


'.~':-:':.' .! :

o SENHOR CO'MPARA "

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

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

para ser colecionada
a que é genuInamente brasileira e a única

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

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 dodôbro 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 REVISTA

..~;-~::. r:,
\

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

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

o total dêsses profissionais em atividade
especificando e comprando os materiais

de construção, arquitetura e decoração
j.;, que o 'senhol fabricá 1bú' .Verfdlf



o SENHOR.
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NAO PODE IMAGINAR
COMO É FÁCIL E BARATO

CONHECER A EUROPAg ..

. . . através da AGÊNCIA ABREU

Lisboa - Salamanca - Madri - Lourdes - Marselha - Nice - Cannes - Monte Carlo -
Gênova - Pisa - Roma - Florença - Veneza - Innsbruck - Zurich - Stutgart

Frankfurt - Colônia - Bruxelas - Paris - Biarritz - Lisboa

A Tôrre de Belém - o Rio Tejo - Sintra - o Vale dos Caídos - Museu do Prado-
as Touradas em Madri - a Cóte d'Azur - as belezas internacionais em Cannes-

o Cassino de Monte Carlo - San Remo - o Vaticano - o Coliseu -
a Via Venetto - a vida noturna de Roma - os canais de Veneza - os Alpes

suiços - a paisagem austríaca - o Rio Sena - o Museu do Louvre - os Campos Elísios -
o Arco do Triunfo - Paris em seu esplendor: boites, cafés, teatros, artes

e alegria de viver

495 dólares por pessoa,
que é quanto custa. tôda a excursão, de Lisboa a Lisboa, incluindo

hotéis, refeições, gorjetas, excursões e transporte em autopullman de luxo.

VEJA O ROTEIRO:

VEJA AS MARAVILHAS:

... E VEJA O PREÇO:

I

A AG~NCIA ABREU tem 126 anos de experiência

no seu ramo e por isso pode lhe oferecer o melhor

serviço pelo menor preço.

Consulte-nos, por telefone, por carta ou com uma

visita pessoal sôbre as nossas excursões e os seus

projetos de viagem, inclusive condições de financiamento.

Teremos o maior prazer em pôr a seu serviço

126 anos de experiência e tradição.

C. G. FREITAS - Representante Geral para o Brasil

Ed. Av. Central- Av. Rio Branco, 156 - 24.0 - s/2434/35 - tels. 22-6656/52-7703 - teleg. Abreutour



A ROTINA DO ARQUITETO

--

A rotina do arquiteto e do construtor inclui muita
coisa: estudar projetos, verificar detalhes, visitar obras,
especificar e conlprar 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 Brasil, sendo recebida por mais
do dôbro do número de arquitetos da revista que vem em segundo lugar
(e o IVC está comprovando o fato).
Por isso, é o único veículo de comunicação direta com os arquitetos e
construtores do país.
E o que assegura a mais completa penetração de mensagens publicitárias junto
a êsse público.
Inclua-se na rotina dos arquitetos e construtores brasileiros publicando a sua
mensagem publicitária em ARQUITETURA.



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

móveis S. a.

uma linha completa de móveis para
escritório e residência desenhados por
arquitetos de renome, I nt e-r n.a c l o.n a I.

d i s P o n í v e I s em [acar andá-da-baía e
aço cromado para entrega' i me d i a-ta .-

Consult~ ~em co,:-"promiss~. no~s_o .d.eJ=arl!lrr.~nto . ~e planeJ~~~nto

rua barata ribeiro .2CO,_loja fi tel: 37·6637 rio • gb-

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

móveis S. a.

"'.1

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

.d i s P o n í v e I s em [acarandá-da •.baía e
aço cromado para entrega I me d I a ta.

Consulte Sem compromtu. nosso departamento de planejamento

rua barata ribeiro .200, loja f, tela 37·6637 rle « gb



Tubos e conexões de ferro fundIdo são aprovados, sem quaisquer restrições,
pela Norma NB-19R da A. B. N. T., para instalações prediais de esgotos sani-
tários. E a marca BARBARÁ identifica, no Brasil, os melhores tubos e conexões de
ferro fundido. Fabricados por centrifugação. os tubos BARBARÁ tornam-se mais
resistentes, mais fáceis. de serrar, de durabilidade pràticamente ilimitada e superior
qualidade. As conexões, fabricadas em fundição inteiramente mecanizada, têm di-
mensões rigorosas e constantes e sua grande variedade permite executar qualquer
traçado de encanamentos. •

Fabricados nos diâmetros
de 50 mm (2"), 75 mm (3").
100 mm (4"), 125 mrn (Si')
e 150 mm (6"), em
comprimentos de
1 até 4 metros.

r.1:J

uma longa experiência
a serviço do progresso

companhia
rnelalúrgica
barbarã
Usinas: BARRA MANSA e S.PAULO
Escritório Central: Av. Almirante
Barroso, 72 • 12.0 • Tel. 22-9981
RIO DE JANEIRO
Filial: Pça. Pe. Manoel do
Nóbrega, 16 • 11'.1>• Tel. .32-3181
SÃO PAULO
Agências: BRASíLlA • GOIÂNIA
RECIFE· CURITIBA - PÓRTO ALEGRE



Nós queremos um piso
que aguente gente passando
e passando, por anos.
(Eterflex)

Nós queremos um piso
fácil ae limpar.
(Eterflex)

Nós queremos um piso econômico.
Se tiver t{)das essas. qualidades, .
nem preCIsa ser bonito, .....
(Eterflex é bonito, desculpe)

770m2 de Eterflex na S K F Rolamentos
Em dois andares ocupados pelos escr;,t6rlqs da S K ,F Rolamentos, em São Paulo, foram utilizados nada menos do Que
770 m2 de Etcrf'Iex. A1'éffi de oferecer ext rr-ma beleza decorativa, Etcrflcx se revela como o piso ideal para um escr-itór-io
em função de sua enorme pra ticidade. A foto abaixo documenta esta importante aplicação.

Eterflex reúne o útil ao agradável.
Ê bonito, sem ser frágil. Ê resistente,
sem ser caro. Eterflex tem entrada
franca na decoração de residências
sofisticadas, como em escritórios nor-
mais ou servindo corno piso de refei-
tórios de fábricas, corredores de hos-
pitais etc, Colocação amplamente ga-
rantida. Em 12 côres de excepcional,
beleza, Placas no tamanho de 30 x 30
.em, com espessura sempre uniforme.
Fornecemos tambémrodapés, testei-
ras para degraus de escadas' e corri-
mãos.

com a garantia

&erntt:
mais de 60 anos de experiência em
materiais de construção.

Consulte um Revendedor Eternlt ou o Departamento Eterflex • S. PAULO: R. Marquês de ltu, 70· sobreloja. Te!.: 36·t766 • RIO DE JANEIRO: R. Beneditinos, 16 • do 10,° ao 12.° andar
Tel.: 23·5816 • BEJ-O HORIZONTE: R. Tupis, 435 • 7,' andar· Tel.:2·9508. CURITIBA: R. Rockefeller. 7t7 - Tel.: 4·7296 • PORTO ALEGRE: R. Voluntários da Patrla, 7t • 1.0 andar • Tel.: aoSl.



Como isolante térmico
o telhado vale tanto quanto isto:

, ..

Seria preciso dizer a você que os telhados são excelentes con-
dutores térmicos? Ou que a laje de concreto e o estuque também
irradiam calor e. frio? Seria insistir no óbvio. Nós lhe oferece-
mos uma solução pratica e económica de evitar essas desagradá:
veis invasões de calor e frio. que trazem desconfôrto ao ambiente.

E você também sabe que as variações bruscas de temperatura
provocam trincas e rachaduras na laje de concreto e no estuque.
A solução é usar um material termo-isolante, com reais condi-
ções técnicas para.cumprir essa tarefa.

Eucatex Frigorjfico, por exemplo. Colocado sôbre a laje,
Eucatex Frigorifico é uma barreira contra o calor e o frio. Seu
coeficiente de condutibilidade térmica é dos mais baixos:
9.-=0,021 Kcal.m/m2.HoC. Sua colocação é o que existe de mais
tácil: é só cortar as chapas e depositá-Ias sôbre a laje. Nem pre-
gos é preciso usar.

Se é econômico? Basta olhar nossa tabela de preços.
Se é útil? Basta saber que Eucatex Frigorifico está sendo

empregado na proteção de equipamentos industriais que valem
centenas de milhões de cruzeiros. Alguma outra pergunta? Esta-
mos às ordens.

Corte em que exibimos a COlocação' de Eucatex Frigorifico na isolação laje-telhado.

A Eucatex S.A. Indústria e Comércio
Av. Francisco Matarazzo, 530 - Caixa Postal 1683 - São Paulo
Desejo receber outros informes sóbre a aplicação de Eucatex Frigorífico na isolação
laje-telhado.
Nome:

Profissão: ...

Enderéço: ..

Cidade : .. Estado :....

eucatex
- chapas para isolação térmica

: .

/
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,o ARQUITETO E QUEM ESPECIFICA.

o senhor sabe o que é especificar?

Especificar, em linguagem de arquiteto, significa indicar, no projeto, como detalhes e caracterização, o tipo,
a qualidade, e a marca dos materiais a serem aplicados na construção.
Isto significa que õãrquiteto é quem decide sôbre a utilização (ou mais precisamente, a compra) de cada
tipo de material de construção.
E quando o arquiteto decide, êle não determina a compra de um banheiro de tal tipo, de alguns metros
quadrados de piso ou fôrro, ou de uma pia, ou de uma lata de tinta, como uma dona de casã:OUüm leigo
qualquer. A sua decisão envolve sempre uma compra de vulto, em larga escala. Uma compra que vale a
pena disputar. -
Arquitetos e construtores são os verdadeiros clientes de quem fabrica ou vende materiais utilizados em cons-
trução, acabamento e decoração.
Arquitetos e construtores são o publico leitor certo é garantido da Revista ARQUITETURA que é o seu
órgão oficial.
ANUNCIE EM ARQUITETURA E VEJA COMO VALE A PENA.



Neste número:
• t.

Indicam materiais e serviços para o arquiteto especificar

Cimento'
. I

:! ,

COMPANHIA NACIONAL DE CI~NTO PORTLAND
AV. Presidente Wilson, 164' - Rio de Janeiro - GB.

Chapas, Divisórias e Lamiliados

EUCATEX S. A.
Avenida Francisco Matarazzo, 530- São Paulo .
Rua Sete de Setembro, 124 - Rio de Janeiro

Coberturas, Lajes e Pré-fabricados

COMPANHIA METALúRGICA BARHARÁ
Av. Almirante Barroso, 72 - 12.0 andar - Tel.: 22-9981 - Rio de Janeiro
Praça Padre Manoel da Nóbrega, 16 - 11,° andar - ·Te!.: 32-3181 - São Paulo

COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMíNIO
Àv. da Luz, 297 - São Paulo
Av. Presidente Vargas, 30'9- 20.0 andar - R:à

ETERNIT DO BRASIL, CIMENTO AMIANTO S. A.
Rua Beneditinos, 16 - Rio de Janeiro

Lumin.árias e Acrílicos

PASKIN & elA. LTDA.
Rua do Lavradio, 190 - Tels.: 42-2160 e 52-3369 - Rio - GB.

Móveis e Decorações

~PAZIO MÓVEIS E DECORAÇÕES LIMITADA
Rua Barata Ribeiro, 200 - loja F - Tel.: 37-6637 - Rio de Janeiro

Pisos e Revestimentos

ETERNIT DO BRASIL, CIMENTO AMIANTO S. A.
?ua Beneditinos, 16 - Rio de Janeiro

OTTO BAUMGART INDúSTRIA E COMÉRCIO S/A.
Av. Prestes Maia, 356' - Fones (PABX) 32-7280 -35-2426 - 36-4425 - 37-!l347
São Paulo. . " -,., .._ - -'.'. ._.'

INDÚSTRIAS REUNIDAS VIDROBRAS LTDA.
Av. Paulista, 193.8 - 10.0 Pav. - Te!. 31-6831 - 31-0164 - 31-2863 - 31-3693
- São Paulo
Rua Debret, 23 - 14.0 andar - Te!. 22-5076 - Rio de Janeiro

KLABIN IRMAOS & CIA.
Av. Rio Branco, 81 - 14.0 andar - Tel.: 23-5870 - Rio de Janeiro

Diversos

AGÊNCIA ABREU'
Av. Rio Branco, 156 - 24.0 andar - Salas 2434/35 -- Tels.: 22-6656 e 52-7703 -
Rio de JaneirQ - Gs.

COMPANlDA BRASILEIRA DE ERODUTOS QUtM.fcOS SlJELL
Praça Pio X, 15 - 5.° andar - Rio de Janeiro ~ G:a.
Rua Pec4"o~~t~~ ~ - 1 'V;.') andar - São l?aulb

• •

11Além de resinas Epikote a
Shell produz uma extensa
linha de produtos qulrniccs

para a indústria. Em quase todos os
pafses do mundo. êles estão con-
tribuindo para que se obtenha maior
eficiência. a custos mais baixos.
Para quaisquer problemas no cam-
po industrial a Shell está apta a lhe
apresentar soluções. através de as-
sistência técnica com petente e uma
série extrernarnente diversificada de
produtos de alta qualidade.
Polipropileno - Elastômeros - Sol-
ventes - Aromáticos - Álcoois para
plastificantes - Detergentes Iónicos
e nào.iónicos - Glicóis e poliglicóis
- Éteres de glicóis - Alcanolaminas
- Matérias primas para espuma de
poliuretano - Óleos têxteis - Anti-
oxidantes - Acidos Naftênicos - Pro-
dutos Auxiliares para borracha - Re-
sinas ., Parafinas.

Para maiores Informações sobre os pro-
dutos quimicos industriais da Shell, en-
vie-nos éste cupom.
Nome _

Firma ---: _

._ . Cargo ~~~~~'_=__
Enderéço _

CIdade -'-stad 0 _

Produtos que interessam : _

11
PARA A INDÚSTRIA

PROOUTÓS QuítOCos

Recife • Rua do Imperador" 207 - 2.· andar
Ri'p de Janeiro - Praça Pio' X, 15 - 5.~ andar
São Paulo - R-,.Pedro Américo, 32 -17." andar
Pórto Alegre - 'Rua Uruguai, '155 ., 7.· andar
B. Horli:onte - R. do Espírito Santo, 609 -12~·
COMPANIiIA BRASILEIRA DE
PRODUTOS QUíMICOS" St:iELl.,



Com 11IJJI'j&Gf/iodeEpi/I{ote neselJ fendlJ' foj SIIR
l6dIJ 11atruturll de concreto,

Compostos à base de resinas Epikote apresentam propriedades únicas: dureza, flexibilidade,
impermeabilidade, resistência quimica, resistência à corrosão -e ao atrito prolongado e constante.. . . .

Por outro lado. sua adesividade é tão grande que são capazes de unir concreto a concreto ou metais
a metais - e fortemente a ponto de a junção se tornar tão resistente quanto o resto da estrutura!

t:sse excepcional conjunto de propriedades faz de Epikote um material de inestimável valor para a
solução de problemas estruturais - seja na eliminação definitiva

de uma rachadura, seja na construção de estruturas inteiras. PRODUTOS QUíMICOS

'PARA A INDÚSTRIA

-,

:.. 1- •• :," J.~,.:..."..

rc ' ... ~.. ", ',., ~ .:
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o móvel modulado regulável representa a partlcí- <

pação (Ia arquitetura de interiores .brasilelra na
solução. dos problemas de espaço, utilidade ,.e
beleza. as várias. partes que O compõe permitem
Inúmeras combinações de prateleira, gavetelros,
armãrrós.. b a r e s , . bureaux, guarda. roupas", e

oequenos armários com prateleiras dlsttlbuldcs
oelos montantes de acôrdo com as exigências de
seu ambiente êle é ,"pOis um· móvel' adequado
tanto a dormitórios, como a. bibliotecas, Iivlngs,
escritórios, salas de música. e. salas de jantar,
Inclusive para divisão de.ambientes:'

estante com 4 buffets, 3 gavetelros, escrl {anl·
nha e 7 prateleiras

estante com 1 guarda-roupas, 1 bar, 1 gavetelro,
buffet e·9 prateleIras•. ~ ~~----~--------------,----------------------~-------------------------------------I

estante com gavetelro, 1 bar, 2 movels fechados
e 16 prateleiras

estante com 2 guarda _roupas, 2 gavetelr08 e.
8 prateleIras

estante com 4 guarda-roupas e 4 armários com
prateleiras

I
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GERRIT THoMÀs RIETVELD

't'his Dutch archítect was born
ín tTtrecht ín 188B. One of the
leading fígures in the movement
known as "De Stljl" rrom the
name or the revlew they brought
(lut from 1917 to 1931, he helped
to found the "lnternatlonai Con-
gresses of Mcdern Art (CIAM)" ln
1928. While flndlng hlmself un-
able to fully accept the doctrlnes
of thls oraaníaatíon, he was en-
thuslastically ln favour of renew-
lng architecture and industrial
designo and pursued an eventrul
career up to his recent death tn
the house that was hls first ím-
portant commlsslon.
L1ke Le Corbusler, Auguste Per-

ret and Van de Velde, Rletveld
was la~gely self-taught, startlng
hls lIfe's work as a jolnery ap-
prentice maklng period íurniture
In his ratherts shop and golng on
írom there to a draftlng-board ln
the studlo or P.J.C. Klaa"hamer,
where he reasoned out for hlm-
self the differences between stvle
anã functlon, rhythm and utlll-
tv, structurat elements and en-
closed spaces, in a balanced meas-
ure or díscíplína and imaginatlon,
Insptred by a passíon for architec-
ture. Painter Bart Van der Leck,
another member of the Stijl group,
lntroduced him to colour, and
h's use of It ln decoratlon was
exemnltríed bv the start.ltng chatr
he deslgned ln 1918 wlth a red
baek and a blue seat. the ends
oí the crossba;~s whlte and the
rest black. Acco-"dlng to hls blog-
rapher. Plerre Flouquet, Rletveld
held that the shape of a plece oí
í'urnlture was "form in space",
whereas form In archltectu"e was
"tho form oí space Itself", whence
he deduced that, whlle furnnure
was an annroach to a~chltecture.
tho contrary was by no means
exact. The reductlon of snRce to
Its maxlmum ut1lity led him, 16
year.~ later. to invent the "zlg-
zag chalr". essentla:l1v a plane
sur'aco folded at threenoillts,
'Witli no chairlegs ta get ln the
way of your íeet.
Short.ly after the first world

wai', the draughtsman branched
out on hls own as an a~chltect,
openlng an oUice wlth the deco-
rator Schrmder-Schrrede~. Dutch
art critlc BUffinga inslsts that
thereafter he "devoted hls whole
life to the organlzatlon oí space
and the c~eatlon of functlonal
harmony". Comnosltion carne nat-
urallv and spontaneou~ly to hlm,
but hls darlng orlglnality wa,<;the
product of ratlonal exnloratloll
and neve!" the glossy sheen of
exhlbltlon.'l!õm. Spl'ead,lng panes
of glass let the landecape in to
hl" houscs and slldlng doors 'Were
used to give intimacy Or spa-
clousness to the llvlng-room as
desired. Ye+: his cholc" of mate-
riais was not dlctated bv a desire
to achleve a "modern" appear-
ance ato ali cost,>, but bv carefull
consIdera tlon oí structural and
economlc features.
At the CIAM, there were col-

leagues that tended to desplse
the c~eative enthuslasm of thls
rugged lndlvidualist, but theY
dld not hesitate to eopy hls in-
novations-to hls Vrult amusement
and deL'ght. for he always w\ll~
comed the dlSSEmlnatlon oí ldeas,
his own or tho.,e of others, 80
long as they: were sound. Mis-
understood and even combated ln
hls home coutrtr'Y. Rletveld has a
'\vlde range 'or bu!ldlngs to hls
eredlt: private' resldences, housing
developments, shops, a cInema,
pavlllons and stands for exhlbl-
tlons, instltutes, academies and
museums ln Holland, as well as
prlvate houses and department
sto!'es In Germany and Austrla.
At the age of 70, he was stlll a
young archltect with keen InteI-
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llgence and amaríug' vltallty, as
míght be seen in hls organízatíon
of the Press Room at the Parts
headquarters of Uneseo, or the
exhíbítíon of his works and con-
cepts held at the Museum of
Utrecht ln 1958.
Long 'before he was awarded a

Doctorate Honorls Causa by the
Unlverslty of Delft and took hls
seat ãn the Belglan Académle das
Sclences, thls brllllant autodldact
had been teachlng archltecture ín
varlous Schools and he ls the
author of many lectures and com-
batlve artlcles on techníeaj and
cultural subíects, ín whlch he
never departs from the belief tha t
"ln the dally envlronment or
man, one should never Iose slght
or tho pre-emtnent runcnon or
form". Maklng no concesslon to
racítíty, vanítv or selí-lnterest,
Gerrlt Thomas Rletveld was
perhaps the most outstanding
personality of a group that Buf-
f!nga consldered "the startíng-
poínj, of a new cuituee and not
tho end-product of an evolutlon".

THE ACOUSTICS OF
OPEN-AIR AUDITORIUMS

Alberio v ieira de Azevedo

The open-aír auditorlum 1I-
lustrated ín this íssue ís sltu-
ated in Pôrto Alegre, state capital
or Rlo Grande do Sul. Seatlng
4,000 for symphony concerts, cholr
slnglng, ballet and sound fUm
projectlon. lt was deslgned by
O·,ty archltec·s Carlos M. Fayd,
Moacyr Moojen Marques and Ro-
berto Levy, with the collaboration
of englnee~s E1ys Ferrelra (struc-
ture) and Fernando Henrlque Aldar
(acoustlcs) .
Pernendicular to the AvenIda

Oswaldo Aranha. ln accordance
with the Clty plan, the axls or
the audltorlum runs almoot; due
s0uth. wlth the acourstic she11 at
the far end so as to secure protec-
tion from the prevalllng souther-
lies. ln vlew oí the hlgh water
table, the seatlng accommodatlon
rlses ln tlers from ground leveI
wlth the dual purpose of faeil-
ltatlng run-off and buildlng up
an earth barrler agalnst back-
ground noise írom the traffic on
the avenue, whlch was to be fur-
ther deadened by landscaplng
wlth lawns and shrubberles.
Slnco a charge !r; made for

attendlng the performances, the
wholo audito~lum ls enclosed by
panels or exposed brlckwork, to
allaw for the éntrance and exit
of snectators and erect a barrler
to the pentratlon oí background
nolso from east and west. A hori.
zontal coplng slab crowns the
panela unlnterruntedly, but the
gradual rise of the tlers and the
0vedapplng of th •• vertical planes
. a1: an angle ellmlnates the pos-
sf'i' lity oí standlng waves. Ali
wall surfaces inelde the audlto-
rlum on the northern sido>.ven-
ing the sub-statlon. switchboarcls,
lp.vatorles and prolectlon boot-h,
are suitably soundproofed; the
outer wall!> of thls boot,h and of
the lavatorles are polyprlsmatlc ln
form when faclng the acoustlC'
ehell. so as to dHfuse the sound.
ln the case of the store rooms
and sub-statlon, such walls are
built. or hollow brlck. highly pe~-
meable to the alldlo freqll"nCY
bando and both walls and ceillngs
are llned wlth 3/4-lnch flbreboa·rd
soundproofln~ to eliminate echo
as far as posslble.
The acoustlc shell, wlth a pro-

scenlum openlng or 72x 26 feet
and a depth of 40 feet, ls rein-
forced concrete throughout, wlth
a board floor, 80 as to secure max-
lmum lnertla to sound reflectlon.
The polyhedrlc shape has 'been
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worked out physic!lJly and geo-
metrícally, and ís deslgned for a
40-plece symphony orchestra, an
orchestra plt for 60 muslcians
belng further provided. Sound
reflected back to the stage and
audltorium ls taken care of by
combinatlons qf reflector planes,
and the seats are buüt up of
separate wooden slats to make
them permeable to sound. Flnal-
Iy, ln the desígn of the shell,
reethetlc consideratlons and a
ratlonal solutlon to the problem
or raínwater run-orr have been
taken lnto account.
The loudspeaker system, ccnsíst-

lng or a central sound source
lacated at the top of the shell,
ia lntended for Instrumental and
vocal performances onlv, ln the
case of plano solos, lf the tn-
strument is placed weii upstage,
no sound ampllflcatlon ís needed,
but, on the corrtrary, whenever
ballet ls put on, specíal Ioud-
speakern must be provlded for the
ptt orchestra. Scenery lnslde the
acoustíc she11 ls expressly forbid-
den for technlcal reasons, though
th,'s mav interfere with some kírids
or nroductíon ln whlch visual and
audlt've perceptíon should be
complementary,
Trafflc along the Avenida Os-

waldo Aranha has proved a serious
prcblem. In June 1960,before work
was started on the síte. the tn-
tensítv or background nolse ranged
from 73 declbels at 130 feet from
the roadway axís to 62 dB at 700
íeet. After constructlon. these
levels we,.e found to have rlsen
to 70 dB at the northern facade
oí the audltorium (400 íeet) and
lnsldp it the 80und-survev meter
recorded 63 dB for the last tler
oí seat1 and 60 dB for the front
row and the stage. This lncrea,oe
in nolse was due to a rlse in the
volume of trafflc ln the last flve
yea~s and to the locatlon of an
ornamental sheet of water. not
envlsao;ed ln the proJect, Ibetween
the back of the hall and the
tho~oughfare. The onlv effllclent
rpmedv would spem to be to cLlvert
the flow oí trafflc ln the after-
noon on Saturdays and hOlldays
anct In the evenino; 01'1 weekdavs.
whlch would entall no great ln-
convenlence for road Usem.

PSYCHOANALYTICAL COMMENTS
ON THE PLAY: "WHO'S AFRAID
OF VIRGINIA WOOLF?"

Waldemar Zusman

Tho summarlzlng of an artlcle
based bn a transIatlon pl'eSent3
? problem that is ali the more
delicate when the summary ls to
be ln the origInal language ln
whlch the wo,k was written, and
partlcularly so when the trans-
latlon is so free as to mlsconstrue
certain detalls of tho dialogue and
the wrlter selects these mlt::con-
struetlons to !llustra te hls argu-
ments. However sound hls obser-
vatlon~. an accurate render;ng
would reveal unfortunate incon-
slstencles. ln thls abst~act. there-
fore. an attpmpt has been made
to avold such ilnconslstencles and
set forth tb" vlews of nsycho-
analyst Dr. Waldemar Zusman as
ho wauld havo done, had he been
well acqualnted wlth the Amerlcan
texto
ln Portuguese, Edwa~d AlbE:e's

play has proved a smash hlt, and
quotatlons from lt are quite the
rage ln Brazll, where the sub-
6tltutlon or the name of the Eng-
11sh novellst for "the blg bad
woU" ls not very easy to undpr-
stanct as t.he effervesc.ence of the
rather slllv jocúlarlty or Amprlcan
parties whlch It undoubtedly ls.
Tho repetitlon of the tltle phrase,
sung at lntervals by the dlffe~ent
characteM (four ln ali), is symp-

SUMMARY / RÉSUMÉ

tomatlc of their fear of reallty,
anel.mdeed the keynote Is sounded
by Martha and George when they
talk of "truth and llluslon" ln
the third act and reveaI thelr dlf-
ficulty ín tracing the boundary
between the real worId and the
mvths ct their own ínventíng ,
Martha, the only daughter or

tho autocrattc presldent of a
emalt New England college, Iost
her mother in early childhood
and grew up to marry George,
stx years her juníor, ln the hope
of tralnlng hlm to take her
father's place when he retlred and
satisfy the demands of her <Edlpus
rantasv of givlng hlm a son, but
lnstead or "being the Hlstory
Department" George remalns no
more than the "bog" of lt, as
Martha taunts, and the autoblo-
graphlc novel, by whích he tried
to rld hlmself of the gul'Jt com-
plex of havlng shot his mother
"aecldentally" and kllled hís fa-
ther ln a car accídent, so schocked
his fathe"-ln-law that he would
not Iet him PUiblish lt.
This ís the background tha t

gradually emerges, drink after
drink, wlth a good deal of sus-
pense from the conversatíon of a
nlght or progressíve lnebriatlon.
overshadowed by tbe menace cf
"Vl'rginla Woolf" taking shape de-
splte the brava do of alcoho1.
The actlon of the play begln 1

at 2 o'clock in the morning after
a party glven bY the college pres-
ldent for the new teachlng staff,
when George and Martha rece,!ve
the vlslt of Nlck, a young blo'logy
p-ofessor, and hls slmple llttle
wife Honey, a childhood playmate
he has marrled fo,~ her father's
rlches and because of a false
pregnancy. She asslsts lneffec-
tlvely ln the "fun and games"
or "hum1llatlng the hmt" and
"humplng the hostess", the retall-
ation oí "gettlng t.he guests" and
the cllmax of Walpurglsnacht.
The lrony of the sltuatlon Is that
the hlstorlan has no one to tel!
his story to and the genetlclst,
though his body of a former in-
tércollegiate boxlng champ excites
the ~exllal and maternal anpetlte
of Martha, Is unalole to satlsíy her.
tn réeJity the two couples are one.
the younger be'ng the mirror
1mage of the older and llkely to
develop ln the same way. Ali
four characters are sterlle ln a
drama of sterlllty and apprehen-
slon.
As an outlet for thelr complexes,

George and Martha have con-
structed the fantasy oí a hand-
some son, with eyes of a dlíferent
colou~, who would have come of
age the day after the party, had
Martha not broken their pact or
prlvacy by talklng about hlm to
Honey. Furious, George t.akps re-
veno;e on her and on hlmself by
k\lllng off the boy wlth a fictl-
tiou~ telegram that he pretpnds,
wlth Honey's connivance·, to have
eaten. Thls ls the real drama and
the part Martha plays ln lt leads
the psvchologlst. to connect up
he~ problems wlth the inter€stlng
research of Melanie Klein lnto
the subconsc!ous of young ch11-
d~en.
Dr. Zusman suggests that ln

her constant persecutlon of George,
her brash love-maklng wlth Nlck
and her bltter recrlminat!ons at
hls impotence, Martha identlfles
herself wlth her own mothel'.
hated and loved wlth equal but

. alternatlng lntenslty, whom Fhe
personlfles In the te'.'1'lble V"r-
glnla Woolf oí the stupld parody.
ln the last act, George exorclses
the demon 'bY his "murder" of
thelr Imaginary sono foocing tbem
to face thelr nroblems on the'r
own, and admito wlth tho alldl-
ence. that eV"rvone ls lndeed aírald
of Vlrglnla. Woolf.



GERRIT THOMAS IRIETVELD

Oet architecte hollandals est né
à Utrecht en 1888. Une des fi-
gures marquantes du mouvement
connu comme "De StlJl" du nom
de la revue publ1ée de 1917 a
1931, 11 aidait à fonder les "Con-
grês internatlonaux d'art moderne
(CIAM)" en 1928. Bien que n'ac-
ceptant pas entíêrement tes doe-
trlnes de cette organísa tlon pour
lul-même, i1 étaít absolument
pour la rénovatlon de l'architec-
ture et de I'esthétlque industriel-
ie et poursuívaít une carríêra re-
marquable jusqu'à sa mort récente
dans Ia malson qui avait été sa
premlêre comande d'lmportance.

Comme Le Corbusler, Augusta
Perret et Van de Velde, 11'était
autodidacte et avalt commencé
comme apprenti menutsãer chez
son pére en falsant de', meubles
de style. De là on le retrouve
dans l'atelier de P.J.C. Klaar-
hamer penché sur la table à des-
sín et discutant avec lui-même
SUl' Ia diffé=ence entre le style et
Ia fonction, le rythme et l'utllit.>,
les éléments de structure et les
ecpaces elos, à la cadence de la
discipline et de l'imaginatlon,
mesurée par sa passton paul' l 'ar-
chitecture. Le perntre Bart Van der
Leck, également du groupe Stijl.
Iu.! falaalt eonnajtra et almer Ia
couleur qu'l! employalt ímmédía-
tement en décoration et dont un
exemple typ!que est Ia chalse au
dossier rouge et siêge blau cr'ée
en 1918 avec les extrémités des
traverses en blanc et le reste en
noir. Si on en croit Pierre FIou-
quet. son 'bíogra'phe, Rietveld cou-
tenalt que Ia forme d'un meuble
éta!t "la form.e dans l 'esnace",
alors que Ia forme en archltecture
ét.a.it "Ia forme IDp.me de l'espace",
d'oi'. i1 déduisait qu'autant le
mobiller était un pas vers l'a,~chi-
tpcture. autant le contraire en
étal t loln,. . La réduction de
l'e.5nace à son utillté maximale le
condulsait 16 ans plus tard à In-
venter "Ia chaise zig-zag", qui
étalt tout slmnlement une Ruper-
ficie plane pL'.ée en trois endrolts,
~,an,~ l'lnconv'<nient des quatre
pleds des modeles conventionnels.

Peu aprêB Ia p~emlere guerre
mondlal". le dessinateur de meu-
bles s'assodalt au déco~ateuT
Schrceder-Schrreder pour ouvrtr un
bureau CI.'architecture. Son ami le
critique d'art hollandais Buffinga
pr:tend que dês lors 11 a "dédié
sa vle à l'organlsat!on de l'espace
et à Ia création de I'harmonle
fonctionnelle". Le sen.s de Ia
composltlon lul étalt naturel et
spontané, mais sa courageuse
originallté était le fruit d'une re-
cherche ratlonelle sans le moln-
dre exhi'bHlonlsme. De grands
pannea ux de verre laissaien t entre~
le paysage dans la malEon et il
employal t des portes à gl1s.~iêres
pour donner de l'intimité ou de
l'ampleur à Ia salle de sélour se-
10n le désir de celui qui I'habitait
Son choix de maU~iaux n'était
pas dicté par le désir de "faire
du moderne avant tout", mair.; au
contrair e par l'étude m!nutieuse
de~ qualltés économ1ques et struc-
turelles.

Aux CTAM, certains de se, coI-
legues éta'ent tentés' de méprl-
Gel" l'enthousiasme créateur de
cet Individualiste à tous crins,
mais ils n'hésitaient jamais à
copier ses innovations - à sa
plU1 grande joie car U app'~éciait
taut particul1érement que ses
idées se p"opagent, ou m,ême cel-
les des autres, à condition qu'el-
les soient interessantes, Incom-
prlo, voire combattu dans son
pays, Rietveld a toutes ,,,ortes de
constructions à son crédlt: rési-
dences partlculleres, habltations
populaires, magasins, un cinéma,
de~. garages, pavillons et stands
pour exposition.s, instituts, acadé-
mies et musées en Hollande et
des . hôteIs particul1ers et grands
magasins en Allemagne et Autrt-
che. A 70 ans, U était encore un

leuna architecte d'intell1gence
subtile et d'une grande vltalité,
comme on a pu le voir au moment
de I'organísatíon de Ia salle de
presse qu'il fdt paur l'Unesco à
Paris et pendant l'exposltlon de
ses ceuvres et ídées au musée
cj'Utrecht en 1958.

Bien avant de recevoir le titre
do Docteur honoris causa de
l'université de Delft et d'être
accepbé à l'académie belge des
Sciences, il enseignait I'architec-
ture dans différentes écoles, tout
en écrrvaat des artdcles combattifs
et faisant des conférences sur
des sujeta techniques et cuttureís
dans Iesquels il ne s'est jamais
départí de l'idée que "dans I'am-
bíance quotidienne de I'homme il
na raut jamais perdre de vue Ia
fonction proéminente de Ia for-
me", ni faire de concessions à Ia
facilité, à Ia vanlté ou à l'intérêt
personnel. Gerrlt Thomas Rlet-
veld étatt sans doute 1a person-
nattté Ia plus remarquabts d'un
groups que Buffinga considérait
"le point de dénart d"une nou-
velle culture et non Ia fin d'une
évol uttori" ,

L'ACOUSTIQUE DES
AUDITORIUMS EN PLEIN AIR

Alberto Vieira d;e Azevedo

L'auditorium en plein air qu'on
voit dans ce numero est à Porto
Alegre, capitale de l'Etat de Rio
Grande do Sul. Il peut contenir
'1 000 specta teurs pour concerts
symphoniques, chceurs, ballets et
projections cinématographiques;
Ies architectes municlpaux CarIos
M. Fayet, 'Moacyr Moojen Ma,r-
qU~s et Roberto Levy, en ecllabo-
ra tlOn a:vec les ingénieurs Ely"
Ferre:ra (st~ucture) et Fernando
Henrique Aidar (acoustique) sont
rcsponsables du projeto

Perpendiculaire à l'Avenue Os-
waldo Aranha et en accord avec
le plan de Ia vlle, l'axe de I'au-
ditorium suit à peu prês Ia direc-
tion sUd, ,avec Ia coque acousti-
que toUt a fait au bout pour Ia
protéger des vents prédominants
du sud. Etant donné Ia hauteur
do Ia nappe phréatlque, les gra-
dins partent de Ia cote zero dans
le double but de faciliter I'écou-
lement Iles eaux de pluie et de
construire une barrlere contre le
bruit du trafic sur l'avenue qui
devait être encore amortl par des
pelouses et des buissons.

Comme les représentations sont
payanten, tout l'auditorium est
clôtur>j de panneaux en briques à
découvert permettant I'entrée et
Ia sortie des spectateurs et arrê-
tant les bruits venant d'u dehora
à l'est et à I'ouest, Une dalle
horlzontale de renforcement cou-
ronne les panneaux sans interrup-
tion cependant que I'incl1na,'son en
pente des gradins et le chevau-
chement des plans verticaux sans
qu'Us .solent paralleles élimlnent
la possiblUté de formation d'ondes
stationnall'es. Tous les murs côté
nord vo11ant Ia sous-station élec-
trlque, les sanitaires et Ia cabine
de proj ection son t Insonorlsés sur
Ia face donnant SUl' I'audltol'lium.
Les murs extérieurs de cette ca-
bine et des sanltal~es tournées
vers Ia coque acaustique sulvent
un tracé polyprismatique afin
CI.'amél1orer Ia diffusion du son,
Pour les salles de stockage et Ia
sous-station, les parois sont cons-
truitfs en briques creuses, extrê-
mement perméables à la bande
de fréquences auditives et revêtus,
aln:si que le plafond, de plaques
do fibre de bo's insonorisées d" 3/4
de pouce d'épaisseur pour élimi-
ner autant que posslbIe I'écho.

La coque acoustique, avec une
ouverture de \"cene de 22 x 8 mê-
tres et 12 metres de profondeur,
er.t entiê-ement en béton armé avec
un plancher de bois afin d'assu-
rer le maximum d'inertie à Ia
réflexiQn du ,,~on.,:La, ,forme polyé-,
drique a été étucUée PJlYs1~Ue-

ment et géométriquement pour
servir à un orchestre symphorn-
que de 40 piêces; une fosse d'or-
chestre pour 60 muslclens est
également prévue , Le son renvoyé
vers Ia scéne et l'auditorium est
absorbé par des comblnai.'::ons de
plana réflecteurs et Ies síêges sont
faits de Iattes de bois à ctatre-
voie pour les perm/abiliser au
son. Finalement, on a tenu compte
dans le tracé de Ia coque de con-
a~dé~atlons esthétiques et d'une
solution ratlonnelle en ce qui
concerne le problêrne de l'écoule-
mnt des eaux de pluie.

Le systême d'ampllfication, cen-
tralisé au sommet de Ia coque na
sera employé que pour Ies con-
certs symphontquas et de chant.
Il est inutile d'amplifier le son
pour un récítal de piano, si I'Ina-
trument est placé bíen au fond
de Ia scéne, mais si c'est un bai-
Iet qu! est représenté II faut pro-:
mouvoír des hauts-parleurs EP"-
ciaux pour l'o.rchestre. Les dé-
cora à I'intérieur de Ia coque
acoustique sont strlctement ínter-
díts pour des raísons techniques,
blen que cela puisse nutre à cer-
taíns spectacles ou Ia perception
visuelle et auditive se feraient
valoír mutuellement.

La círculatíon sur l'Avenida Os-
waldo Aranha est un sérieux pro-
blême, En jutn 196J', avant de
commencer le travail sur le ter-
raín, l'intensité du bruit de fond
s'étendait de 73 déclbels à 40 m
de l'axe de l'avenue à 62 à 210 m.
Anrés Ia construction de l'audito-
rium, ces niveaux s'étaient élevés
à 70 dB ,~mr la façade nord (95
mêtrres) et à I'intérieur le "sourid-
survey meter" enregistrait 63 dB
au dernier rang des stêzes et 60
d'EI au premier et SUl' Ia scene.
Cet accroissement du brult était
dU à une augmentat'on de la
circulation eM cinq dernieres an-
nées et à I'aménagement, entre
I'artêre et l'auditorlum. d'un bas-
sin qui n'avait pas été envisagé
"ur le pro.1et: Le seul remede
efficace serait de détoumer Ia
circulation les aprês-midi du sa-
medi, dimanche et jours fériés et
les soirs de semaine. ce qUiI ne
gênera1t guêre Ia population ur-
baine.

PROPOS PSYCHANALYTIQUES
SUR LA PIECE "\VHO'S AFRAID
OF VIRGINIA WOOLF?"

Waldemar. Zusman

Le résumé en français d'un ar-
ticle basá sur Ia traduction d'une
ceuvre théâtrale est une tâche
particuliêremen t délica te st le
traducteur a cherché à donner
plus d'importance à I'argument
de Ia plece qu'à l'exactitude des
dialogues, ·Le pro·.)leme se com-
plique encore lorsque I'auteur de
l'article choisit ces inexactitudps
pour illustrer sa these. Malgré
le bien fondé des commentaires,
une version fidele révélerait des
divergences malencontreuses avec
le sen,] de l'original. Nous allons
donc essayer d'éviter cet incon-
vénient en résumant les idées du
Dr. Waldemar Zusman telles que
ce psychanalyste les aural t pré-
sentées s'l! avait étudié à fond le
texte américain.

En po~tugais, Ia piêce d'Edward
A!beo €st un extraordinaire succês
IliU Bré,U ou les cita tions de celle-
ci font fureur blen que Ia substi-
tutlon du nom. de Ia romanciêre
anglaise pour le "big bad waU"
n'ait pas été comprise comme Ie
résultat d'une nuit d'alcooI et
d'orgie aux plaisanteries faciles et
sans trop d'esprit qu'elle est tout
simplement. Cependant Ia rép·~-
tition de la phrase: "Who's afraid
of Virginia Woolf?" qui revient
comme un refrain de Ia part des
uns ou des ,autres (ils sont qua-
tre) seraU un symptôme de leur
peur de la réalité et est la vérl-
table clé du complexe Martha-
G'eorge quand lIs parlént, au trol-
eleme acte, de "verité et 1Uusi0J:l,"

et montrent leur difficulté à
voir Ia barrlêre entre Ia monde
tel qu'U est et les mythes de teur
imagina tíon ,

Martha, Ia fille unique du rec-
teur autocrate d'une petlte uní-
verstté .da Ia Nouvelle .Angteterre
a perdu sa mêre étant encere en-
fant et se mariait avec George,
de síx ' ans plus [eune " qu'elle,
dans 1'espoír q'u'Il remplace sou
pêre quand cetuí-cí prendrait sa
retraate et qu'elle satlsferalt aínsí
le d'sir de donner un fils à son
pêre Ie fameux complexa
CI.'<Edipe.,. Au lieu de cela et
qu'il devíerme le chef de Ia sec-
tton d'hlstoire, G'eorge n'en est
que Ia 'crõtte comme le lu! r(peta
Martha sana arrêt et. lEÍ' roman
blographtque ou 11 essayait de' se
déllvrer du comnlexe de culpabí-
lIté en racontant ou'U avalt tué
sa mêrer"" "par accident" et son
pêre dans un accident de vo!ture
avait choqué son bea.u-nêre a un
tel no+nf que o=Iut-cí avaí•. rp'u.-é
de la'sser paraitre Ie livre. C'est
ce qu'on apprerid verre R. verre au
long à'une nuit de soúloaraphte
oü plus personne ne saít ce que
Ies autres àkent n\ 01'1 lIs "'e' trou,
vpn,': et que l'alcooI coule trop
abondamment. cpn'màant que Ia
n vur de Virginia Woolf se desstne.
C'est trois heures d'alcoolisme
progressif.

Ça commence à deux heures du
matr n , George et Mart.ha ren t-errt
d'une soirée chez le recteur don-
n'e en l'honneur dPi' nouveaux
proresseurs et commencenj à boire
quarid Nick. un jeune bíologíste
(lI! 28 ans arrive avec sa femme,
Honey une amíe d'enfance
qu.'il a épousée parce qu'll Ia
crovaít enceinte et rtche, mais
seul I'argent est resté, le ventre
s'est dé~onflé .. , Les deux ont un
peu de mal à se mettre au diapa-
son mais finalement entrent dans
"Ia joie et les jeux" de "humillpr
l'hôte" et "sauter l'hôtes-e" et
Ia loi du talion de "emmerder les
invités'" pour flnir dans l'esprit
de la, nuit de WalpurgllS. L'ironie
de l'hlstoire est le fait que I'his-
torien ne peut rien raconter à
PQrsonne et que le g'néticien,
dont le corpa comme· anc!en cham-
pion de boxe attire les instlncts
sexueb et maternpls de Martha,
ne peut rien prouver. En réal1té,
le~ deux couplfs. n'en forment
qu'un seul, le plus jeune étant
le miroir du nlus âgé et vo't com-
ment II S<' dévelo'Opera. Les qua-
tre caracteres aont stérlles et se
sont fait un drâme de Ia sberi-
lité et de Ia peur.
Pour s'évader de leurs comple-

Xe". Martha et GI'oro:e se sont
donné un fila três beau aux yeux
hleus noir~ grls et dorés qui aura
demain 21 ans. C'est leur flls
sacré dont. nl l'un ni I'a"t"e ne
parle jamais à personne. Mais Ia
veill•.•de sps 21 ans. le soir de Ia
part,l.... dA Ia fête, de ce que vous
voudrez I'appeler; Martha a parlé.
Martha a cass, Ia prome'lSe en
racontant à Honey toute l'enfan-
co du petit et l'h!stolre de sa
grossesse. George, furieux que
Ieur fantalsie à tous deux, soit dé-
truite, tue son fUs imaginaire et
prétend 'avoir avalé le télégramme
a.nnOlwant Ia mort de celul-c1.
HQlley' est témoln du ctrâme sans
Ie :. comprendre; elle est soUle.
Nick 'ne sait rien et le rôle de
Martha conduit le Dr. Zusman à
relier les problemes de celle-ci
a;ux recherches ai int:ressantes de
Mélanie Klein sur le subconscient
des jeune.s enfan ts.

Le Dr. Zusman pense que s.i
Martha persécute contlnuellement
George et est furieuse que Nick
soit aussi incapable de blen faire
l'amotÍr que son mari, c'est qu'elle
n'identifie à sa propre mêre dé-
testée autant qU'aimée qu'elle
personnifie en Virglnia Woolf.
,Au dernler acte, George exorcise le
démon avec le "meurtre" de leur
ns illusolre, obligean t chacun
cj'eux à ,regarder son probleme en
face et admettre, avec" Ies ,spec~
tateurs, que tout Ie monde a peur
de Virginla Woolf. . ,"
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" Os, arquitetos 'apesqr de iêiem discordado ~ae
âtyumas âas propos~ções,dql~iqu~- çrioU' trBap..cê
N:aei01idlda:Iiabitaçdo' e- instit~i,zi6'Pla-no "NacidnaZ
:_; "x;',' "~'. ~~ ;.~.~: -' .1", • ; '"," .... ~ . __ .-," ,,_,' " ..

~e Habitação __ quando âesua ·tramitaçã,o no Coii-:
.'~_-s= . .' I' ,- •• .•.

ffrf}§s,o';,~, nunca .iteixf1ram de reconhecer queêste
4iplomà legal.podería· vir a' enseiar condiçõ~s favo~
rái)e.i.s =iio encaminhamentc do problema brasileiro
p,â -moradia. Tudo iria depender, é certo ,rJa ação
dos dirigentes dos organismos, criaâos, da SÜ,(t ._s~n:-.
sibilidade para com os aspectos envoZvidós .p'ela tia-
bitaçáo ede sua cap'acidade de optàr,entre"camí~
nhos aparentemente' Salvadores e que apresentas-'
sem 'saldo' itnédiàioçe. OJ.drC!sque; partindo ,do co-
tüiecimento global doproble11Ja,: viessem a deter- '
minar' - mesmo, sem -restütaâos espetac:Z;la~es:'a
curto prazo - verdadeiras soluções inieçtaâa»,',

Uma rJasprincipais objeções levantadas .pelo«
qrquite,tós, 'prendia-se à f(agrante preponêI;érâ'ncia
(tas: medidas financeiras, ditadas pela lei, sôbre as
tiemais . Estas objeções, no entanto, não jQrç:m le-
~aidadds>por ingenuidade ou como fruto de uma
â~!iude.·s;nhad~rd que menosprezasse a importân-
pia' drJ;s"enormes 'dWculdades econômicas envolvidas,
e 'que: sabemos; constituem a base mesma de tôâa a
.~u~;~d{).f1,abÚqcio~al: ,Tinham por oriqem; estas
Objeções:"à ,cét.t(,za:'deque o probêema-da Habitação
está vinculado a todos-os demaisgrandesrproblemas
n'a'c~Ônais'~ que, como tal, 'não poderzaencontrar
~sai~ 'na mer.a'possibili~adê>de' multiplicar a capa-
t;idaqedeCo'M,trui1: .7fLorÇLdf4S.'Assim" acreauamos
arquitetos que acrieeresuiencuüsó poderá ser solu-,
ciotuuia na medida em que os programas de habita-
ção venham a se integrar nas linhas mestras do
-plànejamento 'físico nacioruü;

'" (Com eieito, não nos parece possível pensar o
frJ;Oblema da' moradia, no Brasil, sem considerar
;~rrr"'lf.ltâneainente, entre outros aspectos; .as .tenâén-
(fias ttemoçrâficae ,fie uma população que apresenta
índice de urbanização bastante eleoaâo, e as 'condi-
·ç6ês"em que se está processando esta urbahização.~: - -'

~"-\,Assim, vêem os arquitetos, com preocupação, o
4< 'q,~&'tnvóivimento de programas- heibitacioil,çiis ql1e;

:(iocdeixarem .âe consiaercr com. maiot'profunÇl#j-tuie,
':âs-~~~4ziiplas:raíze~,do Problemlit,pode~ãóv2ra ,se
'j~0n8tztuir' 6em,;.;eumelÜos ãgrlivaàWe8;~,'~~;$ó'~dii~

crise reeiâencuü como provável entrave ao tiesenuol-
,,> -~ r . ,'. "., .

oimento harmonioso de noseas áreas urbanas.

, ,Saber que qualquer coisa construiâa tende, por
si .mesma, a, adquirir um caráter permanente -
uma casa d1!raem média 30 a 50 anos - aguça 'o
Senso de responsabilidade do arquiteto quanto, ao
que se deve construir, como construir e onde cons-
truir. O homem tem construido solidamente, atra-
vés dos tempos, para durar. O que êie ergueu até
hoje como habitação sua, de seus deuses,ou para
os seus neqôcioe; ficou como um eloqüente teste-
muntio âe sua cultura, O arquiteto sabe que sua '
()b-rasêr-d:fataimente incorporada 'à cultura dp' pouo
do.':qiuü êie-éparte e intérprete simaütâneamente, e
que, através dela, se julgará: nofuturo~ estàcut-:
fura; daí a consciéncta que- tem, do. profundosigni-
ficado do. ato de construir. '_

'De outro .taâo, êstes fatos 'somados, às conheci-
das dificuldades e precariedades de recursos fazem
com que o arquiteto reconheça, 'cada vez com maior
lucidez, a importância da planificação da ação que
oisa equacionar os problemas terrttoriais e da habi-
tação.Somente a planificaçã~ cuidadosa, isenta,
poder,á evitar o desperdício, Os erros e a insistência
noérro, as soluções parciais, ituuiequiuiae; e os en-
,-foq.uesmesquinhos que redundarão' [atalmenie em-
um pesado ônus para as futuras gerações.

Reconhecemo« que para enfrentar a crise de
moradias é necessária uma estrutura específica e
própria, capaz, de "proporcionar base operacunuü ao ,
desenvolvimento dos programas. Que esta 'estru-,
'tura não possa dispensar o concurso dos homens
que 'se dedicam à construção c'ivi.[ e à produção de
materiais de construção, é fato Óbvio e por demais
evidente. No entanto, uma política de habitação
não poderá jamais repousar unicamente sôbre esta
base. É preciso que à operosidade tiêstes hometis.
venha se, juntar a participação daqueles que plane-
jam, que projetam, que estudam O' homem e o teu
ambiente em suas mais variadas [acétas,

. Os arquitetos, estão conscientes do papel que
lhes cabe nos programas de planejamento físico e
dá kabifaçãô, mas reconnecem que a crescente com-
pléXidade que .assume êsie domínio do conhecimenio '
e dá, ação humana, eonâue cada vez mais à partici-
~PtiÇãó31Ítétdiseipti9tCtt;.0 ,.;; Cc. ;".. ',. - - :"-",,::, .~--~



Casa Schrreder em Utrecht, 1924

o arquiteto holandês
Gerrit Thomas Rietveld

Gerrit Thomas Rietveld, nasceu em
Utrecht, Holanda em 1888, onde, desde
cedo, começou a trabalhar como aprendiz
de marceneiro na oficina de seu pai.

Em 1918, Rietveld rílíou-se ao movimento
"De Stijl" (1) do qual participou até 1931,
quando o grupo se desfez. Rietveld foi
uma das mais importantes figuras do mo-
vimento. '

Pierre iLouis Flouquet, em trabalho sõ-
bre a obra de Rietveld, assinala que êle,
embora tendo sido um dos fundadores do
C.LA.IM., em 1928, em iLa Sarraz, jamais
aceitou integralmente a sua doutrina; o
que não o impediu de participar com en-
tusiasmo de numerosas tentatívas de rene-
vação da arquitetura e do desenho índus -

(1) - De Stljl - designa. o grupo de artis-
tas e arquitetos que se formou em Leídén,
em 1917 e que tomou o nome da revista. que
publicaram até 1931. Entre os seus fundadores
estavam Vilmos Buszar, 1\lltoine KOk, Plet
MondPian, J.J.P. OUd e Theo van Doesburg.
Posteriormente, ligaram-se ao movimento os
&rlLuitetosRobert van't Doff e Gerrit Rietveld,
o pintor Bat van der lieck e o pintor e es-
C'Ultol'Georges Vantou.gerloo.
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<Antes de iniciar seu aprendizado prático
de arquitetura no escritório do arquiteto
P. J.C. Klaarhamer, Rieweld trabalhou na
oficina de marcenaria de seu pai, fazendo
móveis em estilo. "iForam as claras con-
cepções do escrupuloso Klaarhamer que fi-
zeram eclodír sua paixão pela arquitetura.

trial. "Desejava, entretanto, que todos os
caminhos permanecessem livres. Com fre-
qüência, doutrínadores trancam portas e
janelas, isolando seus díscípulos em ar
confinado" .

Rietveld, como Le Oorbusíer, Auguste
Perret e Van de velde, era um "não díplo-
mado", A êsse respeito, PLF registra que
o espírito inventivo caracteriza, com fre-
qüência, o autodidata; Rietveld como tal,
"armado apenas com bom-senso, corajoso
e lúcido, provido de uma forte dose de ima-
ginação, homem paciente, sensível e fra-
terno, criador sem orgulho, foi grande
quase que a despeito de si mesmo. Gos-
tava de afirmar ser um operário da Ar-
quitetura" .

Arquiteto Rietveld
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Cultural center "ZOnnchof" em Amersfoort, 1959



Cadeira Ziguezague, 1934

Do móvel à arquitetura o caminho parece
natural. Tal foi o caso de Henrí Van de
Velde, Pierre Charreau e outros. Ríetveld,
cedo aprendeu a raciocinar por conta pró-
pria. As diferenças entre estilo e função,
entre ritmo e utilidade, elementos cons-
trutivos e espaço interior, esclareceram-no
sôbre a .preeminência da razão que, longe
tíe ser inimiga da imaginação lhe permi-
tiu, ao contrário, exprimir-se através de
formas equilibradas e duráveis.

Rietveld e o Desenhode Móveis

Graças aos tracalhos de seu companhei-
ro no movimento "De Stijl", o pintor Bart
Van Der Leck, Rietveld descobriu que "a

Casa em -Ilpendam
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côr pode individualizar as diferentes par-
tes de um móvel - e de uma habitação".
Em 1918, RietveÚl desenhou e executou

a cadeira "azul e vermelho". Esta cadeira
era inteiramente em madeira, armada pôr
cavilhas, tinha assento e encostos alonga-
dos, travessas e pés em seção quadrada e
braços retangulares. O encôsto em verme-
lho e o assento em azul, as extremidades
das travessas horizontais em branco e o
restante em prêto. posteriormente, Riet-
veld simplificou o desenho desta cadeira,
procurando responder ao princípio de que
"uma das partes componentes dos móveis
deve dominar o menos possível as demais:
a forma deve conquistar a matéria". Prin-
cipio êste, semelhante ao pregado por Mies
vau der Rohe: "weníger 1St mehr" (mais

8

é menos) • Segundo Pierre Flouquet êste
"conceito abstrato se aproxima bastante
da concepção de Rietveld, mais concreta,
que mostra ser a forma de um móvel, a
forma no espaço; ao passo que a forma na
arquitetura é a própria forma do espaço.
Os móveís, assim, se aproximam da ar-
quitetura, mas não o inverso".

"As reallzações de iRietveld não ocupam
mais espaço do que o exigido por sua uti-
lidade, quer se trate de uma cadeira, de
uma escrivaninha ou de uma mesa para
datilógrafa. 1l:ste !principio conduziu a
criação de sua mais conhecida cadeira: a
cadeira zf{!uezague, concebida em 1934. En-
quanto as cadeiras tradicionais têm 4 pés
e encôste que se prolonga em assento, for-

PAl:llh\i.tr da Bienal de Veneza, 1953



mando uma construção limitada em • ta.;
.ees, a cadeira ziguezague nasce de uma su-
perrícíe dobrada em 3 pontos".

P.L.F., pergunta se esta forma não se-
ria arbitrária e frágil, "a gente senta com
prudência, mas, após algum tempo, a im-
pressão de insegurança desaparece. Rea-
ção idêntica deve ter suscitado a cadeira
tubular de MareeI Breur. Na cadeira zigue-
zague a peça diagonal que lhe serve de su-
porte, permite a quem senta, movimentar
livremente os pés".

A Arquitetura de Rietveld

Pesquisas semelhantes, assinala J.P. F.
orientaram a obra arquitetõnica de Ríet-
veld. Pouco depois de ter ingressado no
movimento "De Stijl", Rietveld abriu seu
escritório de arquitetura e estêve associado
com o decorador Tr. êchrõder (Ríetveld-
SchrOder House).

A partir de 1923, Rietveld trabalhou com
van Doesburg e com van Eesteren , O crí-
tico de arte holandês Buffinga referindo-
se a Rietveld afirma: "Rietveld acreditava

Interior do Pavilhão "Sons Beck", próximo de Arnh-em. 1954
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na. eoncreüzacâo da matéria e no impulso
criador que transforma a. matéria em be-
leza. :/tIe consagrou sua vida à organiza-
ção do espaço, à criação de uma harmo-
nia funcional. Permaneceu fiel à compo-
sição geometrica das superfícies, encon-
trando, ao fazê-Io, uma pureza elementar
que lhe dava plena justificação".

"Desde o início de sua carreira, essa
forma de composição símultãneamente cal-
ma e plena constituía o principal atrativo
da Zonnehof, em Amersfoort. A naturalí-
qade e a espontaneidade foram provável-
mente as qualidades essenciais a êsse tra-
balho de composição. Soube Rietveld dar
uma expressão pessoal e cativante a suas
fachadas sem prejudicar as divisões in-
ternas e a relação entre o interior e o ex-
terior das construções. Em sua obra. a
paisagem entra nas casas por largos panos
de vidro, a sala de estxr pode ser dividida
graças às portas de correr, a noção de
equ4!amento se define e os móveis de co-

zínha, escritório ou quarto de dormir se
organizam de forma mais funcional e ra-
cional. Tomada em conjunto, a obra de
Rietveld possui valor evidente, sem se tor-
nar jamais voluntàriamente agressiva. Sua
audácia é fruto de uma busca racional e
não de Um impulso exibicionista.

Certos confrades do CIAM consideraram
com desprêzo êsse solitário que respondia
a uma certa tendência negativista com o
recrudescimento do ardor criativo. Apesar
disso, muitos não se envergonharam de
plagíá-lo eventuamente. Rietveld. se 'díver-
tia com isso, e julgava até benéfico asse-
gurar dessa forma a difusão de suas ino-
vações estéticas ou técnicas. Gropius, exa-
minando a casa schréider, exclamou: -
"Vidro, aço e concreto!". Havia realmente
vidro e aço, mas quanto ao concreto...
Rietveld tinha utilizado a alvenaria de
tijolos, material tradicionalmente usado na
Holanda e mais barato. A êsse respeito, é
fácil constatar que durante tõda sua vida

êle jamais empregou o material pelo seu
aspecto "moderno" mas por suas qualída-
des construtívas e econômicas.

Embora tenha sido durante muito tem-
po, incompreendido e mesmo combatido em
sua própria terra, Gerrit Rietveld cons-
truiu um grande número de prédios desti-
nados aos mais diversos fins. Mais de cín-
qüenta casas particulares, habitações po-
pulares em séries, lojas, um cinema, pré-
dios de garage, pavilhões e stands para
exposições nacionais ou internacionais
(como o Hall Juliana, onde se realiza a
Feira de Utrecht) , a Sala de Conferências
da Academia Real, o I.V.K.N.O. (Insti-
tuto para o Estudo das Artes Decorativas),
a Academia de Arnhem, o Museu van Gogh
em Amsterdam, etc. É responsável, tam-
bém, por residências e lojas de departa-
mentos na Alemanha e na Austria.

o índívídualísta Rietveld teve a profun-
da satisfação de ver reconhecido seu va-
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Rletveld em Ilpendam

101', ao fim de uma laboriosa existência.
Um artigo do Dr. Jaffe sôbre a contri-
buição original do "Stijlgroep" e as obras
de seus príncípaís membros o impôs den-
nitivamente. Uma exposição consagrada
às suas idéias e à sua produção teve lugar
em 1958, no Museu Central de Utrecht,
sua cidade natal. Em Paris, ao ser inau-
gurada a nova sede da UNESCO, pôde ser
admirada a Sala da Imprensa por êle 01'-

ganizada. Rietveld aos 70 anos, continuava
um arquiteto jovem, cheio de vitalidade, de
idéias claras e nítidas, cujo ídealísmo tan-
to quanto a honestidade social e artística,
jamais foram desmentidos,

Foi-lhe Igualmente conferido a diploma
de Doutor Honoris Causa pela Universi-
dade de Delft, e a qualidade de 'membro
da Academia de Clência~ da. Bélgicll. Pau-

co mais tarde, Utrecht lhe conferia sua
Grande Medalha de Ouro. Foi então re-
lembrado, não sem alguma malícia, que o
"não-diplomado" Rietveld lecionara a par-
tir de 1942 em diversas Escolas, sobretudo
na de Amsterdam. Na história da arquitetura holandesa

Gerrit Thomas Rietveld é talvez a perso-
nalidade mais marcante do grupo "De
Stijl" do qual Bufrínga diz que deve ser
considerado "como ponto de partida de
uma cultura nova e não como o ponto fi-
nal de uma evolução".

da, forma, não deve nunca; 3er peratcta de
vista". Seu funcionalismo não era portan-
to estritamente técnico.

Gerrit Thomas Rietveld proferiu nume-
rosas coníerêncías, e escreveu díversos ar-
tigos combatívos, de ínterêsse técnico e
cultural. ~le considerava que um artista
sincero não pode fugir à sua época e deve
servi-Ia com tôdas as suas fôrças e com
todo o fervor de que é capaz .. Mesmo ao
ser guindado ao primeiro plano da noto-
riedade, permaneceu fiel às idéias, aos
ideais e às amizades 'de sua juventude.
Uma prova do seu pensamento está eXG
pressa no conceito: "No ambiente quoii-
diano do homem, " j'lmção preeminente

~ste artista puro e altívo, que jamais
fêz concessões à facilidade, à vaidade ou
ao ínterêsse, morreu na casa. Schrõder.
sua primeira obra importante.
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Sua morte encerrou a época. do "Stlj1",
ásora já histórica", O



Urbanismo e organização do território
nos países subdesenvolvidos· (*)

PIERBE MAS
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("') Trata-se a,!ul apenas tI.e ligeiras conside-
rações tendentes a enquadrar o tema do
urbanismo para os países subdesenvolvidos
dentro de um contexto mais amplo, a sa-
ber, o da preparação do território.

Texto transcrito da publicação marro-
quina "A+U". Revista Africana do ArqU!.·
tetlU'1t e Urbanlsmo, n." 3, 1965.

sttuação das capitals africanas
• - Na costa
O ~ No interior
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Os problemas de desenvolvimento com
que se defrontam os países do Terceiro
Mundo são pro'blemas de organização de
áreas, ou melhor, problemas de organiza-
ção do território.

A expressão "organização do território"
é recente, muito embora o fenômeno seja
antigo e universal: desde o momento em
que toma posse de Um território, o ho-
mem o organiza, mesmo quando se limita
a princípio a uma exploração grosseira.
Hoje em dia é quase impossível encontrar
uma paisagem que não se apresente pro-
fundamente marcada pela mão do homem.

Há mais de dois séculos atrás, Buffon
observava: ••... tôda a superfície da terra
traz hoje a marca do poder do homem,
poder êsse cue, embora subordinado ao da
Natureza, não raro realizou mais do aue
esta. ou pelo menos. secundou-lhe tão ma-
ravilhosamente os esforços, que é possível
afírmar terem sido os nossos cuidados
a ensejar que ela se expandisse plena-
mente ...••

Atualmente, porém, falar em "organizar
o território" denuncia uma nova atituâe:
corresmonâe a manifestar a vontade de
organizar a ação do homem sôbre o meio
em que vive.

No mundo contemporâneo, no aual se
assiste à aceleração de todos os fenômenos
er-onõmícos e sociais (problemas de com-
plexidade semore crescente), essa ín+er-
vencão cons-íents exíee o concurso de dís-
cínlínas variadas: poUtlca, geografia, eco-
nomia, urbanismo, etc.

Data de milênios a criação da cuitute
pelo homem, sendo que. na antiguidade,
êsse conceito chegou a atinoir por v-Szes o
seu mais alto grrJU de responsrrbiliclarle.
O conceito de urbanismo é, entretanto,
nôvo: remonta a pouco mais de 50 anos.

No princípio do século, o urbanismo sur-
giu inicialmente como a ciência da oraa-
ntzacão técnica das cidades. No entanto,
diante da amplitude dos problemas que
lhes eram propostos os urbanistas capar-í-
taram-ss de que era nrecíso ir além dos
limites estreitos e reduzidos da organiza-
ção da cidade (1). Na realidade os pro-
gressos da técnica vêm colocando íneessan-
temente em to-o a questão da ocupação
tradicional da terra pelo homem.
O primeiro parágrafo da "Carta de Ate-

nas", brevlárío dos urbanistas contempo-
râneos, formula a situação nos seguintes
têrmos: "a cidade não é senão uma parte

do conjunto econômico, social e político
que constitui a região".

Cabia portanto aos urbanistas procurar,
de acôrdo com a definição de um dêles,
"a disposição da melhor instalação possí-
vel do homem na terra". Com isso traçava-
se uma orientação para a organização do
território, que consistiria, segundo a defi-
nição de Claudius Petit, na "procura, den-
tro de um cenário geográfico, da melhor
distribuição dos homens em função dos
recursos naturais e das atividades econô-
micas".

No passado a criação das cidades COin-
cide com o nascimento de tõdas as gran-
des civilizações. Não obstante essa lição
da História, revelando a indissociabilidade
entre cidades e civilizações, chegamos hoje
à conclusão de que a evolução técnica ou
intelectual dos diferentes povos não re-
presenta, de maneira alguma, o corolárío
de uma concentração excessiva de cida-
dãos em algumas aglomerações urbanas
monstruosas. Alguns mesmo - e prová-
velmente entre os mais esclareridos -
descobrem, no desenvolvimento das "me-
galópoles" atuais, o sintoma precursor da
desintegração da cidade (2).

No correr das próximas décadas, tende a
elevar-se progressivamente o número de
habitantes das cidades. i:sse crescimento
é universal, mas os fenômenos de urb:mi-
zacão não coniportem: paralelisrno entre a
Europa e o Te1'ceiro Mundo,

Na' Europa, com eteíto, foi a indústria
que, no século passado, provocou a urba-
nização, ao passo aue nos países subde-
senvelvídos a expansão urbana deixa de
ser corolárío do desenvolvimento econô-
mico para tornar-se conseqüência de uma
explosão demográfira sem precedentes.
Como se anresentam, pois, os problemas

de urbanização e de organização do terri-
tório, nos países do Terceiro Mundo?

Nos países subdesenvolvtdos, em sua
maioria antigas colônias, ou ainc'la e"onô-
micamente subjugado~. o reqime moderno
de exploração, im11ôsto pelas nações ou
pel'18 economias dominantes. veio substi-
tuir uma economia local tradicional, mui-
tas vêzes inexoressioa em confronto com
a economia moâerna.

A preparação das diferentes áreas só Se
processava então quando exígída por de-
terminada. atividade econômica particular-
mente rendosa. Hoje em dia, a maioria
das capítaís africanas acha-se situada em
portos fundados por estrangeiros, fato êsse
por si mesmo bastante significativó.

A política de organização do território
deveria orientar-se, pelo contrário, no sen-
tido de procurar a melhor distribuição pos-
sível dos indivíduos e das atívídades eco-
nômicas:
- tirando o melhor partido da lnfra-

estrutura existente (3);

- favorecendo, na medida do possível, o
rejuvenescimento e a modernização das
atividades locais tradicionais;
- remodelando as estruturas rurais.

Em diversos países do mundo, a pl:mitt-
ração é atualmente reconneciâa como uma
necessidade, e os países d() Terceiro Mun-
do, por sua vez, cuidaram de elaborar pla-
nos específicos, estabelecendo objetivos
globais (4). Até o presente, ao que nos
consta, nenhum dêsses planos. traduziu
l1iinda uma ação do Estado no plano geo-
gráfico de todo o território.

Existem para isso inúmeras razões:
a) primeiramente, a procura de um de-

senvolvímento equilibrado nem sempre é
viável dentro do quadro político nacional
que, na maioria das vêzes, não constitui
uma unidade geográfica capaz de bastar-
se a si mesma em todos os setores;
b) em segundo lugar, os problemas das

disparidades regionais são ainda escassa-
mente conhecidos, existem poucos homens
em condições de compreendê-tos e de ín-
terpretá-los a contento;
c) o motivo essencial é, contudo, de or-

dem política e econômica: por tôda parte
do mundo a economia industrial, sobretudo
em regime liberal, traz consigo á con-
centração.

O desenvolvimento econômioo será pOis
incompatível com uma planificação terri-
torial?

A lógica aconselharia admitir o seguinte
princípio: quanto menores forem os recur-
sos disponíveis, mais necessária se torria a
planificação. &se principio traduz a con-
vicção de que não se deve, de forma algu-
ma, fazer economia em estudos.
Não obstante, abaixo de um determinad~

nível de desenvolvimento, a conveniência
da planificação territorial não aparece evi-
dente aos olhos de todos. Por outro lado,
mesmo quando o "plano" é seguido e res-
peitado, os governos recusam-se ainda 13'
freqüentemente a pôr em prática uma
"geografia voluntária". E esta só pode
produzir resultados dentro de prazo bas-
tante dilatado, o que supõe a um só tempo
a existência de uma administração bem
aparelhada, dedicando-se a uma atividade



perseverante, e a uma polítíca de largos
horizontes~' TaiS condíções, ínfelízmente,
não se encontram reunidas com freqüencia
nos países subdesenvolvidos. . . ..'

Os únicos exemplos conhecidos de inter-
venção dos governos dizem respeito em
primeiro lugar à descentralização indus-
trial, por ocasião da instalação de novas
indústrias (5). Ora, é raro que a escolha
das localizações industriais não se processe
em função exclusiva de motivos econômi-
cos, com o objetirvo primordial de reduzir
os custos de produção em benetícío exclu-
sivo dos produtores.
Em compensação, deixa-se de levar em

conta as despesas complementares que a
centralização excessiva das atividades in-
dustriais acarreta para a coletividade (6).

Entretanto, na maioria d,~s países do
Terceiro Mundo, é no incremento, na mo-
dernizacão e na diversificação da produ-
çãoagricola que deve ser procurada a cau-
sa cb desenvolvimento das cidades.
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Em conseqüência da explosão demogrã-
fica, uma parte do excedente da popula-
.ção rural, que por tôda parte constitui
ainda.a esmagadora maioria, aflui para as
cídades. :il:sse movimento não é orientado
·e·xclúsivamente para as grandes cidades:
·nos próprios meios rurais assiste-se ao de-
senvolvimento de aglomerações miseráveis,
onde se reunem populações sem terra e
sem emprêgo, que subsistem mediante a
.locação de seus servicos ou a prática de
.umcomércio insignificante. lt a prolife-
·ração.do setor terciário, já tantas vêzes
.descríta, éO.U .seja, a .adocão, por uma par-
cela sempre mais numerosa da população,
de um padrão de vida urbano.
lt o easo de congratular-se com o apa-

're-tmento .dessas aglomerações pequenas e
médias. Que poderiam se revelar capazes
de .eouílíbrar, ao menos. 1'11'\ parte, o cres-
cimento das grándes cidades.
Se é preciso desde já preocupar-se, do

ponto de vista da organização do território
e do urbanismo com a ordenação dêsses
novos núcleos rurais, cumpre assinalar
que tais aglomerações não serão eeonômí-
caments sadias senão na medida em Que
oferecerem oportunidades de aplicação
·(artesanato e comércio) a uma agricul-
tura próspera.
:il:sse incremento, essa modernízacão e

essa diversificação da produção aerícota
exigirão, por vêzes, uma adaptação das
estruturas sociais herdadas do passado; se
estas muitas vêzes representam entraves ao
desenvolvimento, poderiam eventualmente
ser. explollsdas<em particular quando a

terra foi conservada coletiva) em benetí-
'~io . de fun~ bl:ganização'racional da pro-
dução.

ll: fato que a comercialização da produ-
ção agrícola ainda não se encontra asse-
gurada, por tôda parte, em condições sa-
tisfatórias. E no correr dêsses últimos
anos, constitui um obstáculo a mais ao in-
cremento dessa produção.

Ocorre, toâaota, um fato nôvo: eIS países
ricos se capacitam a Ul1Ls6 tempo da ne-
cessiãtuie âe preetar solidariedade aos paí-
ses subdesenvolvidos e de .complementar-
lhes as respectivas economias. .

Assim é. que no ano passado, por ocasião
de uma conferência de eomércío interna-
cional reunida em Genebra, cogitou-se de
estabilizar e de garantir os preços de mer-
cado de determinadas matérias primas. Se
bem que êsse primeiro passo não tenha
ainda sido executado, por outro lado é íne-
gável.que êsse simples fato permite auzu-
·ral' econômica capaz de oferecer a nume-
rosos .países novas oportunidades .de ex-
pansão; ."

.Enquarr-to tal não S'uceàe,por~rl],. a .ur-
banização acelerada de que o Terceiro
Mundo é palco, faz defrontar-se a todos
os responsávei.s (os, urbanistas ern parti-
cular) com graves e diliceis~.problemas.

Os urbanistas têm conscíêncía do papel
educativo ,.e ímpulsor das cidades, na .sua
qualidade de centros de ..cultura, de pon-
tos de reunião, de encontrosede troca de
Idéias, .índíspensáveís ao. desenvolvimento
das socíedades. :il:les podem contribuir etí-
cazmente para êsse desenvolvimento: ..ori.~
entando de maneira harmoniosa o cresci-
mento das cidades e dos bairros, pu ain-
da propondo uma distribuição judiciosa
dos equipamentos de qualquer natureza.
Entretanto, não deixam êles de avaliar
igualmente os efeitos desastrosos dessas
'concentrações. urbanas gigantescas, ínfor-
mes e insaciáveis, resultantes de um mo-
nopólío econômico abusívo, que é comum
encontrar-se na maioria dos países .do
Tereeiro Mundo ('7).

Cal1acitam-se, assim, da urgêncía de pôr
um limite ao crescimento dessas' cidades.

Essa limitação voluntária, fruto de uma
política de urbanismo criteriosamente es-
tudada, não poderá lograr real eficácia se
não se fizer acompanhar de uma planifi-
cacão reounuü âiretcmente decorrente de
uma'. polittca paralela de organização dÓ
territ6rio,

:~'rata-se,portanto, de um problema po-
Iítícc de primeira plana, no qual a. eâuca«
ção .de toâos 08 cidadãos pode vir à. repre-
sentar um papel preponderante. Com. efei.~
to, é indispensável que cada um âêles te,..
nha consciência da necessidade, no plano
nacional, desta ou daquela medi'da que,
constãeraõa i::ola.dal1umte,poderia parecer
arbitrária. ' .

zsse duplo propósito - político e educa-
tívo - deverá guiar os responsáveis, preo-
cupados com o desenvolvimento harmo-
nioso de seu país.
1- Em pa.rticular quando se trata de con-

centrações urbanas tornadas âespro-
p:tTcionais.

2 - Lewis Mumford - "A cMade ao longo
da hist6ria".

3 - Com efeito, dentro de sua atual situa-
ção econômica os países em mas de
desenv~lvimento tendem a evitar a
imobilização representada por novos
investimentos maciçós, numa infra-
estrutura de ·baixa rent'fLbilidade irne~
cliata. ..

4 - Na Africa: 1J[arrocos, Senegal, Mali,
. Costa dO·Marfim, Tunísia, etc,
5- Em Marrocos" a instalação de certas

indústrias, notaãamenie têxteis, em
cidades do interior - especialmente
em Fez - deve ser levada a crédito
dessa política.

ô - Se, por um taao, é difícil fazer um
câlculo' global dos efeitos âe uma con-
centração industrial, por outro .lado os
beneiicios s'Yciaise psicológicos da des-
centralização,' .quando esta se torna
'viável, resultam extremamente impor~
tentes,

'l-:-Mena~onaremQs em particular os ris-
cos de desequilíbrioque faz correr U:C6
países.subdesenvolv~àosa existência de
metrópoles que esgotam a totalidade
dos recursos de uma determinada áre:z.

D
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o ciclo da atual arquitetura brasiieira
teve o seu início, com coerência e contí-
nuídade, a partir da estada de Le corbu-
síer aqui entre nós.

A simples presença do mestre frente a
uma prancheta de desenho, a difusão di-
reta de suas idéias, os exemplos por êle
mostrados de como fazer, arrumar as coi-
sas, apesar da sua curta permanência, foi
o disparo suficiente para o miVagre da Ar-
quitetura Brasileira, iFalamos em milagre,
porque pareceria impossível que o Brasil,
com todo o seu atraso da década dos trinta,
estivesse em condições de se lançar, em
têrmos de' maturidade, num - setor de tal
complexidade e caracteristicamente repre-
sentativo de um alto índice de civilização.

o fato, a nosso ver, é que já existiam
as condições para ser feita aquela arqui-
tetura que o mestre 'demonstrara, O nos-
so atraso era mais de informação cultu-
ral que de um nível técnico ou econômico.
Realmente, uma das características do mo-
vimento moderno de arquitetura tinha
êsse sentido de atualização cultural, A
grande luta era a de convencer aos arqui-
tetos a mudarem os seus conceitos em fun-
ção de uma técnica já existente e que vi-
nha sendo usada sem haver encontrado
ainda a sua verdadeira linguagem.

Os princípios de Le corbusíer, (os cinco
princípios), "tínham uma característica bà-
sicamente formal, (no sentido gestaltíano) ,
ltles procuravam estabelecer uma lingua-
gem, uma coerência entre os materiais,
técnicas e programas que vinham sendo
aviltados ·e mal resolvidos·pela permanên-
cia anacrônica de hábitos e de conserva-
dorísmo estético, Ô problema .era geral,
atingindo a todos os. países; desenvolvídos
ou não, e refletia uma característica re-
manescente do início da Industrialização.
O movimento "ART NOUVEAU"bem ser-
ve para demonstrar as nossas observações;
nota-se a decoração completamente dísso-
cíada dos materiais e técnicas que tôdas
as manifestações. da época acusam; - os
florões estampados no. aço da tõrre Eifel,
hoje nos deixam perplexos de como foi
possível tal contradição, Na verdade as
técnicas avançaram e ás Jdéiasf~ra~ fi:
cando :paratrás. A lUáquina só começou

Por uma faixa livre
para a criação

Arquiteto FLAVIO MARINHO REGO,
IAB-GB

a modificar os conceitos da nova sociedade
quando já vitoriosa, s'ua marcha foi, po-
demos dizer, de caráter pragmático, En-
quanto as idéias do passado ainda tinham
curso pelos salões europeus, já se comen-
tavam os primeiros vôos de Santos Du-
mont e os automóveis circulavam, meio
exoticamente, pelas cidades européias e da
América, De tal maneira as idéias esta-
vam defasadas da realidade e cristalizadas
ainda no passado, que um dos ciclos mais
importantes do início da Arquitetura Mo-
derna, - a Escola de Chicago - foi se-
pultado por décadas, considerado -eomc
barbáríe americana, por uma .onda de
cultura, de origem européia que devolveu
o tom civilizado, necessário aos ideais da
Norte-América. O progresso técnico, era
nessa época já bastante espalhado, sem
que no entanto existissem modírícações
radicais na forma da arquitetura que se
fazia em vários países, inclusive- aquí en-
tre nós,

Por tôda a parte o que se via eram OS

estilos (já utilizando o concreto e o ferro),
Por isso foi relativamente fácil a expan-
são da arquitetura de nova linguagem que,
com coerência, vinha dar forma àquelas
técnicas e materiais utilizados bastarda-
mente, Vimos o florescímentc rápido por
todo o mundo da arquitetura-das-novas-
idéias (principalmente de Le Corbusier) e
tivemos uma aparência de atualidade, e
mesmo vanguarda, -em países até então
completamente mergulhados na escuridão,
como é o nOSSGcaso, Em alguns anos con-
seguimos a atualização, quase ao mesmo
tempo que os países desenvolvidos da Eu-
ropa e mesmo-dós Estados Unidos e nossa
Arquitetura apareceu em têrmos de igual-
dade :e às vêzes até de superioridade .com
a -vanguarda do mundo,

Ultrapassada porém, aquela fase que po-
demos chamar de evolução cultural da ar-
quitetura, entraram as vanguardas dos
países desenvolvidos, já desligadas do ran-
ço do passado, na evolução natural, isto é,
- as idéias liderando a técnica, em busca
de novas formas e outras Iínguagens, A
industrialização gerara riqueza e essa ri-
queza .permitiu a ampliação da pesquisa
atôdas as possibilidades ccnsmitíves ede
material. Ràpidamente os pa~es desen-
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volvidos abandonaram a arquitetura ar-
tesanal e começaram a utilizar os vastos
recursos técnicos e. de capital que lhes
eram possíveis e passamos a observar o
aparecimento de pesquisas cada vez mais
distanciadas das nossas possibilidades, e
que já agora não nos eram possíveis re-
petir por simples informação cultural.

Hoje, folheando uma revista especiali-
zada de arquitetura, notamos claramente
a dimensão do nosso subdesenvolvimento.
Sentimos a impossibilidade técnica e eco-
nômica de realizar as soluções ali estam-
padas.

Nós, arquitetos brasileiros, estamos hoje
tão bem informados ou formados' como
qualquer arquiteto europeu, norte-ameri-
cano ou japonês. Poderíamos realizar e
disputar a. vanguarda, se nos fôssem dadas
condições.

Infelizmente, a atualização de que ne-
cessitamos. é mais econômica e técnica, -
para ela pouco ou nada poderemos fazer
como simples profissionais.

Enormes setores de pesquisa nos são ne-
gados, como o da pré-tàbricação, que por
mais que nos debrucemos sôbre êle, mais
distantes sentimos as suas possibilidades
industriais imediatas. A nossa fome crô-
nica de capitais impede qualquer tentativa
séria nesse setor. O desenho industrial,
que é a base da renovação da arquitetura
índustríalízada, ainda é um embrião para
o industrial brasileiro que vive de pagm'
royaLLies e knourn-iuno.

A própria profissão de arquiteto ainda
vive. uma fase de margínalísmo sem auto-
nomia, compreendida ainda como um ramo
da engenharia.

16

A vínculação da arquitetura com a so-
ciedade não permite uma criação desliga-
da das realidades sociais, técnicas e eco-
nômicas. O arquiteto não pode propor o
programa a ser projetado e está limitado
à técnica e possibilidades econômicas do
seu meio. As nossas pesquisas devem por-
tanto ficar limitadas a uns poucos campos
permitídos por nossa técnica semí-artesa-
nal, quase sempre sem a necessária conti-
nuidade de trabalho. Talvez por muito
tempo ainda devamos ficar limitados às
pesquisas puramente de forma, sem gran-
des cnances de uma frente ampla que pos-
sa, pela presença de técnicas avançadas,
permiti!' uma renovação real de estrutu-
ras. O fato é que vao contrário do início

de nossa entrada na arquitetura contem-
porânea, hoje sabemos muito mais do que
podemos. Estamos informados e motiva-
dos para os grandes vôos e somos obriga-
dos a esperar que as asas cresçam. A
nossa insatisfação aumenta porque acom-
panhamos a evolução em outros países por
aquêles caminhos que nos são impossíveis,
enquanto somos obrigados a permanecer
nas renovações de superfície, que só fo-
ram "renovação" quando de início se pro-
curava uma linguagem, mas que hoje re-
presentam .apenas um vício, um maneí-
rísmo formalístico e subdecorativista.

Não fazemos aqui uma afirmação de pes-
simismo, e sim pesquísar uma realidade
para tirar dela o melhor partido possível.
Existem' setores onde poderemos atuar em
igualdade de condições com qualquer País
e nos interessa descobrí-los e varrer o pó
de conservadorísmo já acumulado sôbre
êles,

As nossas observações visam a uma to-
mada de posição e não ao ímobílísmo , O
que preteridemos evitar é a falsa criação,
que observada mais de perto não é mais
que simples atualização do já criado ou
mera có,pia do realizado em outros países.
Não nos' interessa a afirmação de fazer
aqui pela primeira vez o que já tenha
sido várias vêzes repetido em outros lu-
gares.

A criação do já criado é bem uma ca-
racterística do subdesenvolvimento. Pre-
ferimos descobrir a faixa em que possamos
ser autônomos, em que estejamos alinha-
dos com todos e, embora dentro dessa apa-
rente limitação, exista uma' possibilidade
de contríbuír.

Acreditamos que, mesmo dentro do sub-
desenvolvimento, existam faixas livres de
restrições onde a atuação seja plena e
sem conotaçôes : limitativas. Insistimos
nesse ponto porque as nossas restrições
não são apenas de ordem técnica e mate-
riais. Elas são também de na tureza psico-
lógica.

Afastados da disputa de primeira linha
por limitações de progresso, não 'sentimos
por isso os mesmos estimulas do meio que
os arquitetos dos países desenvolvidos, e
principalmente não somos solicitados com
a mesma intensidade. Qualquer renova-
ção a que nos proponhamos deverá ter
motivação exclusivamente de caráter in-
terior. Por estarmos dístaneíados cultu-
ralmente do meio, não sofremos as criticas'
ou o apoio que são naturais aos desenvcí-

vidas e é em nós mesmos, apoiados na
nossa disciplina, que devemos manter a
sanidade profissional e garantir a conti-
nuidade do progresso arquítetôníco, a nos-
so ver, míraculosamente precoce entre nós.

A criação quando não primitivista, tra-
ta-se de um processo de assimilação cul-
tural levado à realização através de uma
coerência demonstrada na obra de um in-
divíduo. Seria impossível qualquer criação
além das determinantes de uma época. A
criação, principalmente em arquitetura,
além de refletir o estágio de um desen-
volvimento técnico, revela uma mentali-
daãe que pertence àquela época. Por isso
mesmo é que determinada arquitetura que,
por sua técnica construtiva Simples e ma-
teriais comuns, não possa ser identificada
exclusivamente com um estágio de uma
época poderá revelar, através da sua cor-
respondência cultural, uma mentalidade
avançada e uma vínculação a um estágio
de civilização de alto nível e mesmo van-
guardísta, como poderíamos exemplificar
com a Capela de Ronchamps de Le Cor-
busíe t .
Pode-se, a nosso ver, fazer arquitetura

culturalmente madura mesmo que mate-
rial e tecnicamente se identifique com a
subdesenvolvida. Jl: nessa faixa de atuali-
zação cultural, embora sem o total desen-
volvimento material da época, que deve-
mos atuar e procurar fazer obra de cria-
ção. Não podemos aceitar como criação o
aparente vanguardísmo técnico de uma
novidade apenas entre nós se a obra não
apresentar reais característícas de criação.
A melhor maneira de sair do campo das
influências e filiações é não aceitar êsse
pastiche de criação. Com isso não esta-
mos querendo dizer que não devamos fa-
zer utilização de todo o avanço técnico
que estiver ao nosso alcance, apenas acha-
mos que uma humildade de aprendiz nes-
tes casos é mais salutar que a empáfia da
pseudocríação, Poderemos, se quisermos,
encontrar a nossa faixa livre onde esteja-
mos lutando em igualdade de condições
com todos e desligados das restrições do
subdesenvolvimento. O encontro com essa
faixa livre deve trazer a líoerdade e per-
mitir total autonomia de criação apesar
das restrições naturais do meio que não
estarão atingindo ou limitando o campo
encon trado .

Já que nós, subdesenvolvidos, não po-
demos competi!' na corrida espaCial, (se
bem que possamos ir aprendendo), pode-
remos certamente disputar os cem metros
rasos, - aí eotá a nossa faí;ra Uvre. CJ
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mentos, ~ terra deixou- de ser uma preo-
cupação importante, e que esta urbaniza-
ção reduziu a necessidade de contrôle da
populaçãc. O que significa, é que a trans-
rormação de um mundo predominante-
mente rural para um predominantemente
urbano está mudando a Situação de fome
de terra para abundância de, terra,
A antiga direção do homem na expansão

exterior" pode agora ser redírígída com
respeito a uma expansão intensiva 'das
oportunidades, de trabalho e vicia dentro
da região onde haoíta, e dêste modo, a
ascensão e creseímento do sistema da ci-
dade moderna pode reduzir a causa hístó-
rica ,da guerra e da conquista, ou seja, a.
procura de espaço para víver;
O intenso cesenvorvimen,o da cidade,

isto é, o uso aprópnadO de sua terra,
• ainda é uma fron"ell'a nao delímitada; é
necessárío adIlllt'1r que a economia da
terra dmcílmente poae ser cham ••.ua, como
agora, uma veruaaeíra doutrina. há pou-
cos especiaíístas e tearístas sõcre o assun-

dto, havencttJ; no entanco, .um conjunto es-
A corrente urballiZaçâ(~ da vida, em to o taneieciuo ao ratos e ensei vaçoes com .que.) munao, está trazen_J uma prolunda ..." "" .•.••

modítícação na autude do homem COIll se possa começar.
respeítc à terra, ·A uma geração anterior, J A metrópole moderna, cbmo foi apon-
economistas e cíentístas-pc.íucos, espe- tada em ou.ra parte oeste ar dgo, é umí-
cUlandõ;s(,b~'e o futuro da raça. numa •.a, tada a uma área com raio de cerca de 1
ficaram apreensívos com a escassez e o hora de viagem do centro para os arra-

, monopólio da tth ra, sendo tais temores, baices, e dentro desta áreá deve ser. pro-
dos economistas clássicos, de Thomaz, vido espaço para habitação, escntórios,
Malthus a Jolm S~ual't Mill, cristalizados lojas, táoricas, reereaçao, parque, edincíos
na proposição de henry, George: tributa- governamentais, equipamento 'urbano, es-
ção única sôore a terra para resguardar os tradas de rodagem, pontes, áreas dê par-
propríetáríos e os monopolístas de' terra. queamento, estraaas de rerro, aeroportos,
HOJe, 'tais .noções parecem pouco mais do esco.as, uníversícades e cemíterios. (Na
que uma lembrança de um passado Inglaterra, que é mais presslOnada. pelo
ingênuo, espaço urbano do que outros paises, as
Na presente economia ándustríal, as for- autoridades estão agora instando as fa-

mas intangiveisde propriedade - dínheí- mílías a crema!' seus mortos afim de eví-
ro, ações, créditos - substituíram a terra tal' a expansão dos cemitérios). sendo na-
como sírnbploa da prosperidade e do po- tural. que com o 'crescimento da cidade
der, e o que é mais írnportante. .o p~prio tôdas essas exigências de espaço aumen-
uso da terra é medido numa nova escala. tem, embora Hans Blumenfeld observe que
Na escala humana' do "Lebensraun" (1) um raio de uma hora de viagem alcança

(digamos 125 pessoas, ou aproximadamente wnagl'ande quantidade de território (ver
30 ramüías por hectare) a Alemanha oeí- "The Modern Metropolis", pág. 64).
dental, sozinha, 'podena aorígar roda a Os problemas de espaço das metrópoles
presente população da terra, (2) E, com surgem, não da 'atual escassez de terra,
a mesma densidade, tôda a população dos mas sim da carêacía de pl~ejamento, do"
Estados Unidos poderia ser acomodada na . desperdícío de espaço e da desnecessária
Costa Ocidental, dando a quase todos uma destruição de bons arredores, como por
vista sôbre o Pacífico, exemplo na Califótnia, onde quase 8 mí-
oêrca de 70% da população dos Estados lhões de hectares de atrativas paisagens

Unidos está agora concentrada em comu- do estado, estão atualmente ameaçadas por
nídades urbanas e suburbanas, ocupando escavadeíras, e no Condado de Santa Cla-
algo mais do que 1% de tôda a área na- ra, onde uma fazenda leiteira foi retalhada
cíonal. e o incremento de POPulação pre- por semana, Outro exemplo é dado pela'
visto para o ano 2.000, apenas necessitará Inglaterra onde a violação do campo oren-
ocupar 2% da mesma ârea , deu a sensíbítídada estética, e obrigou o
Na Inglaterra 4% .da terra é ocupada govêrno a impor drástícos contrôles na 10-

. por 40<'\, dos habitantes, e mesmo no su- calízação de índústríás. O que êsses vários
perpovoado Japão, que só recentemente casos ilustram é que es nações urcanízadas
desencadeou desesperada luta por espaço, encontram-se face a problemas de Iotea-
leva-se apenas meia .hora de trem do cen- mento e localização de atívídades, maís do
tro de Tóquío para atíngír o campo aberto que de escassez de terra,
dos arrozais

Nos países menos desenvolvidos as cida-
des têm problemas de espaço de tipo di-
ferente: o que fazer com o flúxo da popu-
lação proveniente dos empobrecidos dis-
tritos rurais. Exércitos de squatters (3)
estão tomando qualquer área. abandonáda,
não somente nOS arrabaldes mas também
no centro das cidades, Ievantando barra-
eões ele la.ta, madeira. ou itapelão: .Assim

Para o homem urbano não há escassez
de terra, e sim problemas de uso. efetivo
e organização do. espaço, mas o sistema
urbano pode provê-Io com bastante espaço
para trabalhar, dormir, dívertír-se e para.
seus díversos setores de atividade. Isto
não ,quer dizer que para muitas das neces-
siàades humanas, como a produção de ali-

acontece nas cidades de todos os conti-
nentes: nas áreas metropolitanas do Peru,
por exemplo, o número ue squatcers cres-
ceu de 45,000, em 1940 para' 958.000, em
1960; na ManHa metropolitana, Filipinas,
havia aproximadamente 283.000 favelados
em 1963 e êste número está crescendo tão
ràpídamente que espera-se chegar a 800.000
em 1980; em Davao, squatters insta.aram-
se num.' park-way que vai da preteítura
ao ceatro -varejista; em Caracas, capital
Venezuelana, mais de' 30% da população.
total' da cidade, são squatters; em Mara-
caibo, 50%; e em Istambul, mais de 20%,
A maioria dêsses aglomerados' não pos-

sui serviços escolal'es,esgotos, ne.:n água,
exceto a que os favelados ouscam em bal-
des e latões de óleo ou compram a alto
preço dos mascates; montes de' lixo cír-
eundam os barracos e os povoados estão
expostos ao fogo e às doenças, pois os go-
vernos das cidades são quase sempre ím-
!potentes para impor contrôles ou melho-
rar suas condíções.
O problema ao squatter nas cidades de

países suouesenvoívídos, é derivado ua es-
pecuíaçao da terra e dos altos preços que
eras atingem. Nas metrópoles depalS€S
auíantaoos, um moderno sistema de trans-
porte torna acessível vasta áreã, e o custo
da terra está sujeito a algum contrôle por
meíd da trmutaçao , Nos iss.ados trnícos, o
custo da terra (sem equipamento) repre-
senta não mais do que um quarto do
custo total de habí.ações coletavas, na
área central, e não mais do que 10% do
custo de uma casa nos .subúrbíos; nos pai-
ses menos desenvorvídos, por .ou.ro lado, o
preço da terra com rreqüêncía alcança
60% do custo combinado casa e terreno, e
frequentemente, os proprietários de terra,
estratêgícamente sítuadas, não .as ven-
dem, aguardando uma futura venda a
preços escorcnantes quando a demanda au-
mental', Entretanto, o alto. custo da terra
não é o único obstâcuío à;' construção de
habítações e ao acesso à propriedade nes-
ses países. Com uma receita familiar anual
normalmente abaixo de 100 dólares, seja
a que preço fôr, a terra está fora do al-
eance das disponibilidades da família,
Um construtor de casas não pode le-

vantar dinheiro sob hipotecar porque não
há sistema hipotecário, e para obter em-
préstimo pessoal deverá pagar em tôrno
de 100% de juros anuais; e em alguns
países, porque não existe sistema de re-
gistro de terras, é impossível conseguir
um título claro do terreno, como em
Ghana, onde há um litígio permanente
entre títulos nebulosos das antigas terras
tríbaís, '
Para converter o caos em ordenação,

para' tornar as cidades utilizáveis, para
barrar o mau desenvolvimento é encera-
jar a construção «ios equipamentos neces-
sários, devem .os . governes estabelecer o
contrôle po uso da terra, sendo verdade

(1) EspaçO vital do Nacíonal Socialismo Alemão.
(2) Admitindo-se a mesma relação, 1/6 da área

do Estado c',~ Rio de Jane'ro abrigaria os
atuais 85 milhões de brasileiros,

(3) Literalmente "invasores de terras", que o
f;1zem para habitar ou cultivar, o tradJutor
preferiu manter 3-, palavra sem tradução
tendo em vi'ta que o tê-mo favelado ou
outro conh"cldo não exprime o enfoque g1o. \
bal' do autor. .
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. tlU6 é mài& fá.efl dizer do que t~zêt" No
tempo dos governa.nte& absolutos o pro-
eedímento era a própria simplicidade, o
rei ou patriarca, meramente ordenava o
que desej~va que fôsse ~eito, se alargar
uma estrada para dar espaço à sua car-
ruagem, se erígír um castelo ou coes-
truír uma bela cidade, não havia resistên-
cia legal. Quando o Povo de Dublin, tei-
mosamente recusou deixar suas C8.S1lS, nas
ruas que Carlos II da Inglaterra havia or-
denado alargamento, o -reí impôs SUa von-
tade mandando des.elhar as casas, Hoje
os governos em quase todos os lugares pre-
cisam levar em eonsíderação a instituição
da propriedade privada da terra e mesmo
onde a terra é propriedade pública, seu uso
é condicionado ao mercado e. à opinião
pública. O controle do uso da .terra é um
problema que nenhuma cidade do mundo
resolveu completamente.
Tl'ês instrumentos são dísponíveís para

configurar o tipo de uso da terra nas cí-
dades: regulamentação, tributação, aquisi-
ção da terra pelo estado. Vamos consi-
derá-Ias a seguir e .

A regulamentação cio uso da terra não
é cot-a nova, mesmo em cidades da antiga
Babilônia, foram impostas restrições, mas
a- gradual revolta do llvre arbítrto contra
a autocracia dos governantes conduziu via
de regra ao príncípío firmado de que a
habitação do homem, ou o que a represen-
tasse, era seu castelo ínvío.âvel, como
William Pitt, o môço, declamou no século
XVIII: "~mbora as tempestades e chuvas
possam entrar em qualquer propriedade, o
Rei da Inglaterra não pode entrar; suas
tropas pão ousam 'transpor a soleira da
moradia modesta". Eventualmente a era
industrial compeliu as autoridades a 'in-
tervir para o bem da saúde e da seguran-
pa, estabelecendo um certo contrõle sõbre
as moradias e outras condições da cidade,
dai por diante, a regulamentação evoluiu,
e hoje inclui cuidadosos códigos de obras,
especírícações de zoneamento para o uso
da terra e at{ mesmo contrôle de aluguéis.
Se a regulamentação restringe, nas novas
construções, o desenvolvimento censurável,
também eleva' os custos e conseqüente-
mente coloca as novas moradías aquém
do alcance das familias de baixa renda, e
na quase totalidade das comunidades me-
tropolitanas o poder de zonear foi usado,
não para melhorar as cond'ções de mora-
dia, mas para excluir o ~bre das áreas
resídencíaís mais atrativas.,

Nos países menps desenvolvidos" a,' regu-
Iamentação como política é virtualmente
compieto fl'll.CasSO.Com ireqüência são in-
capazes de impor reatrições, simplesmente
porque Carecem de- uma- .máquina coatora:
na TUrquia os construtores ígnoravam o
código de obras porque não havia funcio-
nários públicos que pudessem ler cópias
helíográrícas: em La, Paz, capital Qa Bo-
Iívía, as leis de Inquílínato foram contidas
não somente pelo desrespeito dos senhorios
como também pelo terror dos inquilinos
diartte da tentação dos senhorios de tor-
nar efetiva uma cláusula que colocava
fora. do contrôle da lei o apartamento
cuíos pcupàntes morressem. oomrr a; gran-
de necessidade dos países subdesenvolvi-
dos é encorajar os investimentos em cons-
truçãb, a adoção de regulamentos restrí-
tívos- que os desestimulem são encarados
com reserva.
A tr~butaçãO,.;da terra é método mais

eficaz que a regulamentação no contrõle
de uso da terra epode ser um potente e
versátil instrumento para um dese~ável
desenvolvímento imobiliário urbano. O Pa •.
quLstão, por exemplo, adotou uma _leI (sob

r
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téeOrnendQ.9ãc de mlssão da bNt1) que im-
põe 5~nções tributárias sébre a terra que
não é eaificada dentro de um prazo espe-
cítícado. Outros países recorreram à mes-
ma política, que é um hãbil, mas incomum
artírícío para evitar' o açambarcamento de
terra com fins espeeulatívos na verdade, 3
séculos atrás, a colônia de New Amster-
dam em No;va York usou-o para esmagar
a especulação da 'terra dentro' .da pahçada,
Por outro lado, a tributação de terras não
desenvolvidas, ajuda os governantes a fi-
nanciar estradas de rodagem, serviços pú-
lilicos e a absorver uma parcela da valori-
zação das terras que sempre acompanha
tais melhoramentos.
Infelizmente, polítícaa de taxação, mes-

mo nas nações adiantadas são bastante
confusas e fragmentadas para. permitir o
uso generalizado da tributação imobiliária
.eomo instrumento social. Alguns países,
em particular as antigas colônias, que re-
centemente tC\1"naram-seindependentes, não
tributam a terra. Outros impostos são tão
ímorõpríos que os proprietários de casas
são sobrecarregados e o investimento em
terra é desencorajado , Boston tem um
ímpôsto imobiliário que atinge 11% do va-
lor estimado da terra cada ano, certamente
um tributo conríscatóríõ. Singap.l1ra arre-
cada um impôsto equivalente a 36% da'
renda bruta da propriedade imobiliária. o
resultado é que esta cidade não tem habi-
tações de aluguel. Em todos AS países, es-
pecialmente em suas cidades~ o uso da trí-
bütação ainda permanece um instrumento
íncípíente que com freqüência serve mais
para estagnar a cidade do que para faz3-
ia progredir. Ó desenvolvimento de um
sistema de tributaçá~ apropriado para a
nossa crescente sociedade urbana é, õbvía-
mente, o problema maior que pede estudo
sólido e imediato.
Desiludidos com o que pode ser realizado

pela regulamentação ou pela taxação, mui-
tos paises decidiram que precisavam tomar
o éontrôle flecisivo <1e sua construção ou
reconstrução, e agora adquirem terra não
somente para estradas de rodagem, par-
ques, edifícios públicos e outros usos, tra-
dícíonaímente reconhecidos como serviços
públicos, mas também para indústria, eo-
mcrcío, habitação, parqueamento e imune-
ras finalidades por longo tempo considera-
dos como sendo dominio privado. Fazendo
iSto adotaram uma politica (como nos pro-
gramas de renovação urbana) .que a uma
geração atrás seria considerada uma in-
concebível violação ,da propriedade priva-

- da: tomar propriedade de um víndívíduo
.para vendê-Ia a outro (veja;: "Renovação
das Cidades" de Nat'han GTazer, pág. 194).
A política é agora aceita como inevitável,
sem o que as cidades cairão dentre de
insUIPOli~1 deterioração. Naturalmente
pode ser justüicado étícamente, pOisJtgora
vivemos num mundo no qual terra e di-
ziheíro são mais :livremente permutáveis,
além disso, das 3 formas de contrôle dá,
terra as quais a. cidade podê recsrrer -
regulamentação, tributação, aquisição - a
aquísíção da propriedade é a única que
compensa financeiramente o proprietário
privado. ..
O objetivo especifico que iniciou esta

~ inovação em política foi a "erradi-
caçao do slum", mas, através de penosa
experiência, os EUA e outros países apren-
deram que, não existe mágica Ou fórmula
simples para su:bstituir os slums por algo
melhor. Nos EUA, a erradícação deixou
muitas familias arcando com aluguéís que
eram incapazes de pagar (ou morando
pior que antes); sendo que em l"agos. ca-
pítal da Nigéria, a hístõría foi mais desa-
nímadora. Logo que o Pa.í3 ganhou sua

independência em 1960, ti MinlStro de
N~óclos para a Capital decidiu eliminar
as favelas da cidade oora melhorar 3 ima-
gem da nação aos olhos do mundo, e em
lugar de começar pela construção de um
sistema de esgôto, como recomendado pelo
Banco Mundial, Lago", -a conselho de seus
consultores estrangeiros príncrpíou a de-
molir 173ha de área favelada ; 200 policiais
armados protegiam o projeto contra os
protestos dos residentes desalojados, mas
à época em que o govêrno nígeríano hafia
liberado e reconstruido um têrço da terra
esgotaram-se os rundos e tíveram de pa-
rar, restando uma _cidade com alguns co-
moventes arranha-céus, mas sem esgotos.
Lagos está ainda 'encharcada com águas
servidas: 81>% das crianças em idade "esco-
lar são portadoras de ancílôstomos ou ne-
matelmintos, e mais de l(}% das mortes
na ci-dade são 'atribuídas a desinteria ou
diarréia. '
A erradicação de favelas, ainda é uma

polítíca popular em muitos paiSes, mas
alguns píanejadores estao começando a
acreditar que nos países mais pobres, fa-
velas planejadas, se providas com .recursos
sanitáríos Clecen.ese outras necessidades
mínimas, são preferiveis .a custosos proje-
tos que consomem capital precioso, sem
realojar um povo que mais do que tudo
ecessíta morar. ParticUlarmente nos cli-

mas quentes, onde o, povo gasta a maior
parte do tempo ao ar livre, moradias mí-
nimas podem ser construídas na períferír.•
da cidade (freqüentemente com raateríaís
locais e mão-de-obra dos próprios resírten-
tes) , a baixo custo, e por um períoco ra-
zoável até que possam ser meluceadas ou
transíerídas para construçôes melhores.
Nas cidades ou países que não possuem
recursos para meínora-nentos maís ambi-
ciosos, tais reíúgíos podem ser a resposta
mais realista à nece sídade imediata dos
rerugíados do campo que invadem as ci-
dades. -
O movimento dos governos para um pa-

pel ativo na construção ou renovação das
cidades suscitou mais uma vez, e sob nova-
forma, o antigo ponto de debate da pro-
priedade privada e a propriedade pública
da terra. Cada país tem sua própria visão
da questão, e é instrutivo compará-Ias,
.sendo particularmente esclarecedora a com-
paração da evolução da politica nOS EUA
e na URSS.
Os Estados Unidos emergiram, como na-

ção, 175 anos atrás, no que poderia ser
chamado de uma revolução da terra. Ofer-
teu-se terra a qualquer um que pudesse
usá-Ia e proporcionou-se firmes garantias
ao direito de propriedade. A propriedade
in,dividual da terra e da moradia tornou-se
uma força mais importante do que a Cons-
tituição na construção da democracia. A
política foi suscintamente exposta por ThO-
maz Jefferson: " ... tanto quanto possívet
não teremos a menor porção de terra. Os
pequenos proprietários de terra são' a parte
mais preciosa do estado".
ll:ste modêlo de propriedade privada so-

breviveu e foi fortalecido durante o cres-
cimento da nação e a transição de socíe-
dade rural para índusjríal-urbana. Nas
crises financeiras e cat~trofes naturais. o
Govêrno Federal. veio em SOCOrrocom am-
paro maciço, possíbílítando ao povo pre-
servar suas casas, suas fazendas e seus
pequenos negócios. Em períodos maís re-
centes, graças a Federlll Housing Admí-
nístratíon e outras ajudas governamentaís,
a propriedade individual da habitação cree-
ceu a níveis sem precedentes.
Ao mesmo tempo a posse de terra pela

indústria e outres emprêsasde grande
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Planta & andar térreo

Arquitetc'8 JOÃO RODOLFO STROETER,
IAB-SP e
PAULO <ANTONA CIO, lAB-SP

Projeto, 1966

A casa. distribui-se em quatro níveis,
aproveitando o caimento do terreno o que
enseja uma solução clara à cobertura. A
estrutura é em concreto e alvenaria. Os
beirais avançam decididamente sôbre as
fachadas protegendo-as contra as chuvas
e os raios solares. Os banheiros anexos
aos dormitórios são iluminados e ventila-
dos através de rebaíxos no fôrro abobada-
do, que cobre a circulação. Na parte so-
cial, orientada para o fundo do terreno,
serão usados 'Vidros temperados, sem cai-
xilhos. O concreto será deixado aparente,
sem revestimento. OPlanta do andar superior
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A residência foi IProjetada para ser cons-
truida em um platô com vista panorâ-
mica. O seu programa consta de duas sa-
las, sala de refeições, galeria, salário, ter-
raços, piscina e bar, 4 quartos de hóspe-
des e um apartamento independente com
quarto de vestir, sala íntima, jardim prí-
vatívo e banheiro; complementados pela
parte de serviço que compreende: cozinha,
despensa, câmara de lixo, lavanderia e
demais dependências de serviço.
Na solução arquitetõnica, os serviços fo-

ram centralizados de forma a serem en-
volvidos pelas partes íntima e social, man-
tido o conveniente isolamento. Essa solu-
ção aproveita o terreno, pois deixa à par-
te social o magnífico panorama local, com
amplas fachadas envidraçadas abrindo para
as montanhas. Os terraços desenvolvendo-
se na fachada principal possibilitam ín-
tegração da construção no terreno.

IA. estrutura é de concreto "oxicret"
aparente e a cobertura em telhas "Eter-
nít", tipo canalete, apoiadas em barrotes
de madeira. As carhas são em concreto e
funcionam como elemento estrutural.
Os pisos são em pré-moldados de "oxí-

gret" assentados em vígotas "volterrana",
capeadas com frisos de madeira. A parte
de serviço é envolvida por alvenaria de
pedra bruta. q
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Observações Psicanalíticas
Sôbre "Quem Tem Mêdo de
Virgínia Woolf?"

WALDEMAR ZUSMAN (*)

Fotos de MAURICE VANEAU

A peça de Edward Albee é inegàvelmen-
te um dos acontecimentos teatrais de maior
relêvo nos últimos tempos, e sua estrutura
dramática sustenta uma trama psícolôgrca
densa e de elevado nivelo Poucos terão
sido aquêles que, terminado o espetáculo,
não se sentiram compelidos a refletir e a
indagar sôbre o motivo daquelas terríveis
situações.
Fragmentos do texto, diálogos inteiros

e, especialmente o refrão "quem tem mêdo
de Virgínia Woolf?" ficam a circular den-
tro de nós, perseguindo-nos, desafiando a
compreensão e a interpretação.

A:; duas da madrugada reunem-se dois
casais para uma noitada tétrica, 'e por três
horas consecutivas representam a negação
do mêdo de Virgínia Woolf. Agridem-se
com a espantosa coragem que a necessi-
dade de negar êsse mêdo lhes impõe. Per-
correm tôda a gama emocional da miserá-
vel condição em que se encontram e ar-
rastam a todos nós, perplexos, para os
seus momentos de ódio e desespêro . Na
última cena do derradeiro ato estamos to-
dos destroçados, junto com Martha con-
cordamos em que é preciso ter mêdo de
Virgínia Woolf. Martha está vencida. Já
não é mais aquela mulher onipotente que
aceitava com arrogância todos os desafios,
zombando de George, rindo e cravando seu
punhal com requintes de sadismo. Depri-
mida, sentada no chão, ela confessa ter
mêdo de Virgínia Woolf quando lhe é
anunciada a morte do fHho imaginário.
Rompe-se aí um equilíbrio que a joga por
terra, e um dos sentidos daquela frase que

(*) W.Z., médico, formado pela Faculdade Na-
cional de Medicina, psicanalista, membro
da Intemational Psycho-Analytical Asso-
cíatíon.

dá nome à peça esboça seu significado.
Era com o filho imaginário que ela se de-
fendia da aceitação lúcida e integral de
sua esterilidade.
Ninguem deixa de ficar intrigado com a

aparição do nome da conhecida escritora
inglês a naquele refrão tantas vêzes repre-
tido. Parece que "quem tem mêdo de Vir-
gínía Woolf?" é uma paródia de' "quem
tem mêdo do lôbo mau? A semelhança
fonética, em inglês, é bem grande: Who ís
atraíd or Virginia Woolf? / Who is afraid
or the big bad wolf ? O nome da escritora
entra na paródía garantido pela homofonia
e se converte num símbolo das coisas as-
sustadoras na vida daqueles personagens.
No caso de Martha, designa uma figura
má do seu mundo interno, que ela passa
a temer quando já não pode mais susten-
tar a farsa da' maternidade. Teremos de
elucídar êsse aspecto ,posteriormente.
Edward Albee estarrece e assombra o es-

pectador pela habilidade com que sabe
construir aquêles terríveis diálogos, com
os quais conduz cada um de seus persona-
gens aos extremos limites de uma degra-
dada condição humana. "Verdade ou ilu-
são?" dizem alternadamente Marthae
George numa das falas do terceiro .ato.
Verdade ou ilusão é o marco de referência
daqueles personagens que mal sabem en-
contrar a ,fina linha divisória entre a rea-
lidade e a fantasia. O espectador, na ân-
sia de compreender, sente-se bruscamente
deslocado de um Iplano !para outro, sem
prévios preparativos.
Martha, filha do Reitor da Universidade,

é orfã de mãe desde pequena. A admira-
ção que tem por seu pai revela-a fixada
a êle como se fôra uma adolescente. Ti-
nha em mente dar a seu pai um sucessor
na direção da Uníversídade quando se ca-
sou com George, seis anos mais môço que
ela. Sua fantasia era, pois, a de dar um
filho a seu ,pai ipara reparar a culpa de
não ser a continuadora de sua obra. Geor-
ge não dá cumprimento à específica tarefa
que êste casamento lhe exige. O Reitor
recusa sua triste novela autobiográfica, re-
jeita George, cuía presença na Universi-
dade carece de qualquer relêvo . ~le não
Se torna "o Departamento de Histórica",
êle é "do Departamento de História", o
"atoleiro da História" como Martha pre-
fere ehamá-Io ,

Cacilda Becker como Martha

Naquela noite fatídica, de volta da festa
de apresentação dos novos proressôres da
Universidade, MIart'ha traz de seu pai a
incumbência de receber o nôvo professor
de Biologia (Nick) e sua espôsa ("bemzi-
nho"). ,Sente-se enormemente atraída por
Nick, como se seu velho e fracassado so-
nho edípíano (de dar um filho a seu pai)
readquirisse plena vitalidade. Nick é forte,
louro, lutador de box e pesquisador de eu-
genia. Os olhos de Martha brilham e seu
sorriso sublinha despudoradas insinuacões
dirigidas a Nick, com quem inicia um fôgo
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amoroso- paralelo àquele outro de "avaca- preende-se que sendo estéril tivesse aceito
lhação do dono da casa". George, atento a. extrema cláusula daquele pacto, que, fi-
,aos movimento!?d~M.arthA, ..tºma~se .aQS., .nalmente, não pôde cumprir. ,Paloudo
poucos um 'dos vértices daquela diabólica filho e por isso perdeu-o. George se sen-
situação triangular que '''bemzinho'' entre tia ameaçado pelo "nascimento" do guri,
simplória e debílóíde assiste, vomitando. de quem não podia esperar senão um 'as-
"Bemzinho" também é estéril. A época do sassinato acidenba'l, expíador dos crimes
casamento, fêz uma gravidez histérica: que cometera. A pena de Talião é uma
seu ventre encheu., . e' depois murchou lei do inconsciente e sua versão cçnscíente
sem dar nascimento a nada. é um provérbio mílenar: não faças a ou-
A fina ironia de Albee conduz a situa- tro o que não queres que te façam. Um fi-

ções assim: o professor de História não lho real seria para George uma ameaça
tem a quem contar sua história, não se ainda mais concreta. O Ifilho imaginário
fêz pai; o professor de Biologia não con- pareceu-lhe mais controlável e menos pe-
segue se reproduzir, conquanto faça pes- rigoso , Ainda assim teve que matá-Ia
qutsas genéticas. quando o viu "nascer" pelas palavras de
Vistos numa perspectiva temporal, Nick Martha.

e ",bemzinho" são a imagem especular de O fracasso de George na Universidade
George e Martha. Os dois casais são na é uma expressão direta da sua ímpossíbílí-
verdade um só. MartJha e George estão, dade de ser pai. 1!:lenão se tornou o De-
naquela noite, diante do que foram e, si- partamento de História, não cresceu, não
multâneamente, são aquílo em que o ca- se institucionalizou, não alcançou a condi-
sal mais jovem se tornará. Todos são es- ção de regente dêsse departamento, não se
'téreis. A peça de Albee é o drama da es- tornou o seu chefe, em outras palavras, não
terilidade e do mêdo, se fêz o pai. Pode-se 'admitir que George
, Sahe-se, narrado por George, da história se tornou professor de História' na ânsia
de Um rapaz que, comemorando a forma- de, encontrar histórias que pudessem ser
tura com os colegas, num bar, pede "Vir- contadas com menos horror que a sua, hís-
gem" em lugar de Gin. Não houve no bar tórias que tirvessem maior grandeza que
quem não achasse graça do lapso, aparen- aquela de sua vida.
temente ínexpressívo. 1!:sse mesmo rapaz Voltemos agora ao problema central da
matara sua mãe com um tiro, acidenta,Z- vida de Martha, sua esterilidade', ã)ara fo-
mente. Curioso é que George se detém em calízar com maior mínúcía aquêle detalhe
sua narrativa para enfatizar o caráter ací- que julgamos ser a chave da compreensão
dental do crime e negar sua origem incons- de suas frustrações femininas no terreno
ciente. Quem está afeito ao trato dos pro- da maternidade: seu mêdo de Virginla
blemas emocionais sabe bem que negativas wooir. Ela o confessa ao saber da morte
dessa ordem valem por uma afirmação. O daquele filho imaginário. ll: facil compre-
iraã)az, autor do lapso e do matricídio é, ender sua depressão, mas não se torna evi-
iverdadeiramente, uma !parte de George, dente porque a partir daí Virgfnia Woolf
aquela parte de sua pesso-a que pedindo passa a ser uma figura temida. Que rela-
',"Virgem" no bar, expressava repulsa pela ção pode haver entre a morte do filho e
vida sexual de sua mãe. Odiava-a tanto a confissão do seu mêdo? O episódio não
quanto a seu pai, a quem também matou pode ser banal quando se verífíca que
acidentalmente, num desastre rodoviário. Albee usou o' refrão :para dar nome a essa
Depois disso, o rapaz ficou louco, está ín- sua peça magistral. Quem é a Virginia
ternado num hospício e nunca mais abriu Woolf 'do mundo Interno de Martha?
a bôca, cumprindo com sua loucura pena A elucídação dêsse aspecto axial impõe
idêntica à de Orestes, famoso matricida da uma incursão pelas linhas evolutivas da
tragédia grega. !Em linguagem psícanalís- vida emocional da mulher, nos têrmos em
tíca, George pode ser rvisto como um ho-
mem dividido, que luta por manter afastada que os situou a pesquisa ,psicanalítica, es-
de si aquela parte assassina de sua pessoa, pecialmente a obra de Melanie Klein. Pa-
que êle teme e abomina, por não ter capa- la-emos tão breve quanto possível, abor-
cidade de aceitar a responsabilidade e a
culpa dos atos que' cometeu. Isto é bem
nítido naquela cena em que êle fala do
rapaz matricida e parricida como se fôsse
outra pessoa e não êle mesmo, O deses-
pêro de sua vida reside bem na circuns-
tância de não poder integrar aquêle as-
pecto de sua personalidade que é parte de
sua história, e nem poder se desfazer dêle
com absoluta segurança, A novela que
apresentou ao Reitor com o relato daquele
seu trágico passado foi àsperamente rejei-
tada. A publicação do livro ter-lhe-ia dado
a possibilidade de converter em fábula a
realidade de seus crimes, bem como a de
colocar aquêle rapaz dentro de seus pos-
síveis leitores, livrando-se dêle. Encurra-
lado dentro dos estreitos horizontes de sua
neurose e valendo-se da esterilidade de
Martha, "internou" dentro dela aquêle lado
de sua pessoa que tanto temia, Fêz com
ela o acôrdo de se representarem pais de
um filho imaginário, de cuja identidade
êle sabia mais que Martha . Tanto é assim
que êle a proibia de falar no gurí, como se
lhe temesse o nascimento, a corpcríflca-
ção , Martha tinha que ser o hospício da-
quele guri assassino e louco, devia conser-
vá-lo dentro de si, mudo e manietado para
que George pudesse estar tranqüilo. Ex-
tranho e sinistro é êsse pacto que Martha
aceitou, o de gestar indefinidamente uma
criança que jamais poderia nascer. Com-
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dando somente aquilo que mais diretamen-
te se relacione com os ã)roblemas de Mar-
tha,mulher invejosa e voraz, .de cuja ex-
trema avidez aquêle seu modo de beber
(roía o gêlo e o cOlPo), contínuo e constan-
te, é um eloqüente atestado.
A vida emocional da mulher está mar-

cada, desde os remotos períodos de sua in-
fância, por sonhos e fantasias que expres-
sam o seu desejo de ter nenéns, de ser
mãe. A preferência pelas bonecas, que tem
tamanho relêvo na vida da menina, repre-
senta o exercício fantasiado das ânsias de
maternidade' que elá' traz 'dentro de si. A
boneca é sua filha; tem nome e tem vida
dentro do seu mundo de fantasias. Ajuda-a
a suportar as frustrações de não poder
ainda ser mãe nos têrmos reais e concre-
tos em que sua mãe já o é. Para a' menina
pequena sua mãe é a fonte de tôdas as
riquezas. Ao mesmo tempo em que a ama
e admira, tem, também dentro de si senti-
mentos hostis, invejosos, por não poder
ainda ser tão realizada.. O tratamento
psicanalítico de crianças pequenas, possível
a partir dos dois anos e meio, graças aos
descobrimentos de Melanie Klein, permitiu
um conhecimento mais aprorundado das
fantasias infantis, inconscientes.

Para a criança o COl1PO da mãe está
cheio de leite, e no interior do seu ventre
vivem muitos nenéns, que ainda não nas-
ceram. iA mãe é representada nestas ran-
tasías como uma figura boa, protetora' e
1'orte. A menina se sente orgulhosa e pro-
tegída, ama esta mãe e lhe dedica os maís
positivos sentimentos de que é capaz. Mas,
paralelamente, ela inveja essa mãertão
extraordinária, !bem como aquêles nenéns
que fantasia existir dentro dela, porque os
imagina mais bem 'acolhidos, mais próxi-
mos à fonte. Em função desta inveja e
dos ciúmes que sente dos irmãos não nas-
cidos, (os nenéns que imagina existir den-
tro da mãe) tece fantasias agressivas, com
as quais visa a destruir os nenéns e empo-
brecer sua mãe. Se os sentimentos vorazes
da criança são muito intensos surgem, en-
tão, fantasias inconscientes de devorar os
nenéns. 1!:sses sentimentos agressivosfa-
zem-na sentir-se culpada e suscitam o
aparecimento de fantasias reparadoras com
as quais busca restaurar a mãe atacada.
É do equilíbrio dos sentimentos posítívos
e negativos, do predomínío que o, amor
possa ter sôbre o ódio, e více-versa, que re-
sulta o equilíbrio emocional da personali-
dade.
Todos os ataques que a. criança fantasia

deixam-na, em seguida, 'perseguida, teme-
rosa de Um revide. A mãe atacada con-
verte-se, em sua fantasia, numa figura má,
vingativa, numa bruxa, na feiticeira que
as crianças temem e pela qual se sentem
perseguidas à noite, em seus pesadelos.
As histórias infantis são o repositório

das fantasias conscientes e inconscientes
da criança, a mitologia do seu mundo, re-
gístrada em tôdas as culturas com notáveis
traços de semelhança temática. Nelas há
sempre bruxas e feiticeiras, fadas boas e
más, que simbolizam os aspectos positivos
e negativos das figuras que habitam a
mente infantil.
Martha é uma mulher anormal, passou

por várías ínternações em "casas de re-
pouso" . ,sua evolução emocional seguiu
prevalentemente as linhas do ódio. Com
fantasias vorazes e invejosas atacou o in-
terior de sua mãe, destruiu os nenéns e
tornou-a estéril. Criou assim, dentro de
si, a rmagem de uma mãe má, que lhe
extinguiu a fertilidade, e pela qual se
sente perseguida. Martha temia essa mãe
má, mas negava. êsse 'mêdo ao se repre-



Destaque
o IA 8-5 P estabelece
critérios para o
Planejamento de S. Paulo
o Instituto de Arquitetos do Brasil, De-

partamento de São Paulo, entregou aos
prefeitos as conclusões e recomendações
do Seminário sôbre Critérios de encami-
nhamento do Planejamento Territorial da
Região da Cidade de São Paulo. Trata-se
de um planejamento sério que contou com
a partícípação de 25 arquitetos, os quaís,
durante quatro dias de novembro do ano
passado, estiveram reunidos em seminário,
especialmente organizado pelo IAB. Os
trabalhos foram coordenados pelo arqui-
teto Cesar Luís Pires de iMelo e suas con-
clusões, mimeografadas e encadernadas fo-
ram distribuídas aos senhores prefeitos.
Trata-se, agora, de :pôr em execução as
medidas ali sugeridas para a solução dos
pronlemas que assoberbam as cidades pau-
listas, situadas dentro dessa região, pro-
olemas êsses que devem ser estudados em
conjunto, para o encontro de uma solução
que interesse ao grande complexo terríto-
rialda Região da Cidade de ISão iPaulo.
"1tsse com:plexo - diz o relatório - sem
apresentar solução de continuidade no es-
paço urbanizado, constitui, hoje, "uma

sentar fértil com a admissão do filho ima-
ginário.
A morte do filho faz cair a negação do

seu mêdo e ela se sente então à mercê da
terrível Virgínia wooir, a mãe má do seu
mundo interno. M.art'ha dispunha ainda
de um recurso auxiliar para negar seu
mêdo de Virginia Woolf que a ameaçava:
identificou-se com ela. Tornou-se assim
a perseguidora de George, depreciando-o
de tôdas as maneiras. Fêz o mesmo a
Nick a quem, depois da relação sexual,
já chamava de impotente. No fundo, Mar-
tha negava o mêdo de sua [própria agressí-
vídade (voracidade e inveja), que deter-
minou a aparição de uma figura tão má
dentro de si.

-:-
o terceiro 'ato desta peça 'de Albee de-

nomina-se EXORCISMO. Há, realmente,
no transcurso de sua ação uma cena exor-
eístíca, em moldes diversos daquelas dos
rituais religiosos de outros tempos. 1!:
quando George "retira" de dentro de Mar-
tha aquela parte louca e homicida de sua
personalidade, aquêle filho que havia "in-
ternado" dentro dela. Anuncia sua morte,
Resulta dai que Martha cai em depressão
e se aquieta, pondo-se assim, pela primeira
vez, em condições de aceitar sua esterili-
dade e seu mêdo. Qualquer cura a que
Martha aspirasse teria de partir exata-
mente dêste ponto. Por sua vez, George
também encaminha a resolução de seu
problema, porque, ao dispensar, sua espôsa
de abrigar aquela matricida e parrícída
dêle mesmo, não lhe restará outro cami-
nho senã-o o de tê-Ia consigo, dentro de si,
com a responsabilidade e a culpa dos seus
atos.
, "T-odos nós descascamos rótulos - diz
George, em uma de suas falas e depois de
tirar a pele, as três camadas, passamos
aos músculos e botamos de lado os órgãos,
aquêles que ainda são aproveitáveis, e
chegamos aos ossos. Pois quando chega-
mos aos ossos ainda não é o fim. Dentro
.dêlesexiste uma coisa .. , a medula, .. é
até lá que você tem que ír", O

única Metrópole", sob todos os pontos de
vísta, menos quanto ao sistema adminis-
trativo", E mais adiante: "Hoje, apropria
área metropolitana de São Paulo é gover-
nada por dezenas de prefeitos e de Câma-
ras Municipais; a esta situação acrescen-
ta-se, ainda, a atuação nela, de diversos
órgãos de nível diverso (federal, estadual
e municipal), Na ausência de um órgão
regional . coordenador, a atual estrutura
administrativa instituída na área metro-
politana de São Paulo apresenta-se irra-
cional, anárquica e obsoleta", Em se tra-
tando de 'assunto de alto interêsse para
administradores e munícípes, transcreve-
mos, abaixo, alguns tópicos das conclusões
apresentadas, cuja ímportãncía poderá ser
avaliada por nossos leitores.

ROSALBO FLORENTINO

Poluição do Tamanduateí
"Acrescenta-se, ainda - diz o relatório

do IAB - o fato, altamente negativo, de
o Município de ,São Paulo contar com in-
suficientes recursos financeiros para a so-
lução de seus mais importantes problemas
urbanos, É por isso que, diante da ínexís-
tência ou inadequação de instrumentos
básicos (estruturas administrativa e fi-
nanceira eficientes e apropriadas à na-
tureza dos problemas), a situação encon-
tradu é de "grande precariedade", tornando
desumana a vida nesta metrópole; para se
avaliar a gravidade desta situação, óbvia
para todos, acrescentamos alguns dados,
para exemplificação: São Paulo conta com
1,3 metro quadrado de área verde por
habitante (16mz por habitante, seria mé-
dia aceitável); 3,6.000 pessoas são trans-
portadas díàríamente por rveículos .públi-
cos cuja velocidade média é de 15 quilô-
metros por hora; enorme quantidade de
operários gasta de 4 a 6 horas diárias em
transporte; o rio 'I'amanduateí é um esgôto
acolhendo detritos de 300.000 pessoas e
2.000 indústrias, apresentando poluição de
300 partes por milhão de B. O .D.; a ne-
cessidade de água potável será no 'ano
2.0'00, cinco vêzes maior do que a atual;
apenas 40 por cento dos domicílios estão
ligados à rêde de esgôto; não há contrôle
sôbre a quantidade de loteamentos e cons-
truções clandestinas existentes; o cresci-
mento geométrico de certos distritos' al-
cança 15 por cento ao ano, prevendo-se
para a ano 2,000 uma população superior
a 13 milhões. Percebe-se, em resumo, estar
nesse ~adrão urbano entre os mais baixos
do mundo, para cidades de tamanho e im-
portância semelhante", •

Necessidade do Planejamento
E acentua:
";lt necessário e urgente que se dê inicio

ao planejamento da região metropolitana
de São Paulo, cujo âmbito deve ser logo
definido segundo critérios científicos. Pla-
nejar não implica em paralisar nem mes-
mo em retardar ias realizações dos execu-
tivos municipais; ao contrário, o planeja-
mento irá possibilitar aos' municípios do
grande .são Paulo acelerarem o encami-
nhamento e a solução correta e efetiva de
seus problemas urbanos, aparelhando as
Prefeituras com elementos técnicos e le-
gais adequados, Ao empreenderem suas
atividades executivas na base de um pla-
nejamento orgãnícamente integrado, evi-
ta-se a dispersão e atomízação de recursos

e estabelecem-se critérios adequados de
prioridade; assim, os governos municipais
da região metropolitana de .são Paulo po-
derão desenvolver uma ação altamente
dinâmica e eficiente no atendimento das
necessidades dos municípios e das aspira-
ções de suas populações e no exercício efe-
tivo de uma liderança autêntica",

órgão Técnico Específico
"A ínstítucionalízação do planejamento

metropolitano recomenda a criação pela
União, pelo Estado ou pela associação dos
municípios interessados, de um orgão téc-
nico específico, que coordene os serviços de
planejamento dos 3 níveis de govêrno ,
Para maior entrosarnente e eficiência, con-
vém que êste orgâo obtenha o apoio da
comunidade, consultando entidades de
classe, associações de bairro, etc. Os ar-
quitetos paulistas consideram ser perfeita-
mente viável que as atuações setoriais do
govêrno estadual na região metropolitana
de São Paulo sejam coordenadas por um
orgão técnico de planejamento regional,
entrosado com as administrações munici-
pais. Essa medida poderia ser imediata-
mente adotada, através de decretos exe-
cutivos do governador do EStado",

Descentralízação Administrativa
"Em que pêse a complexidade de organi-

zação de orgão técnico de planejamento
metropolitano, é inegável ser possível ini-
ciar suas tarefas parceladamente, através
de "planos parciais Ot setoruu». Nesses ca-
sos, será sempre necessário estudar os re-
flexos de obras (viadutos, edifícios públi-
cos, etc.) sôbre as zonas em que se si-
tuam" - diz o importante estudo elabo-
rado pelo IAB, acrescentando: "A insta-
lação de subprefeitura ou de administra-
ções regionais semí-índependentes nomu-
nícípío de São Paulo, é medida imediata
de grande alcance prático, tanto pela ne-
cessidade de descentralízação administra-
tiva como pela possíbílídade de maior e
melhor atendimento dos anseies das po-
pulações locais, Deve, no entanto, obede-
cer, sempre que possível, às divisões que
correspondsm a setores estruturados e ho-
mogêneos da cidade". .

Importância e Urgência
do Planejamento
"A elaboração de planos parciais e seto-

riaís, a organização e equipamento do 01'-

gão permanente de planejamento, são me-
didas indispensáveis para a obtenção de
recursos e financiamento no âmbito fe-
deral ou no exterior. 03 arquitetos paulis-
tas consideram, enfim, que o planeja-
mento, global e parcial, realizado no mu-
nicípio de São Paulo, é o mais importante
para a região metropolitana e é também
o mais urgente de todos, Compete à Pre-
feitura da Capital de São Paulo conquis-
tar, na prática, essa posição de liderança,
inicialmente através de convênios ínter-
municipais, objetivando a planos conjuntos
e à constituição do orgão regional de pla-
nejamento'. Qu'andoessa medida fôr con-
cretizada, uma nova fase será aberta no
desenvolvimento urbano da região metro-
politana de .são Paulo" - termina a ín-
trodução ao relatório contendo os estudos
apresentados e sôbre os quaís ainda nos
reportaremos, ("A GAZETA" São Paulo,
3i2/(6), O
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Outros produtos de
nossa fabricação:o

impermeabilizante
de conliança
mais usado
no Brasil
GARANTIA DE

CIMEIITDL
Tinta mineral
Impermeável, para
exteriores

ACQUellA
Repelente da água

brancolra1
Cola branca para
azulejos
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Notícias
• Clube de Engenharia Promove
Exposição de Livro Técnico
o Clube de Engenharia (GB) promove

durante o corrente mês de maio uma ex-
posição internacional de livros e revistas
técnicas _ Contando com a colaboração de
embaixadas de países estrangeiros, entida-
des particulares e oficiais, instituições de
ensino e casas editôras a Biblioteca do
Clube de Engenharia organizou esta opor-
tuna exposição com a qual visa colccar o /"
técnico nacional em contato com o que de
mais moderno existe na literatura técnico-
científica, tanto a editada no País, quanto
a estrangeira. A Revista ARQUITEn'RA,
órgão oficial do Instituto de Arquitetos do
Brasil, está representada através de seus
últimos números, nesta importante mostra.

I) nr Congresso Brasileiro de
Mecânica dos Solos
Realízar-se-á em Belo Horizonte, no

período de 3 a 9 de agôsto próximo, o III
Congresso Brasileiro de Mecânica dos So-
los. O Congresso tem por objetivo enf'ocar
síntese do progresso alcançado nos últi-
mos ,4 anos neste ramo da engenharia,
que se dedica ao estudo dos solos e das ro-
chas. O temário será desenvolvido através
os oito seguintes itens: 1.0) - pro.priedade
dos solos; 2.°) - Ensino e Pesquisas; 3.°)
- Fundações Rasas; 4.°) - Fundações
Profundas; 5.°) - Barragens de Terra e
Enrocamento, Fundações de Barragens;
6.°) - Empuxos de Terra sôbre suportes
temporários e permanentes. Estabilidade
de Taludes; 7.°) - Estradas; 8.°) - Me-
cânica das Rochas.
Maiores informações sôbre o Congresso

poderão ser obtidas na Associação Brasi-
leira de Mecânica dos Solos, Caixa Postal,
7141, São Paulo.

• Ministério de Habitação e
Planejamento

Em fins do século XVIII a população
rural representava 9'5% do total do nú-
mero de habitantes dos E. U. A. A popula-
ção urbana cresceu" de forma explosiva até
os tempos atuais, constituindo hoje pràti-
camente 70%, prevendo-se para o fim do
século um acréscimo, quando será de 80%
da população total dos Estados Unidos.
Já em 1961 o então presidente John F.
Kennedy propusera a criação de um órgão
de nível ministerial para tratar dos pro-
blemas urbanos.
No início do corrente ano ifoi finalmente

constituído o "Departament of Housing and
Urban Development" (HUD) equivalendo a
um ministério de haoítação e planejamen-
to urbano. 1l:ste órgão está encarregado de
reorganizar e coordenar planos esP;\rSOS
já existentes, muitos dos quaís obsoletos li!

inadequadamente formulados. Deverá ain-
da prover habitações de baixo custo, esti-
mular o planejamento das comunidades e
integrar o projeto recentemente proposto
pelo presidente Lyndon .rotmson visando a
melhoramentos gerais nas cidades ameri-
canas.
Foi nomeado secretário para o nôvo de-

partamento (na organização da burocracia
americana êste cargo corresponde a mi-
nistro de estado) Robert Clifton weaver,
que 'Vinha participando de forma destaca-
da em vários setores administrativos liga-
dos à habitação e ao planejamento, tendo
também 'Publicado quatro llvros sôbre pro-
blemas urbanos. ' -, -



• "Arquitetura e o Meio
Ambiente" VI Congresso
Brasileiro de Arquitetos
'rerá lugar em Salvador, entre 19 e 24

de setembro, o VI Congresso Brasileiro de
Arquüetos. O tema do Congresso, "A Ar-
quitetura e o meio Ambiente", será o mes-
mo do IX Congresso Internacional de Ar-
quitetos a se realizar em Praga, em julho
de 1967. :l!:ste tema será debatido por 7
grupos de trabalhos: 1.0 - Estrutura resí-
dencial;2.0) - Patrimônio histórico; 3.°)
- Meio habitável; 4.°) - A produção e o
meio ambiente; 5.°) - O homem e a pai-
sagem; 6.0) - O exercício da proríssão em
função da arquitetura e do meio ambiente,
tendo em vista a íntegração do arquiteto
no planejamento, para o desenvolvimento
do Brasil; 7.° Revisão e atualização do en-
sino da Arquitetura de forma a tornar o
arquiteto apto a se integrar objetiva e
operativamente no -planejamento.
- Poderão participar do Congresso: a)
como membro ativo: os sócios titulares dos
Departamento e Delegacias do IAB; b)
como membro colaborador, professôres das
faculdades de arquitetura do País, mem-
bros titulares das associações filiadas à
Federação Brasileira de Associação de En-
genheiros e a Sociedade Brasileira de
Agronomia, economistas, sociólogos, geo-
gráfos, médicos sanitaristas e assístentes
sociais; C) como membro observad01": díplo-
inatas, representantes de entidades gover-
namentaís, autárquicas e paraestataís, de
âmbito federal, estadual ou municipal,
críticos de arte e jornalistas especíalíza-
dos, artis·tas plásticos; d) membro estu-

àante: alunos das faeuldades' de arquite-
tura do país; e) membro associado acom-
panhantes dos membros ativos, colabora-
dores e observadores.
As teses para o Congresso deverão ser

encaminhadas, em 18 vias, ao Comitê de
Organização do VI Congresso Brasileiro de
Arquitetos, aos cuidados do Departamento
da Bahia, do Instituto de Arquitetos do
Brasil, à Rua Visconde do Rio Branco, 9
a 17, Ladeira da Praça, Salvador, até 31
de julho do corrente ano.

e Visita

Estêve entre nós durante o mês de mar-
ço, o diretor do Instituto de, Artes Ame-
ricanas, professor Mário Busshíazzo, a con-
vite da Divisão Oultural do Ministério de
Relações Exteriores.
No Rio de Janeiro visitou importantes

obras do nosso patrímônío artístico, tendo
pronunciado palestra sôbre o tema "Três
barrocos americanos: México, Peru e Bra-
sil" no Museu de Belas Artes. Foi agra-
ciado com o título de professor "Honoris
Causa" da Universidade do Brasil. Após
a sua estada -na Guanabara percorreu as
cidades históricas de Minas Gerais, Brasí-
lia e Salvador. A visita do ilustre professor
constituiu um fato mar cante no intercâm-
bio cultural entre a Argentina e o Brasil.

e Jornal "Arquiteto"

Está circulando o segundo número de
"Arquiteto" jornal editado por Améríco
Moreira Júniór e com redação à Rua 7
de Abril, 235, sala 4C11,em São ,paulo.

"Pretende, a par de outras medidas ... , dar
ênfase especial à afirmação profíssíonal do
arquiteto na socíedade . A importância de
regulamentação profissional, a fixação cor-
reta da posição do arquiteto como profis-
sional no funcionalismo, nas autarquías,
nas emprêsas públicas e privadas, o am-
paro necessário ao arquiteto do interior,
um maior e mais contínuo intercâmbio
cultural entre o profissional e o meio uni-
versitário, serão algumas das atitudes di-
vulgadas e prestígíadas por êste jornal.
Aqui todos os arquitetos terão livre e fá-

cil acesso. Aqui poderão divulgar seus tra-
balhos e obras. Aqui terão um porta-voz
Vigilante à tôdas as iniciativas".
O texto extraído do editorial assinado

pelo arquiteto Siegbert Zavattini, denota
uma intenção generosa e combatíva que
merece aplausos de todos ligados aos pro-
Iblemas da arquitetura no Brasil. O corpo
de redação do nôvo jornal compõe-se de
mais de cem nomes.

• Concurso Para a Area Central
de Ashdod-Israel
O concurso para a área central de

Ashdod em Israel teve como vencedores os
arquitetos Jean Ginsberg e Píerre Vago,
da França. Em 2.0 lugar classificaram-se
os arquitetos holandeses Van den Broeck
e Bakema. O terceiro prêmio foi diviC:ido
entre as equipes Carmy e Associados, de
Israel. e Fridstein e Fikh, dos Estados
Unidos. O concurso tinha caráter nado-
nal, porém foram convidadas 4 equipes
estrangeiras .

o segrêelo ela perfei~
ção do som num violino
elepenele ela qualidaele ela
macieira que entra na sua
fabricação.

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

Usando o cimento MAUA você terá a tranquilidade 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

Rio de lanelro

o dmento- "'MAliÁ" lupe-
ra ai e.pecifica~õe. exigi-
do. para clmentol Por'land
no mundo inteiro.
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Leqislação----------~---------------------------------------
D. F. Parati é convertido
em monumento nacional

Decreto n.o 58.077 de
24 de ll1arço de 1966

Converte em Monumento Nacional o Mu-
nicípio fluminense de Parati e dá outras
providências.

o Presidente da República, usando da
atribuição que lhe confere o artigo 87, n.?
r, da Constituição, e
'Considerando o ínterêsse público rele-

vante que milita no sentido de ser regula-
mentada a aplicação do preceíto constitu-
cional do art. 175 e da legislaçãocomple-
mental' sôbre o assunto às condíções pe-
culiares das cidades e sítios de excepcional
valor artístico, histórico e paísagísüco;
Considerando a necessidade urgente de

ser assegurada proteção especial ao acervo
arquítetôníco e natural da tricentenária
municipalidade de íParati, no Estado do
lRio de Janeiro, sob ameaça iminente de
sofrer derormações írreparáveís, -decre~: -
Art. 1;0 - Fica erigído em Monumento

Nacional o Município de íParati, Estado do
Rio de Janeiro, cuja área urbana, sítio da
antiga Vila de Nossa Senhora dos Remé-
dios, foi inscrita nos- Livros do Tombo do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
e .convertida em monumento histórico do
Estado pelo Decreto-lei estaduat número
1.450, de 1.8' de setembro de 1945.
Art. 2." - Na área do Monumento Na-

cional de íParati aplícar-se-á regime ex-
cepcional de proteção aos terrenos com-
preendidos no círculo de '5, (cinco) quilô-
metros de raio cujo centro é o ponto de
interseção dos eixos da Praça Monsenhor
Hélio e da Rua Marechal Santos Dias.
Art. 3.° - O Ministério da Educação e

Cultura, pela Diretoria do !Patrimônio Hís-
tórico e Artístico Nacional, iPromoverá,
com o concurso dos órgãos competentes do
Estado do Rio de Janeiro e do Município
interessado, a adoção do plano urbanístico
adequado tanto à preservação do acervo
arquítetônico e natural do sitio histórico
de Paratí, quanto ao desenvolvimento e à
valoriza-ção da cidade e do território mu-
nícípal ,
Parágrafo único - Para atender às ne-

cessidades !permanentes do planejamento e .
execução dos serviços de conservação das
edificações e logradouros integrantes do
Bairro Histórico e. bem assim, do estabe-
lecimento e urbanízação dos bairros novos
e estâncias dirversas de Paratí, como tam-
bém. para orientação e assistência aos em-
preendímentoa jmvados na área do Muni-
cípio, poderá ser instituída uma fundação
ou organizada uma sociedade civil com
personalidade jurídica. .
Art. 4.° - O Ministério do Planejamen-

to,··na esfera de suas atribuições, orientará
a elaboração dos projetos visando ao de-
senvolvimento e à valorização da cidade
e do município, prestando-Ihes o concurso
a que fizerem jus.

Art. 6.° - O- Ministério da Agricultura,
pelo Departamento de Recursos Naturais
Renováveís,empreenderá os estudos ne-
cessários para assegurar rigorosamente a
proteção dos remanescentes do patrimônio
florestal do munícípío, bem como para

. ""romover·a -recuperação das áreas de ve-

getação sacrificadas e o plantio das que
forem [ulgadas convenientes, tendo em
vista a criação da Reserva. Florestal de
Parati, de acôrdo com o Decreto n.o 5D.813,
de 20 de jUnho de 196!.
Art. 6.° - O Ministério da Viação e

Obras Públicas, pelo Departamento Na-
cional de Estradas de Rodagem e pelo
Departamento Nacional de Obras e Sanea-
mento, cooperará para os fins estabeleci-
dos no presente decreto, na execução dos
serviços da respectiva competência.
Art. 7.0 - O Ministério da Indústria e do

Comércio, pela Divisão de Turismo e cer-
tames, elaborará, em colaboração com a
Diretoria do Patrimônio Histórico e Artís-
tico Nacional e os órgãos competentes do
Estado do Rio de Janeiro e do Município,
um plano adequado para incrementar o tu-
rismo em 'benefício do monumento nacio-
nal de Parati.
Art. 8.° - Nas propostas orçamentárias

para os iuturos exercícios serão incluídas,
de acôrdo com os critérios adotados no
planejamento das despesas da administra-
ção federal, as dotações adequadas para
atender ao custeio das medidas determi-
nadas neste decreto, inclusive com as de-
sapropriações verificadas de necessidade.
Art. 9.Q - O presente decreto entrará

em vigor na data de sua publicação, revo-
gadas as dísposições em contrário.
Brasílía, 24 de março de 1966; 145.° da

Independência e 78.° da República. O
H. Castello Branco
Peâro Aleixo
Juarez Távora
Ney tsraoa
Paulo EgyéLio Martins
Roberto Campos

TÔDAS AS CÔRES E
ESPESSURAS PARA
PRONTA E~TREGA

O mais moderno equipamento de
extn,lsão parei .abricação de ehc-
pasrígidas de todos os tipos de

termoplásticos:

POLlESTIRENO STANDARO.
ALTO IMPACTO.

POllETlLENO. ETC.
FÁBRICA EM VIGÁRIO GERAL
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chapa 1rapeZOidal
de alumínio para revestimentos e coberturas

Material Funcional

•
Produzida em liga de alumínio extra-duro 3M-H
correspondente a 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 ~Okg/mm2 - Alongamento: 1 a 4%.

Isolamento Térmico

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

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

Econômica

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

·CompanhiaBrasileira de alumínio
PIONEIRA DA INDÚSTRIA NACIONAL DE ALUMfNIO

Av. da Luz, 297 - 112ando _ Tels.: 36-3100 - 36-3101 e 36-1146 - S.Paulo
Av. Presidente Vargas, 309 - 202 ando - Tels.: 52-2074 e 23-2611 • R. de Janeiro
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Porque será que"Fibravid""
é o isolante que está sendo
cada vez mais usado em construções?

Talvez seja por causa de seu coeficiente de condutibilidade:
0,0275 a 0,033 kcal/m/h/oC. Ou, então, porque êle é um
ótimo isolante acústico que não queima, não quebra,
não absorve umidade ... Também pode ser que seja
por causa da variedade de tipos de "Fibravid".
De qualquer modo, é porque "Fibravid" isola mesmo !
À. esquerda:'Roofing:'material usado na isolação térmica de lajes,
para evitar trincas e rachaduras. Ideal para casos onde o
isolante deva ter grande resistência mecânica.
À direita~'Vidrasfalt:' ótimo para armação de lençóis asfálticos
e be.turrrlrrosos, utilizados na ilTIperlTIeabilização de lajes,
terraços, tubulações, paredes, piscinas etc.
E exfstern ainda vários outros tipos, cada UITICOITIuso específico.

FIBRAVI,D
VIDROBRÂS
Ind. Reunidas Vidrobrás Ltda.
A maior indústria de
vidros planos da América Latina

São Paulo: Av.Paulista, 1938. 11.0pavin;tento. Divisão Fibra de Vidro. End.Telegr. VIDROBRAS·Tel•. 31· 3691. 31·2865.31·6831·31· 0164' Riode Janeiro: Rua Debret,23
14.0 andar. End. Telegr. BRASVIDRO•Tel. 22·5076 • Pôrto Alegre: Av.Farrapos, 146 • 2.°andar· conj. 21 •E;od.Telegr. VIDROBRAS•Tel•• 45'02 • 56'30.52·79· ramal 21.
FABRICAMOS TAMBÉM; VIDROS PLANOS LISO~. IMPRESSOS E ARAMADÇ>-VIDROS DE SEGURANÇA TEMPERADOS E LAMINAOO "PROTEo..TOR"· PASTILHAS DE ViDRO "VIPAX".qiAPAS PLÁSTICAS "FILON".
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