada na qualidade do dese-
nho industrial brasileiro. O Jacarandá, o
Azulejo, e a Palhinha foram os materiais
escolnídos, dada a tradição de seu em-
prêgo desde a época colonial.
Tem sido o "Sitand" do Brasil, projetado

pelo arquiteto Antônio Antunes, um dos
mais visitados da feira, estando ° ambiente
criado .pela TORA em primeiro plano.

e Tênis Clube de Presidente
Prudente

Os arquitetos Aríel Rubinstein
IAB-SP, Luígí Vilavechia - IAB-SP, e
Tito Lívio Frascino - IA;B-Sp, obtive-
ram o 1.0 lugar no concurso de Ante-
projetos para a sede do Tênis Clube
de presidente prudente. A equipe do
arquiteto Luíz Forte Netto - IAB-PR,
classificou-se em 2.0 lugar. Foram
também destacadas as equipes dos ar-
quitetos Cândido Malta Campos Filho,
Ziegbert Zanettino e Manoel Koschius-

ko Correa, e a dos arquitetos Bernardo
Blanco, José Alvaro Coelho e José Ma-
galhães Jr. .,
Os trabalhos concorrentes (22), fo-

ram julgados por uma comissão inte-
grada pelos arquitetos Roger Zmekol
- IAB-SP, Jerônimo iEsteves Bonilha
- IAB-SP e Fábio Moura Penteado -
IAB-SP.
ARQUITETURA espera poder publi-

car brevemente os projetos classifi-
cados.

e Congresso de A:l.'quitetos
Paisagistas

Na Alemanha, entre 6 e 21 de ju-
nho de 1966, será realizado o 1.0 Gon-
gresso da Federação Internacional de
Arquitetos Paisagistas (IFLA). O tema
ido congresso será "O Arquiteto Paisa-
gista no Planejamento Físico, na Pla-
nífícação Urbana e da Paisagem".

• Jornadas de Engenharia
Estrutural

Serão realizadas em 'São Paulo, de 20 a
25 de junho próximo, as XI Jornadas Sul-
Americanas de Engenharia Estrutural. Os
interessados em partícípar do conclave po-
derão, desde já, dirigir-se à Comissão Or-
ganísadora, na Associação Brasileira de
Cimento Portland, Rua Barão de Itapetí-
nínga, &8,8.° andar, São Paulo.

• Novos Materiais
Cobertura Horizontal

A S.A. Tubos Brasilit acaba de lan-
çar no mercado um nôvo tipo de peça
autoportante de cimento amianto
para aplicação em coberturas horizon-
tais. A peça, denominada Kalheta, co-
bre vãos' de até 5 metros e pesa
24kg/m2• A Brasilit fornece ainda para
êste tipo de peças uma linha de aces-
sórios que inclui peças para cumíeí-
ras, placas de vedação, parafusos para
fixação e ganchos especiais para fi-
xação das kalhetas em estruturas me-
tálicas e de concreto.

• Colóquio Ocidente-Oriente

Para estudar as influências recípro-
cas das arquiteturas do Ocidente e do
Oriente realizou-se entre 6 e 13 de
março, um colóquio com a assistência
da UNESCO.
O objetivo principal da reunião foi

o da criação de um centro permanen-
te para coordenar as pesquisas sôbre
a habitação e a evolução das estrutu-
ras urbanas no Oriente e no Ocidente.
Entre os arquitetos presentes: Lúcio

Costa (Brasil), Pierre Vago (França),
Kunio Mayekawa (Japão) Maxwell Fry
(Inglaterra), M. da Silva (índia), M.
A. Lahbabi (Marrocos), L. Chong Kear
(Bíngapura) , J. Watterson (EUA). O

o segrêdo da perfei-
ção do som num violino
depende da qualidade- da
madeira que entra na sua
fabricação.

Paralelamente, no ramo da construção o sucesso de uma
obra depende não só da pericia dos engenbeiros e construtores
como, principalmente, da qualidade dos materiais empregados.

Usando o cimento MAUA você terá a tranquílídade de
ter escolhido um cimento que garantirá a segurança e a du-
rabilidade de sua obra.

COMPANHIA NACIONAL DE CIMENTO PORTLAND

PARABENS RIO
NO SEU IV CENTENÁRIO
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Rio de Janeiro

o cimento "MAUÁ" .upe-
ra as e.pecifico~õe. exigi .•
da. para cimento. Por.lond
no mundo inteiro.



Legislação
Condomínio e Incorporações

Normas Para Registro

DF - Decreto H.o 55.815,
de 8 de março de 1965.

Estalbelece normas para a escrituração
de registros criados pela Lei número 4.591,
de 16 de dezembro de 1964, que dispõe sô-
bre Condomínio e IncoI1porações Imobiliá-
rias, no' Registro' Geral' de Imóveis.
O Presidente dá iRepública, usando das

atribuições que lhe confere o artigo 87,
n." I, da Constituição, decreta:
Art; 1.0 - Os' íncorporadores: sujeitos ao

regime da [,ei n.? 41.591, de 16 de dezembro
de 1964, ficam obrigados em todo o ter-
ritório nacional, antes de anunciar a ven-
da, a depositar no cartório de Registro de
Imóveis, da respectiva circunscrição, os
seguintes documentos:
a) título de propríedade do terreno ou

de promessa de compra e venda, írrevogá-
vel e írretratável, ou de cessão de direitos
ou de permuta, no qual conste cláusula de
ímíssão de posse do imóvel, e não haja
estipulações ímpedítívas de sua alienação
em frações ideais e inclua consentimento
para demolição e construção, devidamente
regístrado:
b) certidões negativas de impostos fe-

derais, estaduais e municipais, de protes-
tos de títulos, de ações cíveís e criminais,
e de ônus reais relativamente ao imóvel,
aos alienantes do terreno e ao íncorpo-
rador; ,
c) histórico dos títulos de propriedade

do imóvel, abrangendo os últimos vinte
• anos, acompanhado de certídâo dos res-
peetívos registros;
d) projeto de construção devidamente

aprovado pelas autoridades competentes:
e) cálculo das áreas das edificações dis-

criminando, além da global, a das partes
comuns, e indicando cada tipo de unidade
e respectiva metragem da .área construída ;
f) certidão negativa de débito para com

a Previdência Social, quando o titular de
díreítos sôbre o terreno d'ôr responsável
pela arrecadação das respectivas contri-
buições;
g) memorial descritivo das específica-

ções da obra projetada, segundo modêlo
a que se refere o íncíso IV do art. 58, da
Lei n.O 4.591, de 16 de dezembro de 1964;
h) avalíação do custo gl~bal da obra,

atualizada à data do arquivamento, cal-
culada de acôrdo com a norma do íncíso
lII, do art , 53, da Lei n.? 4.15'91,com base
no custo unitário, referido no art. 54, da
mesma Lei, discriminando-se, também, o
custo da construção de cada unidade devi-
damente autenticada pelo profissional' res-
ponsável pela obr,a;' .
i) discriminação das frações ideais de

terreno com as unídades 'autônomas que
a elas corresporiderão;
j) minuta da futura convenção de con-

domínio que regerá a edificação ou o con-
junto de edificaçóes;
1) declaração em que se defina a par-

cela do preço de que trata o íncíso II, do
art. 39, da Lei n.o 4.591, citada;
m) certidão do instrumento pÚblico de

mandato, referido no § 1.0, do art. 31, da
Lei n,v 4.691;
n) declaração expressa em que se fixe,

se houver, o [prazo de carência (art. 34);
o) atestado de ídoneídade financeira do

íncorporador, fornecido rpOr estabelecimen-
to de crédito, que opere no Pais ~á mais
de cinco' anos.:

promissários direito real oponível a' ter-
ceiros, e far-se-á à vista do instrumento
de compromisso, em o qual o Oficial lan-
çará a nota indicativa do livro, página e
data do assento.
Art. 6.° - A inscrição não pode ser can-

celada senão:
a) em cumprimento de setença;
Ib) a requerimento do incorporador, en-

quanto nenhuma unidade fôr objeto de
compromisso devidamente averbado, ou
mediante o consentimento de todos os
compromíssáríos ou seus cessíonáríos, ex-
presso em documento [por êles assinado ou
por procuradores com q;Jodêres especiais.
Art. 7.° - O registro ínstítuído pela Lei

n.? 4.591, de 16 de dezembro de 1964, tanto
por inscrição quanto par averbação, não
substitui o dos atos constitutivos ou trans-
la,tivos dos direitos reais, na forma e para
os efeitos das leis e regulamentos dos re-
gistros públicos que continuam em vigor
(Decreto n.o 4.357, de 9 de novembro de
1939, e n.O 5.318, de 29 de fevereiro de
1940) . •
Art. 8.° - Tôda a documentação manus-

crita, datílografada ou impressa enumera-
da nos íncísos c, d, e, g, h, i, j, 1, n e o,
do ant. 1.0, será apresentada a cartório em
duas wías autenticadas pelos incorporado-
res, devidamente reconhecidas as firmas.
Parágrafo único - lIl: indispensável a

outorga uxória quando sej.acasado o ven-
dedor.
Art. 9.° - Será averbada no respectivo

registro a desistência da incorporação,
após a mesma ser denunciada ao Oficial
na forma do art. 33, §§ 4.° e 5.° da !Lei
n.o 4.591, de 16 de dezembro de 1964, no
[prazo de carência fixado nos têrmos do
artigo 32, alínea n, arquivando-se o do-
cumento.
.AJ'rt. lD.o - O falecimento de contra-

tante não resolve o contrato, que se trans-
mitirá aos herdeiros.
compromisso;
Art. 11.° - Cancela-se a averbação:
a) a requerimento dos contratantes do

§ 1.0 _ A documentação referida neste
artigo, após exame do Oficial do Registro
de Imóveis, será arquivada em cartório
f,azendo-se o competente registro.

§ 2.° - os contratos de compra e venda,
promessa de venda, cessão ou promessa de
cessão de unidades autônomas, serão aver-
bados à margem do registro de que trata
êste artigo.

§ 3.° - O número do registro referido
no § 1.0, bem como ,a indicação do cartó-
rio competente, constará, obrígatõríamente,
dos anúncios, impressos e publicações, pro-
postas, contratos preliminares ou defini-
tivos, referentes à incorporação, salvo os
anúncios "classificados".

§ 4.° - O iRegistro de Imóveis dará cer-
tidão ou fornecerá, a quem o solicitar, có-
pia fotostática, helíográtíca, mícrorílma-
gem ou outra equivalente, dos documentos
especírícados neste artigo, ou autenticará
cáa;>iaapresentada pela [parte ínteressàda .

§ 5,° - .A: existência de ônus fiscais ou
reais, salvo os impeditivos da alienação,
não impedem o registro, que será feito
com as devidas ressalvas, mencionando-se,
em todos os documentos, extraídos do re-
gistro, a existência e extensão dos mes-
mos.

§ 6.° - Os oficiais do Registro de Imó-
veis terão 15 dias para apresentar, por
escrito, tôdas as exigências que julgarem
necessárias ao registro e arquivamento, e,
satisfeitas elas, terão o prazo de 15 dias
para fornecer certidão, relacionando a, do-
cumentação apresentada, e devolver, au-
tenticadas, as segundas vias da mencio-
nada documentação, com exceção dos do-
cumentos públicos. Em caso de divergên-
cia, o Oficial levantará dúvida, segundo
as normas processuais aplicáveis (Decreto
n.o 4.857, de 1939, art. 216· e seguíntes) ,

§ 7.° - O Oficial do Registro de Imó-
veis responde, civil e criminalmente, se
efetuar o arquivamento de documentação
contraveníente à lei, ou dar certidão sem
o arquivamento de todos os documentos
exigidos, cabendo-lhe fiscalizar o cumpri-
mento dos requisitos e exigências legais.
Art. 2.° - RecebIdo o memoríal e os

documentos mencionados no artigo ante-
rior o Oficial do iRlegistro de Imóveis, de-
ipOi; de autuá-Ios, dará recibo ao apre-
sentante, procedendo a seguir no exame
dos mesmos, observados os prazos estabe-
lecidos no § 6.°, do art. 1.°.

§ 1.0 _ O Oficial !procederá ao registro
se os documentos estiverem em ordem.
Caso contrário, o apresentante será noti-
ficado para atender às exigências da lei,
dentro em prazo razoável que lhe será
concedido.s 2.° - Não se conformando o apresen-
tante, o Oficial susci-tará dúvida e os au-
tos serão, desde logo, conclusos ao juiz
competente para conhecer da impugnação.
Art. 3.° - Decidindo o juiz pela pro-

cedência da dúvida, o oficial cancelará a
apresentação do memoríal e dos documen-
tos, devolvendo-os ao apresentante, e de-
clarando, em certidão, que a dúvida foi
[ulgada [procedente e arquivada a man-
dado judiciaL
Art. 4.° - OS registros ínstítuídos pela

Lei n.o 4.591, de 16 de dezembro de 19~4,
serão escriturados no Livro' 8 rr: Registro
Es.pecial - sem prejuízo das anotações e
referências aos demais livros de cartório:
a) por inscrição, o memorial da ,pl'o:prie-

dade edificando;
b) por averbação, os contratos do com-

promisso de venda, suas transferências e
rescisões.
Art. 5.° - A averbação dos contratos de

compra e venda, promessa de venda, ces-
são desta ou de .promessa de cessão alu-

. didos no §.Z.o;-du"'ark -L";-atribui-·a-os--eom----''(0.,0.

compromisso;
ib) pela resolução do contrato;
C) pela transcrição da escritura de com-

pra e venda;
d) por mandado judicial.
Art. 12.° - No livro de transcrição, e à

margem do registro do memoríal da pro-
priedade edificanda, averbar-se-á a ins-
crição assim que efetuada.
Art. 13.° -Será averbada, mediante re-

querimento, a construção das edificações,
para efeito de índívídualízação e discri-
minação das unidades autônomas.
Art. 14.° - Far-se-á o registro da Con-

venção do Condomínio no Registro de
Imóveis, bem como a averbação de suas
eventuais alterações, e, instituído o condo-
mínio por unidades autônomas a inscrição
conterá a índívíduação, identificação e
discriminação de cada uma, bem como a
fração ideal do terreno e parte comuns
correspondentes.
Art. 15.° - Pelas buscas que efetuar e

pelos registros que fizer, decorrentes da
Lei n.O 4.591, de 16 de dezembro de 1964,
o Oficial de Registro de Imóveis terá di-
reito aos emolumentos fixados no Regi-
mentos de Custas para procedimentos aná-
logos.
Art , 16.° - 1l:ste decreto entrará em ví-

gor na data de sua publicação, revogadas
as dísposíções em contrário.
Brasília, 8 de março de 1965; 144.° da

Independência e 77.° da República.

H. caeteuo Branco
Milton Soares Campos

de 10/3/1965 - Capa) " O



Fabrlcames êstes também.

Vidros impressos assegurám aproveitamento
de 82 a 89% da lurrtinosidade exterior.
Apesar disso não são transparentes. Não ofus-
cam, são translúcidos.E resistem à corrosão.
Todo vidro impresso (Vidrobrás), não importa
seu desenho, tem idênticas características
técnicas.

Fabricamos vidros impressos em 11 dife-
rentes desenhos, modernos e decorativos.
Alg uns desenhos, com espessura reforça-
da, apropriados às aplicações que exigem
maior segurança.
Escolha na próxima oportunidade um dêsses
vidros impressos Vidrobrâs.

VIDRO IMPRESSO
IDROBRÁS

,
Ind. Reunidas Vidrobrás Ltda.

a maior indústria 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
No Rio de Janeiro: Rua Debret, 23 - 't4.0 ando- Tel.: 22-5076 - End. Telegr.: BRASVIDRO - Em Pôrto Alegre: Av. Farrapos, 146-

2.0 ando con], 21- Tels.: 45-02 - 56-30 - 52-79, ramal 21 - End. Telegr.: VIDROBRAS.



•
Funcional
Devido à forma desuaseçãotransversal,permiteobter,
quandocomparadacom outrosmateriaisde cobertura:
1 - maior escoamento de águas pluviais
2 - maior resistência ao f'exionamento
Econômica
Pode ser normalmente produzIda em comprImentos
de até 12 metros, o que permite ao arquiteto obter,
com economia, grandes efeitos plásticos em cober.
turas e revestimentos laterais de fachadas.

Chapa1,apezoidal
de alumínio para revestimentos e coberturas
Material

•
Produzida em liga de alumínio extra-duro 3M-H
correspondentea ASTM - 8209 - 61 - Alloy 3003.
com encruamento máximo por laminação.

Caracteristicas Mecânicas

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

Isolamento Térmico

•
Oferece maior grau de isolamento térmico por
reflexão. Refletindo cêrca de 90% da luz solar
incidente, chega a redllzlr no verlo, de 15° C, a
temperatura interior.

•

Companhia Brasileira de Alumínio
PIONEIRA DA INDÚSTRIA NACIONAL DE ALUMINIO '

Av. da Luz, 297 - l1i ando_ Tels.: 36-3100 - 36-3101 e 36-1146 - S.Paulo
Av. Presidente Vargas. 309 - 20' ando- Tels.: 52-2074 823-2611 • R. de Janeiro
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