


o SENHOR COMPARA·

Procure conhecer (S9'O senhor já não conhece)
as revistas espscializadas 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 do dôbro de arquitetos
do que qualquer outra de seu gênero

qual a revista que tem a tiragem exata para o público certo
sem desperdícios

atingindo apenas a quem lhe interessa

ARQlJ'J:TETlJ'RA É A REVISTA

para' o seu anúncio, porque, através da suas páginas
o senhor atinge

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

o total dêsses profissionais em atividade
especificando, e comprando os materiais

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



AI.ITA/J.IA~

Con noi
vi sentite giá

in Italia

"Conosco é como se estivessem
já na Italia" ... é o que acontece
estando num avião da Alitalia.

É aquela sensação de prazer. de
comodidade... de gôsto de viver. Ao

deixar o nosso DC-8-Jet o passageiro
já tem idéia das satisfações que

o aguardam na Italia. Viajar Alitalia.
no mundo inteiro, é uma questão

de preferência, algo que vale
a pena experimentar. Três milhões

de passageiros fizeram esta
experiência em 1965. Gostaram.



ARQt1J:TETt1~A (*) é a melhor revista
brasileira de seu gênero ...
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. .na opinião dos especialistas arquitetos e construtores .

SE o SEU PROBLEMA É COMUNICAÇÃO COM ARQUITETOS

E CONSTRUTORES, ARQ"UXTET"URA É O SEU VEíCULO. IJ",OVr.RI~1

o FILIADA AO (O)
"".AOOO"



Klabin sempre fabricou
azulejos, não é? .
Klabin deveria decorar êsses
azulejos, não é? '
Agora, que Klabin decorou
os azulejos, êles devem estar .
custando bem mais caro I não é?
Não é.

~W" ~ ~ "TUj ~iof~~j~~d~:CpO!lod~e~~~in
~
:,~~~F• ,"~F~~~~processo dos azulejos tradicionais,

isto é, só vão ao forno
~. ~ duas vêzes.
l Por isso custam menos que
~ ~ ":~k ~ outros azulejos decorados, que
W H(€ \'~"'"~.~.~~. ainda sofrem outros processos.2f: ., E seu canto vivo, de 90 graus,

possibilita uma decoração
contínua, sem falhas.
Os azulejos decorados ficam

-""Ih. Mas não ,é ~?r causa diss? '
. que Klcbin me cobrar muito

, mais caro por êles. Klabin acha que tem obrigação de produzir
sempre o melhor e o mais bonito, pelo menor preço possível.
Ou então Klabin não estaria progredindo. Não é? .

.'.".-' .

Klabin Irmãos a Cla. • Divisão de Cerâmica
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HADDQCK LOBO, 373-b - TEL 34-0124 - TIJUC:A
BARATA RIBEIRO, 797 - TEL. 36-1508 - COPACAB.
BARATA RIBEIRO, 818 - S/LOJA - COP.ACABANA
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o segrêclo ela perfei-
ção do som num violino
depende da qualidade da
madeira que entra na sua
la&ricação.

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

Usando o cimento MAUAvocê terá a tranquiUdade de
ter escolhido um cimento que garantírã a segurança e a du-
rabilidade de sua obra.

COMPANHIA NACIONAL DE CIME~TO PORTLAND o clmen.o "MAUÁ" lupe-
ra D' •• pecifico,õel exigi-
dOI par. clmento. Portlanel
no mundo inteinll.Rio de lanelr.



o SENHOR-NAO PODE IMAGINAR, ,
-v COMO E FACIL E BARATO

CONH ECER A EUROPA ...
. . . através da AGÊNCIA ABREU

VEJA O ROTEIRO:
Lisboa - Salamanca - Madri - Lourdes - Marselha - Nice - Cannes - Monte Carlo -

Gênova - Pisa - Roma - Florença. Veneza - Innsbruck - Zurich - Stutgart
Frankfurt - Colônia - Bruxelas - Paris - Biarritz - Lisboa

VEJA AS MARAVILHAS:
A Tôrre de Belém - o Rio Tejo - Sintra - o Vale dos Caídos - Museu do Prado-

as Touradas em Madri - a Côte 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

• • • E VEJA O PREÇO:
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.

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 sõbre 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. FREIT AS - Representante' Geral para o Brasil

Ed. Av. Central :Av. Rio Branco, 156 • 24.0• s/2434/35 • tels. 22-6656/52-7703 • t91e9. Abreutour



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

~ó~que~mos um pisofacíl íle limpar,
(Eterflex)

Nós.quer~mosum piso eçonômico.
Se tIver tpdas essas. qualidades,
nem precisa ser boním
(Eterflex é bonito, desculpe)

..

2.000 =2 de Eterflex na Associação de Assistência à Criança Defeituosa
As amplas instalações desta entidade. situadas em São Paulo, encon tr am-sc re ves+idas de. Etcrflex. São 2.000 metros
quadrados de um piso tão bonito. pré tico, resistente c absorvente de ruídos corno só Etvrflcx pode ser.

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 como 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
-cm, com espessura sempre uniforme.
Fornecemos também rodapés, testei-
ras para degraus de escadas e corri-
mãos.

, --
Consulte um Revendedor Eternlt ou o Departamento Eterflex • S, PAULO: R. Marquês de Itu. 70 • sobreloja. Tel.: 36.1766 • RIO DE JANEIRO: R. Benedltlnos. 16 • do 10.0 ao 12.0 andar
Te!.: 23,5816· BELO HORIZONTE: R. Tupis, 435· 7.~andar. Tel;2·9508. CURITIBA: R. Rockeleller, 717· Tet: 4.7200. PQRTOALEGRE; R. Voluntários da Pàtria. tt .1 •• andar. Tel: 905L

mais de 60 anos de experiência em
materiais de construção.



esta manta
de fibras de vidro-que
funciona da mesma
forma que as barras
de aço no concreto
armado

com sua
resistência
extraordinária

é a grande
diferença

da chapa plástica
goyana

,

A chapa Goyana tem ele-
vada porcentagem de
ülamentos de vidro. Por
isso só a chapa Goyana
resiste a pêsos elevados,
nunca deforma, difunde
a luz, diminui as sombras,
é mais leve, mais du-
rável, é realmente
inquebrável e não
requer cuidados especiais.

Chopos
ana

COM FIBRAS DE VIDRO

PRODUTOGARANTIDOPELA TÉCNICA E EXPERIÊNCIA DA
____ ~O.YANA S/A.-INDÚSTRIAS BRASILEIRAS DE MATÉRIAS PLÁsnC~~.RlIl1 Tiro ?IS.lEI S· S'.L~l~l "'?_~1~?_c;:ão Pr.11I ()



ambiente - spazio
spazio móveis e decorações soco .an.
cancessionário exclusivo para a guanabara
de ambiente indústria e comércio de

móveis S. a.

uma linha completa de m ó ve l s 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 Po n í v e i s em [acarandá.da-baía e
aço cromado para entrega ime d i a ta.

Consulte sem compromisso nOsso deFartamento de. planejamento

rua barata ribeiro 2'0, loja f, tel: 37-6637 rio - gb

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

móveis s. a.

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

di s Po n iv e i s em [acaeandá-de-beía e
aço cromado para entrega i me d i a ta.

Consulte Sem ~ompromiss. nesse departamento de planejamento

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



Quando V. 'pensa na utilização
de um vidro especial, é bom lembrar que a
Vidrobrás lançou os seus"vidros espêssos"

Para aquela solução muito comum (e cara) de se importar "cristal" para
transformar áreas envidraçadas em superfícies bonitas e tecnicamente perfeitas,

~ a Vidrobrás tem uma resposta pronta "Vidros Espessosde 7 - 8,5 e 11 mm.
E está resolvido o problema. A Vidrobrás emprega o processo de
estiragem "Pittsburqhi.que é o mais moderno da atualidade, para fabricar o
"Vidro Espesso", com resultados altamente positivos: o produto resiste a
grandes esforços mecânicos, - apresenta um grau de isolamento
acústico notável e assegura excelentes condições óticas. Podendo receber
tempera, torna-se pràticamente inquebrável. Entretanto, além de tôdas as .
especificações puramente técnicas, o "Vidro Espesso" é de grande efeito VIDROS ESPESSOS
estético. Para inúmeras aplicações, como fachadas de estabelecimentos~VI DROBRA' S
(vitrinas, por exemplo), divisões transparentes (halls e recepção) e áreas "'l. ~ .. . , .
de envidraçamento de grandes dimensões, a solução lndústrias .Reunldas Vidrobrás Ltda.

"Vid E . " it I" E it b it A maior Indústria de vidroscom o I ro spesso nos parece mUI o oqrca. muno oru a, planos da América Latina

SÃO PAULO: AV. PAULISTA, 1938 . 11o PAV.. DIV. VIDROS PLANOS· END. TELEGR. VIDROBRAS . TELS .. 31·3691, 31·2865. 31·6831, 31·0164. RIO DE JANEIRO: R. DEBRET,23
14." ANO.· END. TELEGR. BRASVIDRO . TEL.: 22·5076. PORTO ALEGRE: AV. FARRAPOS, 146·2." ANO.' CONJ. 21 • END. TELEGR. VIDROBRAS· TELS' 45·02, 56·30, 52·79 RAMAL 21
FABRICAMOS TAMBEM: VI DROS PLANOS IMPRESSOS E ARAMADO, VIDROS DE SEGURANCA. TEMPERADOS E LAMINAOOS "PROTECTOR': PASTILHAS DE VIDRO 'VIPAX': PRODUTOS PARA ISOLACÂO 'FIBRAVI D:

Grupo Oito



EDIF!CIO BARÃO DE MAUÁ

INTERIOR DE UMA DAS SALAS DA ICOMI

r'

Projeto ICOMI
Arquitetos: Jorge Hue

Leo Mayer
Decorador: Umberto Gianotti

Assessoria ICOMI
Arquitetos: Peter Wood

Dalton G; Monteiro

Desenhista: Zélia Muniz

A equipe encarregada das instalações da ICOMI tomou
como partido sàmente selecionar produtos de alta qua-
lidade. e incluiu entre êles escrivaninhas e credências
Brafor.

Brafor classe internacional em móveis para escritório

Rua -Méx+co. 21-A tel. 22-0180 Rio de Janeiro, Gb,
Praça Roosevelt, 159 tel. 34-6665 São Paulo, S. P.
Av. Salgado Filho. 119 tel. 4476 Pôrto Alegre. R. G.



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

OTTO BAUMG~T INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A.
Av. Prestes Maia, 356,- Fones (PABX) 32-7280-35-2426-36-4425-37-9347
São Paulo.

PARQUET PAULISTA S.A.
Rua México, 164-A - Te!. 22-9278 e 22-0460 - Rio- GB. Raul Brandão
Rua Augusta, 1.771 - Loja 127;- Te!. 80-2181 - R/59 - São Paulo

Diversos Studio:

Neste número:

Indicam materiais e serviços para o arquiteto especificar
Aços especiais, ferros e laminados
COMPANHIA FERRO BRASILEIRO
Av. Nilo Peçanha, 26 - 6.0 andar - Rio - GB

Cimento
COMPANHIA NACIONAL DE CIMENTO PORTLAND
Av. Presidente Wilson, 164 - Rio de Janeiro - GB.

Chapas, Divisórias e Laminados
GOYANA SI A - Indústrias Brasileiras de Matérias Plásticas
Rua Tito, 215 - Te!. 62-3131 e 62-3132 - São Paulo.

COl)erturas, Lajes e Pré-fabricados

COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMíNIO
Av. dá Luz, 297 - São Paulo
Av. Presidente Vargas, 309- 20.0 andar - Rio

ETERNIT DO BRASIL, CIMENTO AMIANTO S. A.
Rua Beneditinos, 16 - Rio de Janeiro
Instalações Elétricas
R. WERNECK DE CASTRO - Engenharia Elétrica Ltda,
Rua México, 164 - 12.0 andar - 'I'el.: 22-1627 - Rio - GB.

Luminárias e Acrilicos
PASKIN & CIA. LTDA.
Rua do Lavradio, 190 - Tels.: 42-2160 e 52-3369 - Rio - GB.
Móveis e Decorações

BRAFOR - BRASILEIRA FORNECEDORA ESCOLAR
Praça Roosevelt, 159 - Tels. 34-6665 e 35-4454 - São Paulo
Rua México, 21-A - Rio de Janeiro

CELINA DECORAÇõES
Rua Barata Ribeiro, 799 e 818 - SobrelojaJ - Te!.: 36-1505 - Rio - GB.

FÁTIMA ARQUITETURA INTERIORES
Rua Domingos Ferreira, 221- B - Rio - GR

SPAZIO MÓVEIS E DECORAÇõES LIMITADA
Rua Barata Ribeiro, 200 - loja F - Te!.: 37-6637 - Rio de Janeiro
Pisos e Revestimentos

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

INDúSTRIAS REUNIDAS VIDROBRAS LTDA.
Av. Paulista, 1938 - 10.0Pav. - Te!. 31-6831 - 31-0164 - 31-2863 - 31-3693
- São Paulo
Rua Debret, 23 - 14.0 andar - Te!. 22-5076 - Rio de Janeiro

Painéis fotográficos
para decorações
Exposições, feiras

-te CRIAÇOES PRÓPRIAS
DE OURO PR~TO,
ALEIJADINHO,
SALVADOR,
RIO DE JANEIRO

* PR~TO E BRANCO

* COLORIDAS A ÓLEO

* PROCESSO
FOTO-FÓRMICA

* DOCUMENTAÇÃO FOTO-
GRÁFICA DE INDÚSTRIAS
E OBRAS

•

AGÊNCIA ABREU Av. Delfim Moreira, 1188 _ Ap. 102
Av. Rio Branco, 156 - 24.0 andar - Salas 2434/35 - Tels.: 22-6656 e 52-7703 _
Rio de Janeiro - GB. Telefone 27-4470

ALITALIA ~ LINEE AEREE ITALIANE
Av. Rio Branco, 50 - Rio de Janeiro - GB.
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ARQUXTETURA

MUNICIPAL THEATRE
AT CAMPINAS

Lubomir Ficinski Dunin. and
R,:,berto Luis Ga7/Jdolfi,
architects

Thi1 project won a competí tlon
organized by the Town Council
of Campinas, a raptdly expandlng
city near the state capital of São
Paulo. The JUdglng Commlttee,
made up of archltects Roberto
Luis Oerque.ra Cesar, Cesar Luis
Pires e MeIo and Francisco BI-
calho, admired the plastic beauty
buüt up by the rlch agg~esslveness
of the conjoint forms of the two
theatres, raised on a platform of
pure lines covering the zervíee
area, ballet school, offices, re-
hearsal stages, green rooms, etc.
Functlonally efficlent, the design
blended well with the natural
scenery.
The second prize went to the

work of a-chttects Alf~edo Paesani,
Fábio Penteado and Teru Taka-
mak1. followed ,",v João Rodolfo
Stroeber and Paulo Antonáclo
(th'rd) Marioel Si1"~ir" de Fi0"11e-
redo end Noernto "A.vlor (fonrth),
aI1t1 C'hudlo C'Anclarullo (fifth).
ln the wínníne protect. the

st.~g'P,::; 'WP'l'"j:J, nlwced at eithp-,,:"end
of the piatro-m, from whích the
roof rises over the audttorrums,
rca"h"tI tb rouah fovers Iooktng
over the lake, wíth access at two
levels from the Avenue Heitor
Penteado bordering the slte. ln
both audítoríums, lateral stages
make for closer communicatlon
between the actors and the
audlence, and ln the larger there
Is a balcony to avoid seatlng
spectators to'O far back. Here. as
It 15 intended to put on varlous
kinds of performance.s lncludlng
symphony concerts, great flex!bl-
lity ha.3 been secured by deslgn-
ing the ceillng w:th prlsmatlc
reflectors and dlffusors, adjustlde
ln height. Revolving stages a~e
provided and travelllng dollies
make for ease and rapldity of
scene-shiftlng. To enlarge the
proscenium, the orchestra plt can
be ralsed by elevators. In the
smalIer auditorlum, the flrst tive
rOW,3of seats can be removed and
the stage thrust out over the
floor, wh!le tlers mounted on
wheels can be rolled as far as
the lateral stages to fo~m an am-
phitheatre.
The stages and audltorlums wlll

be roofed by twln polyhedric
structures, lInked 'by an accor-
deon-pleated slab bearlng on four
polnts. The foyers and vestibules
have an independent structure,
and the base of the platform will
consist In a double slab, reln-
forced by an Intermediate frame-
work of crossbeams. Ali rooflng
su~faces are to be waterproofed
with a coat of acryllc plastlc
emulslon, and the group wlll cover
a total area of 137,000 sq. feet.

TECHNICAL UNIVERSITY AND
SCHOOL OF ARCHITECTURE

Behruj a.nd Artug Çinici,
arehitects

The Technlcal Unlverslty of the
Middle East was founded at An-
kara, capital of Turkey, In 1955
and Is to be lald out acco~dlng
to a general plan which was 'Lhe
d""ject of a competltion held In
1961. IE'3hruj Çlnicl, senior mem-
ber of the winnlng team of
archltects, was born in 1932 and
graduated ln 195<1from Stamboul
University, where he wa;; subse-
quently appointed Assistant Pro-
fessor of Townplanning. Besides
this project and that of the

2 School of Architecture, already
bu!lt and operating, he has suc-
ceEsfully competed for va~ious
commissions, lncludlng anot:<.er
university, two city markem and
the head ofnces of an 011 com-
pany.
The land reserved for the Tech-

nlcal University covers an a1:ea
of 11,to acres, 2,000 of which
have been set apart for the cam-
pus and dlvided lnto three zones:
an "academlc" zone located ou
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a. hllltop and comprlslng the
Schools of Adminlstratlve Sclence,
Education, Science and Art, Arch-
ttecture, Engineerlng and Agrl-
culture: a centre for the uní-
versity management and student
body, whlch Includes a Líbrary,
Audltorium, Art Galleries, orr.ees
and a Re.>taurant; and a "non-
academlc" residential section for
the professors, students and
personnel, wlth primary and se-
condary schools, a kíndergarten,
tbeatre and cinema, and grounds
for sport and recreation. Stud-
ents are to b1'l housed In 5 butld-
ínsrs for 2,000 glrls and 20 ror
!) 300 bovs, besldes small flats for
480 marrled couples, wh11e the
teacháng staff and personnel wlll
be accomodated in 396 stngle-
storey and 320 two-storey houses.
and 330 apartments.
The scnoot of Archltecture Wlth

a capaclty for 600 students ín-
cludes a spacious yard for exhlb-
Its of buítdtng materiais, an
audltorlum and a IIbrary wlth
overhead Iíghtãng, doubltng as a
concei-t hall or Iecture room,
drawing and scale model rooms,
workshops, Iaboratoríes, a research
sectíon and a canteen , There Is
a patlo wlth a fountain and a
central galIery; the patlo can be
used for scuípture d.l::plays and
the gallery for competitlon pro-
jects and maquettes.

X-IRAY OF A SHANTY-TOWN

The favelas of Rio de Janeiro
straggle for mlles up and down
tbe rounded hllls, perched upon
sti!ts, shed above shed, wlth
earthen alleys, slippery and trea-
cherous when lt ralns, and a
marvelIous v:iew over. the ~ay or
the oceano Thls leprous mantle
15 no geographlc acclden t to be
st~lpped Indiscrimlnately from the
hillsides. but a t:oclal phenome-
non, and as such It Is Important
to studv the people who have
settled there SO' as to get to know
what they lIve on, how they subs-
1st, what they thlnk and what
they want. A group of students
at the School of Sociology and
Pol\tics of the Cathollc Pontlf-
Icial Unlversitv of Rio de Janeiro
'Ilnder the guidance of Prof. Gou-
veia Vlelr" and social researcher
Geraldo Targino da Fon,°eca set
out to answer these questions by
random sampllng of the 5,000
Inhabltants of Ba.bllônla In the
soufu and the 30,OO} of Cachoel-
rlnha ln the north of the city.
Wlth the ald of a carefully

drafted questlonnaire. 223 persons
were Intervlewed In Babilônla and
322 In Cachoelrlnha, and the
results complled by an electronlc
computeI' and Incorporated ln a
report whlch may be consulted at
the Fundação Leão XIII, jolnt
sponsor of the research with the
EI)cretarlat for Social Wo!"k of.·
the stafe of Guanabara.
Far from belng, as "ome people

think, a coterle of vagran ts and
criminaIs, the vast majority of
men and women crowded Into
the favelas work for thelr livlng,
whatever the colour Of thelr skln,
white, black or tan. Figures for
Bab11ônia and Cachoelr:nha Work-
ed out r€spectlvely at 81. 2 and
79.3% galnfully employed, 2,1 and
2.4% with means of thelr own,
3.6 and 4.4% wlth retirement
benefi ts, 7.8 and 7.2 % supported
by social securlty durlng per-
manent or temporary leave of
aooence, and 5.1 and 5.7% un-
employed through illness or In-
ability to find work, Of working
population, 6.9 and 2.2% we~e
engaged In offlce work, 34,8 and
33.9% In skilled labour, 35.3 and
34.3% in unskllled labour, and
23.4 and 29.6% In dolng odd jobs
for their own account. On the
average 53,3% of the employed
had never changed employers and
16.6% only once, as may be seen
from the flrst twble.
Table 2 shows that 53% earned

lesD than Cr$ 25,000 a month and
31% less than the mlnimum wage
In force at the time (Cr$ 20,000,
since raised progresslvely to ....
Cr$ 83,000 In an attempt to offset
the Inflatlon marked by 11drastlc

fal! rn the dollar ~xchange fr<;,m
400 to 222) cruzeiros ín fiVe
years), the most numerous group
being that earnlng 10 to 15,OOJ.
Babilônla ts rather better off tnan
CJachoelrinha the d1fference of
10% ín the 'lowest bracket beíng
due to the greater number of
poorly paíd odd job men In the
Iatter favela. The monthly earn-
íngn of each ramnv barely exceed
30,000 wních, at an average of 5
persons each. means a per caprta
income of Cr$ 73,000 per annum.
The modal poírrt, I.e. the hlghest
frequency of salartes, lIes In the
20 to 25,000 class, whlle the
medlan (50% of cases above and
below) is around Cr$ 26000.
The thlrd table shows that food

absorbs as much as 64.3% or
íncome, other expendlture being:
Installments on elpctrlc anpltan-
ces 7%. transport 4.1%. smoktng
anel. drinklng 4%, medíctne 2%
and elect~lc lIght 1.7%, Ibrlnglng
the round total up to 83%. Little
or none of the remaíntng 17%
can be sald to be savínes, and
where the dwellers do not own
thp.lr shantíes. most of thls may
w=Il go ín rent. The fact that
these people can balance thelr
budget at aII 15 due to there bping
no soc'at rrrg to "keep un w'th
the Jones's"-rpnt alone for mtd-
dle-claca holders averaging 3J ~~
of thelr íncome.
ln the two favelas, about 75%

are between 25 and 50 years of
age. ln Babilônla. 9.3% are un-
marrted or unattached, 11.2%
wldowed, 60.4% marrled, 16%
freelv unlted and 3% separated;
In Cachoeirlnha, only 41.8% are
le!!allv wedded. as agalnst 28%
cchabltin'l' and 4.7% separated.
Nevertheless, the1"e are relatlvely
many more chlldren In the latter
favela, where only 8,4% of the
famllles ha ve none at alI. as
oppo<ed to 19.5% In Babllônla.
Famllles with 'One or two chlldren
figure respectlvely as 38.7 and
.27.8%, whlle the mo~e numerous
famlly groups register as about
the same In both counts, except
for that of 11 offsprlng or more
(1.3 and 0.5%). Thls is probably
.due to urban influence and better
economic condltlons In Babilônla
which is the older favela, les;
rooted In tradltlons of rural
origln.
Dlstrlbutlcn of the shanties

accordlng to the number of rooms
ls as follows, In >Eubllônla and
Cachoelrinha respect1vely: one
room, 11.7 and 14.0%; two. 21.0
and 28.4%; three, 28.0 and 29.7%;
four, 25.8 and 14.4%; f1ve, 11.2
and 7.4%; s!x 01' more, 1. 5 and
5.7%. Tbls means that in Babl-
lônia only 37% of the chlldren
of dlfferent sexes can sleep in
separate rooms, whlle 12% are
bedded In' the same room and
30% In the same room as thelr
parents; In Cachoelrlnha condl-
tlons a~e even worse: 21.1, 12.7
and 40.8%.
Water Is more plentlful In Ca-

choelrlnha, whe~e 7.8% have runn-
Ing water lald on, 87.2% nearby
and only 5% have to carry ln their
supply In cans from outslde the
favela. The figures for Babilônia
are I, 40.7 and 58.2%. For cook-
Ing, bottled gas is mostly used,
67.6% In Babilônia and 43.1% in
Cachoelrinha, as opposed to oi! or
kerosene, 22,4 and 36.1%, and
wood 01' cha~coal, 7.3 and 16.7%,
Most of the favelados own thelr
shant!es, respectively 80% and
70%.

As regards educatlon, an average
of 40% of the adults interview€d
could neither read nor wrlte.· ln
Ball>ilônla, 19% are barely lIterate;
26.8% began primary schoool but
only 12.7% finlshed the course;
3% enrolled In secondary sChocl,
but only 0.5% g~aduated. The
figures for Cachoeirinha are 24.4%,
17.4 and 13%, 1.7 and 0.3%. ln
the two favelas, 14% send alI their
children to school, 30% send
some, whlle 36.4% ln Babilônla
and 41.8% In Cachoerlnha send
none at alI.
The chlef amusements are l1sten-

lng to the racUo (37 and 32%)
snd tak1ng the chUdren to the
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amusement park (35 and 27%).
Other distractions are outslde
drírikíng, 6%; reading the news-
.paper, 10 and 5%; playlng cards
at home, 5%.
lt should be stressed tha t social

conditions In the favela depend
on the standard of lIving, or
rather on the means avallable to
the favelado to raíse ãt , ln Ba-
bllônia, 64% nave lived thcre
more tban ten years. 29% more
than twenty, In Cachoelrinha 68
and 41%; the ontv way out for
them Is economlc, a fact that
no amount or moral suasion can
gainsay.
With regard to the oplnlons and

ambíttons of the favelados, the
smínentw practlcal slant given to
the questtorma-re limlted It to
an enquiry Into thelr Ideas on
bow best they could be Integrated
In the normal llfe of the cítv.
Skills were consldered ve~y ím-
portant bv '90% of the Inter-
víeweee, who felt that proress-
Ions l exnerterice was a safeguard
Ilgairu<tunemplovmerrt. whlch was
a major worry for 76% ín Babt-
lônla and 88% In Cachoelrlnha.
Moreover, a11 but 13% had hopes
of thelr chlldren escaplng from
the favela by learnlng a trade.
Nevetheless, 53 and 56% stated

that they were quite content to
livp. ln the favelas, and th's eon-
ten+men+ In"reaep.Q wí+h the
Iensrth of timp. thev had bP.PI1
l'ving there. Dlscontent ís prob-
ablv due to the fact that It. takes
som-i time to get used to the
envlronment and apnreciate sucb
adve.ntaaes as low rent and pro-
ximity to work. Most peonle trled
ta present thelr communlty ln a
favol1-able ll!!ht. uerhap'l to avoid
expulslol1 and the more serlons
the delinauency suggested, the
stronger the tendency to deny
ou unde~a,;tlmate !ts exlstance.
Upon the quest:on as to whe-

ther there was more, as much or
less gambllng in th favelas than
elsewhere, results were 74, 18 and
8% ln. BR.bili'\nla, 44. 33 a.nd no;.
In Cahoelrlnha. Where the fre-
o.l1"'ncy af "common law" mar-
rlao;e was concerned. oplnlons
were mr"e or le<s evenly dlv'ded
pro and con, whlle the relatlve
prevalence of drunkenness' flgu-
red at 47, 40 and 13%. as com-
pared wlth 18, 65 and 17%. As to
serlous c~imes such as robbery
and murder, in Babllônla only
3% admltted they occurred more
often In the favela than out of
It, whlle In Cachoelrlnha, the
figure was 9%; 84 and 49% main-
talned the contrary, whi!e 13 and
42% thought there was no apprecl-
able dlfference.
There Is no doubt that tbe

average dum-dweller is anxlous to
conform to the normal rules of
social conduct, and delinquency
could be reduced by a concerted
effort to educate the population.
raise the general cultural and
moral leveI, and Improve lIvlng
condltlons, while arousing an In-
terest In the pro blems of the
communlty and the w1l1 to solve
them. Only 27 and 14% stated
that they had always made a
polnt of co-operatlng In such
works as Installlng runnlng water
01' buildlng a school 01' medical
station, 13 and 7% had nearly
always done SO, 14 and 9% some-
times, 6% hardly ever, and 40
a.nd 64% had never done so at
alI. When asked whether they
woUld be willing to work without
pay for the communlty, 75 and
61% declared they would not
sacrifice a slngle day In such
labour, or at most would only
lend a hand for a couple of
hours.
Yet the populatlon of the fa-

vela consists very largely of peo-
pIe who come from environments
that were more thoroughly Inte-
grated socially and economlcally.
If no effort is made to p~eserve
or reinstate the values the fave-
ladm brought wlth them, so as to
relntegrate them In the regional
community, they are lIable to
form Islands of such extreme po-
verty withln the populat1on of
the state as to become centres of
aeu te social dlsorgan12.11t10n,



THEATRE MUNICIPAL
DE CAMPINAS

Lubomir Ficinski Dunin et
R(·berto Luis Gan.ãolti,
architects

C!e projet a gagné le coneours
organtsá par Ia préfecture de
Campinas v!lle en pleine croís-
sance, voisine de São Paulo, capí-
tale de I'Etat du même nom et
Ia plus grande ville industrielle
du Bré;il. Le jury, composé des
architectes Roberto Luis Cerquei-
ra oesar, Cesar Luis Pires e MeIo
et Francisco Bicalho, a admlré Ia
beauté plastique obtenue par Ia-
richesse et I'agressívíté des for-
mes combíriées des deux théâtres
éíevés SUl' une plate-rorme aux
lignes pures couvrant Ia zone de
service, I'école de :ballet, Ies bu-
reaux les couüsses, ete. Le tracé,
três fonctionnel, est en harmonie
avec le paysage naturel.
Le deux!éme príx a été décerné

aux architectes Alfredo Paesanl,
Fábio Penteado et Teru Takamakl,
Ie troisiéme à João Rodolfo Stl'oe-
ber et Paulo Antonácio, cepen-
dant que ManoeI Silveira de Fi-
gueredo et Noemio Xavier obte-
naient Ie quatriéme et CLaudio
CXanc!aruIlo le cinqu!ême prix.
Dana le projet gagnant, Ies

scêneo sont placées aux deux
extrémítés de Ia plate-forme d'ou
le to!t s'éléve pour couvrír les
audltoriurns auxquels on accéde
par tes foyers regardant le Iac
avec entrées à deux níveaux sur
l'Avenue Heitor Penteado qui
borde I'endroit. Dans les deux
audítortums les scénes la~rales
rapprochent les acteurs du public
et dans le plus gran d il y a un
balcon pour évíter que Ies spec-
tateura ne soient assts trop loin.
Comme on y représentera diffé-
rentes sortes de spectacles, y com-
pris des concertG symphoniques, le
plafond assure Ia pllll, grande
flex!biJité par des réfle<cteurs et
des diffuseurs prismatlques ajus-
tables à Ia hauteur dés!rée. Il y
a également des scénes tournan-
tes et chariots mobiles pour fac!-
liter lei) changements de déco~s.
Pour élargir I'avant-scene, 1'01'-
chestre peut être surélevé par un
systéme d'ascenseurs. Dans le
l"1'us petlt auditorium, I.es cinq
premiers rangs peuvent etre en-
levés et Ia scéne prolongée au-
de.:osus du plancher pendant que
leo grad!ns, montés SUl' roues
peuvent être déplacés jusqu'aux
scéne:J latérales pour former un
amphithéâ tre.
Les scenes et auditoriums seront

converts par deux structures po-
Iyh.urique,;; llées par une dalle
plissée reposant SUl' quatre pOlnts.
Les foye.s et vestibules auron t
une structure indépendante et
l'embasement ou plate-forme sera
une double dalle renforcée par
des poutres internes. Toutes les
zurfaces de couverture sont im-
perméabllisées par une couche
ü'émuls.on plastique acrylique et
I'ensemble occupe:a une superfi-
cle totale de 12.735,50 mêtres
carrés.

UNIVERSITE TECHNIQUE ET
ECOLE D' ARCHITECTURE

Behruj et Artug Çinici,
architectes

L'universlté technique du Moyen-
Orient a ét~ fonc1ée à Ankara,
capital e de Ia Turqule, en 1955,
et doit être construite selon un
plan général qui a été I'objet d'un
concouri! qui eut lieu en 1961.
Behruj Çin~cl, gagnant du con-
cours est né en 1932 et étal t dl-
Plomé en 1954 par léuniversité de
Stamboul ou il fut par Ia sulte
professeur d'urbanlsme. En plus
de ce projet et de celul de I'Ecole
d'archltcture, d~jà constl'ulte et
fonctlonnant, il a partlclpé avec
succes à plusieurs concours imo
portants, y compris une autre
unáverslté, deux marchés et le
slége d'une compagnie de pétrole.
Le ter:aln réservé à l'Unlverslté
technique couvre une superficie
de 45 m1lllons de métres carrés
dont· 8 seulement sont occupés par
Ie campus et dlvisé en trois zones:
le c::.mpus et divis§ en trois .ones:
une zone "académique" sltuée au
sommet d'une colline et compre-
nant 100Ecoles d~ sciences ~dml-

ntstrattves, pédagogie, sciencea et
arts, archítectuqe, polyteclllliqua
et agriculture; un centre pour
l'administration de I'untversíté et
Ia communauté estudiantine qui
comprend une bibliothêque, un
audltorlum, des galeríes de petn-
ture bureaux et un restaurant;
une' sectlon résidentielle ~'non
académlque", pour Ies professeurs,
étudiants et personnel de l'uni-
versíté avec écoles primaire et. se-
condalre, un jardin d'ep.fants,
th'âtre et cinéma, terralns de
sport et de récréatlon. Les étu-
diants seront logés dans 5 bâtt-
ments pour 2000 flIles et 20 unítés
pour., 6300 garçons et de petits
appartements pour 480 élêves ma-
rtés. Le personnel enseignant et
a:utres seront Installés dans 396
maísons eans étage, 320 d'un seul
étage et 330 appartements.
L'Ecole d'architecture, d'une ca-

pacíté de 60) eleves, comprend
une vaste cour pour y exposer des
matérlaux de constructíon, un
auditorium et une btbltobhàque
servant également de saIle de
concerts ou de lecture avec éclaí-
rage zénithal, saIles de dessín et
d'épures, atel1ers, Iaboratoires,
sectíon de recherches et cantlne.
Il y a un pat!o avc une fontaine
et une galerle centrale; le patío
est réservé aux exposíttons de
sculptures et Ia galerle aux con-
COUl'ade projets et maquettes.

RADlOGRAPmE DES
BIDONVILLES

Les bidonvilles de lRio de Ja-
neiro s'étendent pendant des kt-
Iornêtres, grímparrt Ies collines,
Ies contournant, se gIicsant au
Iong .des préclpices, les uns par-
dessus les autres, s'accumuíant, se
tassant, risquant de débouler les
jours d'orage et de ptuíe torren-
tielle... mais lis ont Ia vue Ia
plus beIle qui soU SUl' Ia baie et
l'océan. Cette croute lépreuse n'est
pas un accident géog~aphique
qu'on puisse extlrper des flancs des
collinoo mais Un phénomene social
d'une importante extrême exigeant
I'étude approfond!e des Indlvidus
qui s'y sont InstaIlés, pour défi-
nir comment ils vivent, ce qu'lls
pensent et ce qu'lls veulent. Un
groupe d'étudlants de l'Ecole de
soclologie et pol1tique de I'uni-
verslté cathol!que pontificale de
Rio de Janeiro, guldé par le pro-
fesseur Jooé Gouveia Vleira et par
le chercheur social, Geraldo Tar-
glno da Fonseca, a essayé de
répondre à ces questions par
l'échantillonnage au hasard <le
5000 habitants de Babllônia, au
sud de Ia ville, et de 30cOOde
Cachoeirlnha, au nord.
A l'aide d'un questlonnaire tres

soigneusement préparé, 223 per-
sonnes ont été Interrogées à Ba-
bilônla et 3~2 à C!achoeirinha; les
résultats établ1s par computer
électronique ont ét.á inscrits au
rapport qui peut être consulté, à
Ia Fondation Léon XIII, qui pa-
tronna1t cette recherche, conjom-
tement avec le secrétariat des
lliuvres sociales dé l'Etat de Gua·
nabara.
Loln d'être - comme tant le

pen..,ent - le cénacle des vaga-
bondcl, . clochards et crimlnels, ia
majonté de ceux qui VIVent en-
tas.e,;; dans lei! r2.Vc~s travaillent
pour gagner l"ur vle, quelqu" ~Olt
la co•.u"ur de leur peau et de
leurs oplnlons. Les d"nnees ob.e-
nues a .tlalJllOnia et a l.!achoelri·
nna. donnent un pou:centage de,
rbSpeCtlVement: 81,<1 et '19,;'%
d'o~cupatlOns r,IDunérées; 2,1 et
:.!/J: ae J.eu!'".; renties; ;J,6 et 4,4 re ...
traites; 'I,H et 'I," en congé payé
permanent ou non; 5,1 et 5,7 en
chômage par manque de travail
ou maladie. De Ia population
employée, 6,9 et 2,2 se compo-
saient d'employés de bureau, 34,8
et 339 d'ouvriers spécialisés; 35,3
et 34'3 d'ouvriers non spécialisés;
23'; 'et 29,6 d'ouvriers à leur
compte. En moyenne, 53,3 n'cnt
jamais changé d'emploi et 16,6%
seulement une fois, suivant le
premier tableau.
En ce qui concerne les salaires

le deuxlême tableau montre que
53% recevaient molns de 25000
cruzeiros par mois et 31% moins
que le salarie mlnlmum en vl-
gueur à l'Époque (Cr$ 20,000, éle-
vés progressivement depuis à
Cr$ 83000 pour compenser I'infla-
tloll eccusée par Ia chute verti-

gineuse de Ia monnale brésí-
lienne de ces 400 à Cr$ 2 220
au dolIar en cinq ans); le grou-
pe le plus nombreux gagnent
de Cr$ 10 à 15000. Dans I'ensem-
ble, lea habitants de Babilônia
gagnent plutôt míeux que ceux
do Cachoeirlnha, Ia différence de
10% dans Ia catégorie Ia plus
basse étant due au plus grand
nombre de travailleurs à Ia tâche,
mal payés, dans Ia derniére fa-
vela. Le gain mensueI ne dépasse
guere Cr$ 30000 pour des rarnü-
ies de 5 personnes en moyenne,
ce qui représente, par personne,
un revenu de Cr$ 73000 par ano
Le point modal, c'est-ã-uíre Ia
plus haute fréquence de salaíres,
se trouve dans Ia catégorie de 20
à 25000 aíors que Ia médiane
(50% des cas au-dessus ou au-
dessous de cette valeur) est de
I' ordre de crs 26000.
Le troísíême tableau montre que

Ia nourrlture absorbe 64,3% du
revenu, les autres dépenses étant:
vente à crádít d'appare!ls domes-
tiques 7%; transport 4,1%; tabac
et alcooj 4%, Médecine 2%; lu-
míêre 1,7%; ce qui donne un total
d'environ 83%. Il seraít rtsqué de
dire que Ies 17% restant puissent
être classés sous Ia rubrique "éco-
nomies" car, quand l'habltant
D:~t pas proprlétaire de sa ma-
sure, c'est ce qUI paye le loyer,
En falt, le plus extraordinaire est
que ces gens puíssent équil!brer
leur budget . Ils n'y arrivent que
par I'abcence complête de "vie
sociale". SeuIement le Iover prend
30% des revenus de Ia petite bour-
geoísíe .

Dans ces deux favelas, environ
75% de Ia populatíon a de 25 à
30 ans. A Babl1ônla, 9,3% sont
célibatalres ou sans attache; 11,2%
veurs et 60,4% marlés; 16,1% union
libre et 3%' séparés; à Cachoeiri-
nha, seulement 41,8% i:ont marlés
alors que l'uIiion llbre s'{léve à
28% et 11 y a 4,7% de séparés.
On constate cependant que le
nombre d'enfants est bien plus
grand dans cette derniere favela
ou seulement 8,4% de1 familles
n'en ont pas du tout contre 19,5%
A Babilônia. Dans ces deux fave-
las, Ies fam11les de 1 ou 2 en-
tants représentent, respectivement,
38,7 et 27,8% alors que pour les
autres groupes, avec plus d'en-
fants, Ies chiffres wnt plus ou
molno les mêmes, sauf dans celul
de 11 enfants ou plus qui accuse
un pourcentage de 1,3 et 0,5%.
.L'influence de Ia ville et une
mellleure conditlon économique
son probablement responsableG du
moindre taux d'enfants à \E'.lbilô-
nia, plus ancienne et détachée
des tradltions rurales,
La distribution d'aprês le nom-

bre de piéces dans ces masures
do Babl1ônia et Cachoelrinha est
Ia. suivante: une plece: 11,7 et
14,0%; deux: 21,0 et 28,4%; trols:
28,0 et 29,7%; quatre: 25.8 et
14,4%; cinq: 11,2 et 7,4%; s:x ou
davantage: 1,5 et 5,7%. Il en ré-
sulte qu'à Babl1ônia, 37% des en-
fanto des deux sexes dorment
dau1 des chambres séparées, 12%
dans Ia même plece et 30% dans
celle de leurs parents. A C'achoel-
rlnha, c'est blen plre: 21,1
12,7 - 40,8%...
Il Y a plus d'eau d!sponlble à

Cachoeirinna Ou 7,8% des habi-
tants ont I'eau courante et 87,2
Juste à Ia porte, et seulement
5% en sont priVeS et doivent sortir
pour se ra vitailler . Les données
pour Babllônla sont: I, ',0,7 et
58,2%. Le gaz en boute11le est
h!l~itueIlement employé pour Ia
cuislne; 67,7% à BalXlônla et
43,1% à Cachoelrinha contre four-
neaux à pétrole, 22,4 et 35,1%,
bois ou charbon de bois, 7.3 et
16,7% respectivement. La majorlté
des favela<',')s sont propriétaires
de I'endroit - du moins 80 et
70%. ;
En Ce qui concerne I'éducation;

4()% des adultes sont 11lettrés. A
Babilônia, 19% sont analphabetes;
208% commencent I'école prlma.i-
re' mais seulement 12,7% termi-
nent le progcamm,e; 3% s'inr.cri-
vent à I'école secondalre' dont
seulement 0,5% reçoivent un dl-
plôme. Les donnÊes pour Cachoei-
rlnha montrent 24,4%, 17,4· et
13%, 1,7 et 0,3%. Dans les deux
favelas, 14% envoient tous les
enfants à I'école, 30% quelques-
unS; cependant 'lu'à.. BabUônla

36,4% et à 0achoeirinha 41,8% n'y
envoient aucuns.
La vraie distractlion est d'écou-

ter Ia radío (37 et 32%) et em-
mener les gos:es aux pares pour
voir les attractíons (35 et 27%);
les autrea platsírs sont d'aIler au
café (6%); lire Ie journal, 10 et
5%; Jouer aux cartes à Ia maíson,
5%. Il faut dire aussí que les
conditions socíales à Ia favela
dépendent du "standard de víe"
ou plutôt de" movens possíbles
de I'améllorer de ceux quí y habl-
tento A Babllônla, 64% ont vécu
plus do 10 ans, 29% plus de víngt,
et à Oachoeírínha, 68 et 41%;
leur seul moyen d'en sortir est
d'ordre éccnomíqua cal' aucune
pressíon morale ne saurit résou-
dre leurs problémes.
Toutefols, 53 et 56% ont déclaré

qu'ils étalent parfaitement satís-
falts de leur condit'on - senti-
ment qui croit en proportton de
Ia durée de celle-cí , Le m'c:m-
tentement initial ert probablement
du au fait qu'il faut un certain
temps pour s'habituer au m1lieu
ammíant te pouvoir apprécíer les
avantages d'un Ioyer pour aínsí
dire ínexíetant et d'être à proxí-
mité du travail quotldien. La
plupart essayent de présenter leur
communauté du bon côté, sans
doute pour éviter d'en être exput-
sés et, plus Ia mísére et le crime
y semblent régner, plus les habí-
tan tt, des favelas les renlen t ou
ne veu1ent pas en tenir compte.
Quant à savoír si le jeu a plus

d.'lmportance qu'a.Ileurs dans Ies
favelas; les r:ponses à Ia question
ont été 74 plus, 18 égallté et 8%
moins à Babllônia, et 44, 33 et
23% à Cachoeirinha. A propos de
l'union lIbre I'opinion étaít assez
partagée alors que pôur l 'alcoo-
lícme les avís se chiffraient à 47,
40 et 13% en comparaison avec
18, 65 et 17%. Pour les cr:mes -
voI, meurtre, etc., 3% seulement
admettalent, à Babilônla, qu'i!s
a~rivent plus souvent dans les
favelas qu'ailleurs alors que 9%
étaient de cette opinion à Ca-
choelrinha. Cependant, 84 et 49%
soutenaient Ie contraire et 13 et
42% déclaraient que c'était par-
tout pareU.
Il n'y a. pas de doute que I'ha-

bitant des favelas essaye de r.e
conformer aux regles normales de
Ia vle communauta're et que le
crime peut être r'duit par un
e!fort mutuel en faveu~ de I'édu-
catlon du peuple en élevant Ie
niveau culturel et moral et en
nméliorant Ies conditions de vie
tout en éve1llant I'intérêt tou.
chant aux p~'oblemes de Ia com-
munauté accompagné du déslr de
Ies résoudre au moyen d'une
coopéraUon intelligemment com-
prise. Cependant, jusqu'à maln-
tenant, seulement 27 et 14% ont
déclaré avoir toujours partccipé à
des travaux comme, par exemple,
l'instaIlation de l'eau courante,
Ia corust~uction d'écoles ou de
services médicaux, 13 et 7% I'ont
presque toujours fait, 14 et 9%
quelquefois, 6% pres~ue jamais
et 40 et 64% jamais. Quand on
leur a demandé s'ils almeralent
travailler pour Ia communauté
sans être payés, 75 et 61% ont
déclar!i qu'i!s ne sacrifieraient pas
un seul jour pour ce genre de
trava:l et donneraient, à Ia ri-
gueur, un coup de main pour une
heure ou deux au max!mum.
Moins de 5% font partie de clu!:>,
- '.même de football - et 011
peut dire que 1es deux-tiers de
ceux qui ont Interrogés n'apparte-
naient à aucune association ..
(}es observations montrent que

Ia populat.on des favelas, blen
au'extremement dense est loin de
former une unité communautaire.
C'est une population llottante,
constituée d'un sensible pourcen-
tage de margcnaux. Il est donc
u~gent d'",.sayer de résoudre au
plua tôt ce probleme si on veut
éviter que ces gens, aujourd'hui
désorganlsés partiellement, ne de-
viennent un danger réel pour Ia
société. Il sel\:tit, a.u contrairll
facile, de les intégrer à Ia com-
munauté en utilisant leurs va-
leura humaines dont lis sont Ioin
d'être dépourvus mais que pen:on-
no jus'lu'lcl n'a cherché à déve-
loppe~. En fai t, si un effort dans
cette voie n' est pas entrepris, le
risque est grand que ne se dé-
veloppe une d'sorganisation so-
ciale poussée jusq1J.'à l'eKtrême.
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Editorial

Concursos de Arquitetura

4

o ano de 1966 vem setuio marcado pela reali-
zação de importantes concursos púbNcos de arqui- .
tetura. No primeiro semestre âêste ano os arquite-
tos braeileiros tiveram a oportunidade de pôr a
prova o seu talento em concursos para a escolha do
projeto da sede de um clube de tênis em Presidente
Prudente e para o teatro municipal de Campinas,
ambos em S. Paulo . No final dêste mesmo período,
foram· abertas as inscrições para um outro concurso,
que se afigura como um dos mais significativos já
realizados no País, o que se destina à escolha do
projeto para o edifício-sede da Petrobrás, no Rio de
Janeiro.

Os concursos de arquitetura, apesar dos conhe-
cidos inconvenientes, continuam sendo uma das
melhores maneiras de se escolher um projeto de
arquitetura, principalmente quando o edifício que
se vai construir transcende o comum dos progra-
mas arquitetõnicos, seja pela envergadura que terá
na paisagem urbana, seja pelas implicações colo-
cadas por cada programa específico.

Para que os concursos públicos de arquitetura,
no entanto, cumpram a sua função e justifiquem o
imenso trabalho das equipes concorrentes é neces-
sário sejam assegurados a estas condições mínimas
de segurança - júri isento, normas de processa-
mento adequadas, e garantia do fie,l desenvolvi-
mento do anteprojeto premiado pelos arquitetos
vencedores, mediante remuneração deacôrdo com
os padrões estabelecuios pelo Instituto de Arquite-
tos do Brasil.

A maioria dos arquitetos brasileiros vem de-
monstrando uma grande coesão e tem dado provas
inequívocas de uma aguda consciência profissional.
Hoje, um concurso que não conte com a aprovação
do Instituto de Arquitetos, está fadado a fracasso
certo. zste aspecto do exercício protissiotuü da ar-
quitetura no Brasil é altamente promissor e nos
leva a acreditar em que as formas pouco saudáveis
da realização arquitetõnica - infelizmente ainda
vigorantes em certas circunstâncias - venham a
desaparecer em breve. Para apressar a chegada do
dia em que êstes fatos negativos não sejam mais
que uma triste lembrança, impõe-se uma extrema

vigilância por parte não só do órgão de classe como
de cada um de nós em particular. Mas, isto só não
bastará. É indispensável, por outro taâo, que os
grandes solicitadores do trabalho profissional do
arquiteto - e entre êstes aparece com grande relêvo
o Poder Público - se compenetrem da enorme res-
ponsabilidade trazida pelo ato de construir.

Nesta tarefa, através da qual cada geração
deixa impressa a marca de sua cultura, a partici-
pação do arquiteto é das mais significativas. Signi-
ficativa, porém não única. Nenhum arquiteto, por
mais genial, conseçuirá criar mais do que aquilo
que lhe permite o húmus da cultura a qual éle per-
tence. Nenhum arquiteto poderá vencer a estreiteza
de visão dos programadores, o vôo baixo dos que
gerem a coisa pública, a ignorância ou os objetivos
meramente materiais.

Somos um País em âesenootoimento, Ao con-
trário de outros, mais antigos e que viram gerações
e mais gerações marcarem o seu espaço territorial
de forma inequívoca, nós precisamos mais construir
do que reconstruir. Nossa tarefa, em grande parte
dos casos, está cingida à realização da primeira
posse.

Assim, é imprescindível que, ao lado de uma
visão mais ampla na organização dos programas, o
realizador saiba escolher o criador da obra que vai
prometer, dentro de critérios que possibilitem Um
projeto de real valor. Ésses critérios hoje em dia,
na maior parte das uêzes e principalmente na ad-
ministração pública, visam quase que exclusiva-
mente aos aspectos relativos ao menor preço. As
famosas concorrências de preço, lícitas para a afe-
rição em outros campos, no âmbito da criação e da
concepção não apresentam a menor validade: A
diferença entre um bom e um mau projeto, quanto
ao seu custo, pràticamente não existe. As conse-
qüências de um e de outro, no entanto, não podem
ser [ãcilmente avaliáveis.

Não temos dúvida de que a administração pú-
blica muito lucraria a par de trazer à nossa paisa-
gem urbana uma efetiva contribuição se renovasse
o seu sistema de esccãia de projetos e a forma de
adjudicá-lo3. O
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Perspectiva do Grande Auditório

Concurso público para o
Teatro Municipal de Campinas

Arquitetos:
LUBOMIR FICINSKI DUNIN, IAB - PR
.ROBERTO LUtS GANDOLFI, IAB - PR

o concurso instituído pela Prefeitura de
Oampínas para escolha do anteprojeto
para o seu teatro municipal obteve grande
sucesso. Do concurso participaram equipes
de arquitetos de quase todo o Pais, sa-
grande-se vencedora UII13, equipe do Pa-
raná, integrada pelos arquitetos Lubomír
Ficinski Dunin e Roberto Luís Gandolfi.

Oésar Luís Pires de MeIo, IAB-SP e Fran-
cisco Bicalho, IAB-SP, consideraram como
critérios fundamentais para julgamento
dos trabalhos concorrentes a funcionali-
dade e a integração da obra ao parque e
lago adjacentes.

o júri ao escolher como vencedor o pro-
jeto de autoria dos arquitetos Lubomír e
Gandolfi, que estamos publicando, salien-
tou a grande beleza plástica conseguída

o júri do concurso, constituído pelos ar-
quitetos Roberto Cerqueira oesar, IAB-SP,

5
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através da riqueza e da agressívídade das
formas do conjunto dos teatros, elevadas
sôbre uma plataforma de linhas puras,
que cobre a área de serviço e demais de-
pendências. O esquema funcional foi con-
siderado extremamente claro e capaz de
atender com eficiência as necessidades
dos teatros, através de um sistema simples
e direto de circulações e acessos. Os dois
teatros, unidos por uma única estrutura e
com os palcos colocados em posições
opostas, estão interligados por espaços
generosos que, conjugados, sugerem gran-
de versatilidade de uso. Os terraços .e a
plataforma fornecem boa comunicação vi-
sual com o lago e o parque. A cobertura
sem exigir sacrifícios da solução estrutu-
ral, amolda-se corretamente e sem des-
perdício de volumes às necessídades fun-
cionais.

O júri fêz, no entanto, restrições ao res-
taurante e aos sanitários, por êle julga-do
muito em evidência no salão do grande
teatro, sugerindo melhor tratamento nes-
ses ambientes. Além desta restrição, o júri
fêz reparos à localização da escola de balé.



próxima à sala de ensaios da orquestra e
a visibilidade lateral do pequeno auditório.

..,

o segundo prêmio fOi dado ao trabalho
de autoria dos arquitetos Alfredo Paesani,
IA13-SP, Fábio Penteado, IAB-SP e Teru
Takamaki, IAB-SP. Infelizmente, AR-
QUITETURA não pôde publicar êste
projeto juntamente com o /primeiro colo-
cado, como o desejava, pois, apesar dos
reiterados pedidos endereçados aos seus
autores, até o momento em que o prepa-
rávamos esta edição não havíamos rece-
bido o material a êle referente.

Foram aínda classificados: o trabalho
dos arquitetos João Rodolfo Stroeter,
IAB-SP e Paulo Antonâcío, IAB-.sP, em
3.° lugar; o de Manoel Silvelra de Fi-
gueredo, IAB-SP e Noêmio Xavier, IAB-
SIP, em 4.° lugar; e o de Cláudio Ciancia-
rullo, em 5.° lugar.

Memorial descritivo do projeto
classâficado em 1.0 lugar

"O partido

O projeto é definido por um eixo e um
plano horizontal. Segundo o eixo, cujo o
sentido coincide com o da avenida Heitor
Penteado e o da lagoa, se desenvolvem os
auditórios, separados pelos vestíbulos e
pelos iouers, A interseção do plano hori-
zontal com o terreno define do lado da
lagoa um embasamento cuía cobertura é
tratada como praça. Acima do plano' ho-
rizontal (embasamento) se faz 'o acesso
do público, a partir da avenida em dois
níveis, atingindo a diretoria" secretaria,
vestíbulos e foyers" que gozam de vista
para a lagoa. 1l:sse arranjo possíbílíta a
criação de vestíbulos e fouere dífereneía-
dos para os dois auditórios, integrados
porém num espaço único. Abaixo do plano
horízontal (no embasamento) díamentral-
mente opostos aos acessos do público,
também em dois níveis, penetram os aces-
sos de serviço e são controlados por uma
portaria única. A,tôres, músicos, alunos,
diretores e administradores têm seu acesso
pelo nivel superior (nível do palco). Ser-
viços e carga pelo nível inferior. Neste
nível localiza-se um pátio do qual partem
rampas e escadas que posstbíütam .a des-
carga nos diversos níveis, inclusive no
palco.

y

Os palcos, localizados nas sxtremãdades
do eixo estão ligados entre sí pelas cir-
culações dos atôres, 'bem como pela de
serviço aos camarins. Os serviços comuns
aos dois auditórios, tais como oficinas,
rouparía, central elétrica e de ar condi-
cionado, se distribuem ao longo de circu-
lações especificas.

Os camarins e salas de ensaio, diferen-
ciados para os dois' auditórios se localizam,
como convém, nas proximidades do palco.

Escola de balé e administração situam-
se ao lado da portaria possibilitando o
acesso direto, tendo ligação com .a circula-
ção dos atôres. No caso da escola de balé,
êste arranjo possibilita o seu uso tanto
pelos profissionais como independente-
mente das atividades do teatro.

Do embasamento nasce a cobertura dias
auditórios e palcos, ganhando alturas e
volumes onde os mesmos se fazem neces-
sários e acusando no seu aspecto externo
a existência dos dois auditórios integra-
dos num mesmo conjunto.

o Grande Auditório espectadores e para aumentar o volume
da sala. O programa mínimo exige que o
tratamento acústico seja adaptável às -dí-
versas modalidades de espetáculo. A so-
lução do projeto é um teto em peçasjirís-
mátíoas refletoras e dífusoras, com altura
regulável que determinarão os diversos
volumes da sala e conseqüentemente os
diversos tempos die reverberação. No caso
de espetáculos sinfônicos essas peças po-
derão adentrar o palco criando sôbre a

De acôrdo com as exigências programá-
tícas terá utíüeação ~olivalente. 1l:sse tipo
de utilização, que prevê num mesmo local
o drama falado, o drama lírico e a música
sinfônica, gera conflitos principalmente no
que concerne às, distâncias dos especta-
dores ao palco e aos tempos de reverbera-
ção. A utilização do balcão é conseqüência
dêstes problemas. O projeto adota-o para
diminuir a distância d!lJ última fila de
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orquestra uma superfície refletora e difu-
sara, muito útil para o equilíbrio sonoro.
O problema acústico críado pelo balcão ao
fundo da platéia, seria contornado pelas
paredes laterais refletoras, em concreto.
que terão suas superfícies trabalhadas em
prismas dífusores. O fundo das salas será
tratado com material absorvente.
Quanto à ligação ator-espectador, difícil

num teatro de maiores dimensões, pro-
curou-se melhorá-Ia criando-se dois pal-
cos laterais que envolvem parte da pla-
téia dando oportunidade a que ator e es-
pectador se sintam em um mesmo espaço,
evitando, quando se quiser, o distancia-
mento provocado pelo palco tradicional.
O palco oferece possibilidades várias. No
seu emprêgo tradicional usaria somente a
seção central, com bôca de cena de 18x9m,
dotado de urdímento na altura necessá-
ria. Além disso, o projeto prevê eleva-
dores que dão mobilidade vertical às di-
versas quarteladas e plataformas móveis
(carros laterais) para mudança de cená-
rios. Os palcos giratórios poderão tam-
bém utilizar as plataformas móveis. O
fôsso da orquestra está dotado de eleva-
dores o que permitirá o aumento do
proscênío.

o Pequeno Auditório

Com capacidade para 500 espectadores
é extremamente flexível. poderá ser usa-
do para; o teatro tradícíonal, dispondo para
isto o seu palco de urdimento apropriado.
O palco poderá ser expandido lateral-
mente permitindo um semi-envolvimento
dos espectadores. Os palcos laterais pode-
rão se ligar pela passagem no meio da
platéía, possibilitando o palco contínuo .
.!Poderá ser usado como 3/4 de arena e
arena. O mecanismo que possíbílíta outras
transformações é extremamente simples e
quase normal. O palco concebido como
gaveta avança até a passagem da platéia,
após serem retiradas ,as 5 primeiras filas
de poltronas. Arquibancadas sôbre rodas
'avançam .até os palcos laterais e para o
palco principal, completando o envolvi-
mente dos atôres pelos espectadores. O
tratamento acústico deverá prever uma su-
perfície refletora e difusora no teto. Esta
superfície deverá ser regulável na zona
correspondente ao palco na posição arena.
As paredes laterais serão tratadas com
material absorvente.

Estrutura

8

Os palcos e platéias serão cobertos por.
duas estruturas poliédricas ligadas por
l.lje plissadacontínua sôbre quatro apoios.
Nos planos de grandes dimensões, esta es-
trutura seria composta de laje dupla li-
gada por nervuramento interno. Nas ex-
tremidades das' lajes plíssadas estão pre-
vistos dois pórticos que suportam o plís-
samento e apóiam a cobertura políédríca.
Os touers e os vestíbulos têm estrutura
independente e serão executados em dupla
laje com rvigas internas servindo de su-
porte. As posições dos pilares, bem como
as dimensões de tramos e balanços dão
condições de boa estabilidade M conjun-
to. O embasamento também tería sua
cobertura executada em dupla laje com
vigas internas servindo de suporte. A ím-
permeabilização da cobertura poliédrica
far-se-ía COm uma película de emulsão
acrüíca t

A área total do conjunto é de 12.735,5()
metros quadrados. O

TEATRO MUNICIPAL DE CAM"IIU
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Universidade Técnica
Oriente Médio

do A Universidade Técnica do Oriente Me-
dio, foi fundada em 1955, em Ankara,
capítar da TUrqu1a,. O plano geral da Uni-
versidade foi escolhído em concurso pú-
blíco de arquitetura;" realizado em 1961,
que teve como vencedores os arquítetos
Behru] e Altug Çinici.'
O arquiteto Behruj Çinici, vencedor do

concurso, nasceu em 1932 e formou-se em 9
1954; pela-Universidade Técnica de Istam-
bul onde desempenhou, depois de diploma-
dO,as funções de professor assistente da
Cadeira de Planejamento Urbano e de-
fendeu tese sôbre a região -Oeste de Ana-
tólia.

-A,rquítetosBEHRUJ e AL~UG 91NICI

Fotos de GVLTEZIN ·9IZGEN



Plano geral do oampus da Unive~sMade TéenIca do Oriente Médio
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1 - Administração
2 - Biblioteca.
3 - Auditório Principal

4 - Faculdade de Ciências Administrativas
.'S - Fac,uldia.d'ede Filosofia

6 - Laboratório de Línguas

7 - Paculdade de Arquítetura

8 - Faculc'.ade de Ciências e Artes

9 - a. Departamento de Qwmica
b , Departamento de Física
c. Departamento de Matemática
d. Departamento de Ciências Sociais

e. Departamento do Gabinete do Reitor

r. Auditório
g. Gabinete de Prof'essôres

10 - FaculdadJe de Agricultura

11 - FaClUIc'.adede Engenharia

12 - h. Gabinete do Diretor
i. Departamento de Eletrônica

j. Departamento de Engenharia Mecânica

k. Departamento de Engenharia Química

1. Departamento de Engenharia Civil

m. Espa.-;olivre para pesquisas

n . Aud[tório do Departamento de
Engenharia

o. Espaço livre para estudos de trãfego
p. Departamento de Engenharia de Minas

11 - Centro Religioso
12 - Stadium
13 - Restaurante
14 - Ginásio

Faculdade de Arquitetura - Ankara

Behru] Çinici participou de vários (')OU-
cursos de arquitetura, obtendo primeira
classificaçãonos seguintes: concurso para
a universidade de Erzurum, laItiu,aJmente
em construção; concurso para um merca-
do em Ankara, já construido; concurso
para a sede de uma companhia de petró-
leo; concurso para um mercado em Is-
tambul e, rínaãmente, o concurso para a
Universidade Técnica do oriente Médio,
cujo plano geral publicamos a seguir,
acompanhado do da Faculdade de Arquí-
tetura, já eonstruída e em funcionamento.

A UNIVERSIDADE

A UniversidadeTécnica do Oriente Mé-
dio está sítuada dentro do perímetro ur-
bano de Ankara, 5 km a Oeste do nôvo
edifício do Parlamento e estende-se cêrca
de 10 km para o sul. A área total do ter-
reno da universidade é de 4i) milhões de
metros quadrados, dos quaís 8 milhões,
apenas, são ocupados pelo campus.

O campus da universidade abriga 3 zo-
nas distintas:

1 - A zona acadêmica - Localizadano
tópo de uma colina, da qual se descortina
tôda Ankara, abriga as unidades de ensi-
no de: Ciências Administrativas, Educa-
ção, Ciências e Artes, Arquítetura, Enge-
nharia e Agricultura.

2 - Centro' - Integrado por 2 unida-
des: uma área de administração e outra
estudantil. O centro conterá biblioteca,
auditório, galerias de' arte, edificiosda ad-
ministração e um restaurante. . .



1 - Salas d.e planejamento urbano
2 - Vestíbulo - estudantes

3 - Sala de J!llgamento de trabalhos
4 - Estar

Faculda-de de Arquitetura - Anka;ra,

&iiiiI m

5 - Sala do Departamento de Planejamento
Urbano

6 - Salas de Arquitetura Paísagísttca e De-
senho Industrial

7 - Sala de julgamento de trabalhos
8 - 'WC para homens e mulheres
9 - Vestíbulo - estudantes
li) - Sala de exposições
11 - Sala do Departamento de Desenho

Industrial
12 - Informações
13 - Vestíbulo - entrada
14 - Estar
15 -
16 - Exposições
17 - Sala do Departamento de Arquitetura
18 - Venda de livros
19 - Salas para entrevistas
20 - Lago
21 - Vestíbulo do Gabinete do Diretor
22 - Salas dJe aula
23 - Salas para seminários
24 - Galeria
25 - Pátio interno para esculturas
26 - Saias de Proressôres
27 - Es'cada para os sanitários
28 - Entrad.'). de Professôres
29 - Area de repouso de Professôres
.30 - Salas de arquitetura
31 - Sala de julgamento de trabalhos
32 - Vestíbulo - Estudantes
33 - Pátio. .
34 - Sala de projeção
35 - A.uditório
36 - Chapelaria
37 - camarms
38 - Foyer
39 - Biblioteca - Salas Administração
40 - W.C.
41 - Biblioteca - Entrada e chapelaria
42 - Depósito de .livros '
43 - Sala de leitura d.~ períõdtcos
44 - Auditório ao Ar Livre
45 - Arcada de entrada -,
46 - Lago
47 - Fonte
48 - Pátio de entrada -
49 - Caminho de peãestres
50 - Estacionamento

1\
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1 - nesenno Industrial - Arquitetura Paísa-
gístíca

2 - Sala de Júri, julgamento e.~trabalho.!
3 - 'W,C. para homens e mulheres

4 - Vestiário

5 - Escritório do Departamento de Arquitetura
Paisagística

6 - A:quivos

7 -W.C .•

8 - Sala d~ ;'Staff"

9 - Sala

10 - Sala de Professôres

11 - Sala do Vicoe-Reitor

12 - secretana

12 13 - Sala do Reitor

14 - Câmara escura

15 - Sala leitura nticrofUme

16 - BibUoteca.

17 - 5ala leitura - BibUo~.,

Planta do 1.0 Pavimento

Faculdade de Arquitetura Ankara
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3 - Z:~a. - não acadêmica - Destina-
da à residência de professôres, alunos e
pessoal da universidade, está equipada
com um centro de compras, escola primá-
ria e secundária e outros estabelecimentos
para atividade social; cíneteatro, pôsto
de abastecimento de gasolina, estaciona-
mento, pequenas lojas, jardim de infância
e play-grofUnd e áreas para esporte e re-
creação. Compreende os seguintes setores,

DJrmitórios - para alunas - com capa-
cidade para abrigar 2 mil estudantes, di-
vídídos em 5 unidades para 400 môças,
cada.

Dormitórios - parra alunos - com capa-
cidade para abrigar 6.300 estudantes dis-
tribuídos em 20 unidades para 315, rapa-
zes, cada.

Dormitório para estudantes casados
- com oepacídade para abrigar 480 es-,
tudantes que serão alojados em pequenos
apartamentos.

Residências para proieesõres e pessoas
qUe servem a universidade, casas .simples
c9JP, 1~0 a 150 me de ãrea (39,6 unidades):
casas "duplex" (320 unidades): e a.partar.
mentós- (33~OOidade.sT:---- ,---



EDIFICfq DA FACULDADE DE
ARQUITETURA

A Faculdade de Arquitetura da Univer-
sidade Técnic3.do Oriente Médio tem ca-
pacidade para acolher 600 estudantes nas
disciplinas' de arquitetura, planejamento
urbano e 'pesquisa, a elas pertinentes.

A entrada principal da Faculdade dá
para uma' bela área destinada a exposi-
ções, a céu aberto, dos materiais estrutu-
rais mais típicos e modelos de estruturas.
Ao Sul desta área estão situados o audi-
tório e a biblioteca. Esta composiçãopro-
curou dar ao conjunto da Faculdade, a
partir de sua aparência externa, um as-
pecto da ímportâncía cultural da arquite-
tura.
O plano interno está integrado com a

paísagem, e {)IS acessos às salas de dese-
nho, de aulas e de professôres são fáceis
e convidativos. Ao Norte e ao Sul locali-
zam-se as entradas diretas 'Para as depen-
dências situadas no embasamento: salas
de desenho, de maquetas, oficinas, Iabora-
tõríos, etc., bem como a cantina e as salas
de pesquísas,

O pátio interno, cuja parede é uma mas-
sa revestida de pedra e que conta com
uma fonte no seu ponto central, servirá
para exposição de trabalhos escultórícos
e de plástica. Interior da Faculdad~ de Arquitetura - Ankara
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PLANTA DO EMBASAMENTO

I"

1 - Salas de Aulas
2 - Salas para semínãríos
:I - W.C. Homens
4 - W.C. Mulheres
5 - Depósito
6 - Vestíbulo - Estudantes
7 - Exposições
8 - Estrada de estudantes

, 9 - Sala de julgamento de trabalhos
10 - Estúdios de arquitetura
11 - Vestiário - Estudantes
12 - Cantina
13 - Pátio da Cantina
14 - Sala de Pronto Socorro e Dtretõrío Aca-

dêmico
15 -
16 - Casas de máquinas
17 - Sala de Pesqutsa arquitetõnica
18 - SaIa e.1! Pesquisa de Planejamento Urbano
19 - SaIa de Pesqru1sa de Arquitetura Paisa.-

gística
20 - Câmara Escura
21 - Estúdio fotográfico
22 - Laboratório dJe Pesquisas
23 - Entrada de serviço
24 - W,C, para homens e mulheres
25 - Laboratório de Pesquisas
26 - Oficina - MOdelagem
27 - Oficina
28 - Depósitos
29 - Depósito
30 - W,C. homens e mulheres
31 - casa \te..mAqulnas .

Q,utra vista da Faculdade de Arquitetura - AnR3ra
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A sala de leitura da biblioteca tem nu-
mínação zenital e piso atapetado, O
acesso a êsse recinto é livre e os estudan-
tes podem usar, independente de qual-
quer contrôle, o material da biblioteca. A
galeria central será utilizada para expo-
sições mais importantes, concursos de
projetos e de maquetas. Na biblioteca há,
aínda, um pequeno tablado de madeira
para ser usado para conferências, con-
certos, ete.

A partir desta área, todos os elementos
dia escola de arquitetura poderão ser en-
tendidos. A localização,em cada unidade
da Faculdade, das salas de trabalho, de
julgamento, de professôres e demais ser-
viços, foi resolvida separadamente.

Vista parcial da Blblloteea ~.'1Faculd'ade

ES'IlRUTURA

O volume é rormado !por paredes que
se constituem nos principais elementos
importantes e as dívísórías díspostas em
função da solução estrutural.

Os grandes vãos - salas de planeja-
mento urbano, biblioteca, auditório, res-
pondem corretamente as questões estáti-
cas. Os pro'blemasacústicos foram resol-
vidos com fôrmas de concreto. Todos os
pilares foram executados de forma .3. po-
derem mostrar diversos tipos de acaba-
mento. Fôrmas rústicas e lisas, roram
empregadas e o seu resultado expõe aos
alunos as díversas modalidades e aparên-
cias do concreto aparente, além de possi-
bilitar um contraste dos mais interessan-
tes. Para êste fim, utilizou-se ainda o
concreto prortendido,com cimento branco.
Painéis secundários, obtidos com blocos
de concreto de 20x 40, e o tijolo aparente
são também Ibastante empregados.

16 A biblioteca e o auditório estão provi-
dos de aquecimentocentral, bem CÜIlIlO as
grandes salas de trabalho. Piara as salas
menores optou-se ,pelo emprêgo de ra-
diadores. O

J,>arte do Auditório - Faculdade de'cArqnltetUl'a



Radiografia da favela J

Quem vê uma favela de fora, de longe,
num. relance, através do vidro de seu au-
tomóvel, apreende a i'UlVela como uma
coisa, um acidente geográfico, uma praga
qualquer que se foi alastrando pela lom-
bada do morro e lhe foi comendo o reves-
timento vegetal. A idéia que lhe ocorre
é que é preciso raspar aquüo, Quem pára
um pouco maés perto, e contempla com
menos pressa a favela, começa a desco-
brír que por entre aquêle amontoado de
barracos, suspensos nas encostas, desa-
fiando tôdas as ~eis da engenharia, atra-
vés dos meandros de lama esverdeada,
circulam sêres humanos: homens e mu-
lheres, velhos e crianças, brancos, prêtos
e pardos. A favela deixa de ser coisa, aci-
dente geográfico, .para ser uma realidade
viva, 'um fato social. E pela primeira vez
lhe ocorre uma pergunta humana sõbre ta
favela: de que vive esta gente ? COmO
vive esta gente? que é que està gente
pensa, que é Que elã deseja? Um grupo
de estudantes, rapazes e môças dai Escola
de Sociologia e Politica da ponttlíei.a Uni-
versidade Católica do Rio de \Janeiro, sob
a orientação de um professor, JOS:É GOU-
VEIA VIEIRA, e de um técnico em pes-
quisa social, GERALDO TARGINQ ,DA
FONSECA, procurou trazer uma resposta
a estas perguntas, entrando no mundo
diferente das favelas. .

~ mvelas do Rio de .Janeiro constituem
um submundo imenso. Pará estudá-Ias
foi necessário recorrer ao 'método da amos-
tragem, escolhendo-se duas ravelas, um.a
da- zona norte, outra da zona sul.
Os pesquisadores não subiram o morro

despreparados. Foram munidos de um.
instrumento de' análise, um questionário
cuidadosamente preparado, e previamente
testado. oonvídaram alguns favelados
para virem conversar ~m êles, na Pon-
tifícia Uníversídada Católica, e manifestar
suas opiniões sôbre o questionário,
. ,A favela da zona sul, a da B!lIbilôIi.ia,'
eompreendía uma população estimada em
5.000 habitantes. A Oachoeírínha, f,avel.a,
da, zona norte, 3.000. Na ímpossíbílídade
de atingir a todos, procedeu-se aleatõría-
mente, de maneira a entrevistar um nú-

mero lwresent~tivo de pessoas nas diver-
sas zonas de cada favela.
!Foram .entre~is1laJClasna Babilônia 223

pessoas, e na Oachoeírínha, 3:.12.1Uma 00-
pressão constante de todos os pesquísado-
res foi a çordialidade e sirnO:mtla com que
os receberam em todos 'os barracos, com
raríssímas exceções, apesar de ser um
tanto penosa a entrevista e exigir apro-
xímadamente uns, 40 mínutos;

De que vivem os favela40s?
Os favelados,.em grande maioria, vivem

do seu traoalho, A resposta pode !parecer
óbvia, mas não é óbvia. para todos aquê-
Ies, e são muitos. que estão convencidos
de que a favel~ é habitada por malan-
dros. Permítíndo conhecer a estrutura
profissional <ia população raveíada, ,a!'pes-
quisarevela que esta convicção é um pre-
conceito sem o menor fundamento Obje-
tivo.
Os dados obtidos indicam que, respectí-

vamente na Babilônia e Oachoeírínha; têm
ocupação remunerada 81,1% e 79,3% dos
moradores; vivem de rencas, 2,1 % e 2,4%;
são aposentados pelo Instituto de Previ-
dêncía Social de que foram 'contribuintes,
3,6% e 4,4%; estão de, licença pelo Insti-
tuto 7,8% e 7,2%; não desempregados por
falta de trabalho ou por doença, 5,1%
e 5,7'%.
Dêstes resultados pode-se concluir que,

de cada 100 indivíduos, não .chegaJ á6 o
.número de desempregados; que o total da
população .econômícamente inativa não
chega a 20% contra mais de 00'% da po-
pulação ati'Va.
Estw última distribui-se nas seguírites

percentagens, segundo as diversas catego-
rias ocupacíonaís: ocupação não manual,
serviço de escritório, 6,9% na Babilônia,
2,2% na Oachoeírínna;'. ocupação manuaã
especializada, 34,8% e 33;9%; ocupação
manual não especializada, 35,3%e 34,3%;
traealhando por conta própria, em 'bisca-
tes, 23,4% e 29,:6%.
Contrariando ainda uma. opinião cor-

rente; a pesquisa demonstrou que o fave-
lado revela uma taxa razoàveímente ele-
vada de estabilidade no emprêgo, como se
pode depreender da tabela seguinte:

Número de vêzes Babilônia
que mudou de

emprêgo (%)
•

Nenhuma. 52,7

1 17,4

'2 1M. ~
3 s.s.

4-5 7,0

6 - 8 r 3,0 .
9 ou mais 4,5

Cachoeirinha

(%)
Porcentagem

média

53,3

16,6

9,4

8,7

7,2

1,9

7,3

7.1

1,9 1

4,74,7

Dizendo que o favelado vive dá seu tra-
balho, não s~ responde satísfatõríamente
à per~unta: "De que vivem os favelados?"

1) o relatório CQDl os resultados da pesquisa,
. numa exposição técnica, bem como todo o
material de dados e eáleulos estatfstíeos ela-
borados no computador eletrônico, eneontram-
se lIA Funda.<;ão Leão xm, Esta entidade pa-
trocinou a pesquisa, em artíeulação com a
Secretaria: de Serviços Soo.I.ais do !!lSta.do da
G1l&JI&ltua.

Importa' ainda saber quanto ganbaen êles
pelo trabalho que executam.
coletando prímeíramente os dados rela-

tivos ao salário individual, obtemos os re-
sultados reproduzidos no quadro da pá-

.' gina seguinte.
As quantias referentes à remuneração

total por classe são obtid.a.s multípücanão .•
se o ponto médio da. classe de salário pela
freqüência absoluta. para aquela. classe.
São, Portanto, aproximações.

•
•
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neve-se réSsalt.a.r 4ue o salârio médio
é um dado que não mostra a dístríbuíção
irregular dos salárips. O quadrá não de-
monstra, entretanto, que 53% dos' salários
na favela estã<l abaixo de Cr$ 25.000 e
mais de 31% dos moradores recebem salá-
rios Inferiores ao salárío-mínímo vigente
na época. 2

A Babilôni.a apresenta um salário médio
mais elevado que o morro' da Cachoeírí-
nha; as maiores percentagens acusadas
nos salários, que vão de Cr$ 25.000 ti.
Cr$ 50.000 elevam a média da Babilônia.
-para o total daS favelas, o ponto moral,

ou seja, onde o número de 'casas é mais
elevado na. distribuição, se situa. na classe
mais baixa (10 -15.000), sendo que na
Cachoeirinha o número de pessoas .incluí-
das nessa classe é maior (29%) do que

na Babilônia (19%). Essa diferençá. pode
ser explicada pela quantidade de pessoas
que trabalham em biscates (têm baí a
remuneração) e recebem salários de
ors 10.000 a Cr$ 15.000. Na Cacho-
eirinha, onde há mais bíscateíros do que
na Babilônia, 60% dêles se situam nessa
classe; na Babilônia .e~percentagem .é

de 58%. .

Se atentarmos agora para o salário de
Iamílía, compreendendo a remuneração
total do chefe da família e demais agre-
gados que moram no mesmo barraco, che-
gamos aos resultados do quadro que apa-
re~e na página seguinte.

Considerándo a população da amostra
como representativa da população favela-

da, concluímos qUe esta p6pu1a~ão tem
uma renda média de ors 30.590,70 por fa-
mília. Entretanto, observando a tabela
citada,podemos concluir que 52% das fa-
mílias faveladas têm rendas inferiores à
média, que é baixa, se levarmos em conta
que o número médio de pessoas, por
família, é 5, o que dá uma renda per

- capita mensal para esta população de
Cr$ 6.118, ou seja, uma renda per capim
anual de Cr$ 173.000.
O ponto modal, isto é, o que representa

a mais alta freqüência de salários, situa-
se na classe de 20 a. 25 mil cruzeiros, en-
quanto que a mediana é da ordem de
Cr$ 26.200, vale dizer, 50% dos .easos
encontram-se acima e 1)0% encontram-se
abaixo dêste valor.

.. :BABILONIA CACHOEI-RINHAClasses .de salário ~ Número de casos
(Cr$). Número de I Remuneração total Número de

\
Remuneração total (% média)

casos'(%) - <Cr$) casos (%) (Cr$)

10.000,00 .- 14.999,00' 19,9 - 450.000,00 29,1 1.{)62,.500,oO 25,4
15.000,00 ..•.. 19.999,00 7,8 262.500,00 6,2 315.000,00 6,9
20.000,00

\- 24.999,00 21,5 • 922.500,00 24,4 1.317.500,00 21,4,
25.000;00 - 29.999,00 12,6 687.500,00 11,5 907.500,00 . 11,9
30.000,00 - 34.999,00 13,6 885.000,00 12,8 1.137.500,00 13,1
35.000,00 - 39.999,00 6,8 487.500,00 4,1 450.000,00 5,2
40.000,00 - 44.999,00 8,9 722.500,00 6,6 892.500,00' '7,2
45.000,00 - 49.999,00 4,'1 427.500,00 1,7

I
237.jOO,00 2,5

50.000,00 - e mais ... . 4,2 400.000,00 6,6 1.000.000,00 5,6~

BabUônia .••

Cach~lrinha :

Remuneração total

Cr$ 5.246.000,00

Cr$ 7.320.000,00

Salário médio

Cr$ 28.666,00

crs 26.780,00

Como vivem os favelados? saber como é possível diStl'ibUir esta renda
tão baixa pelas necessidades normais de

N pergunta óbvia que ocorre agora é uma família.

18

Totaliz.ando a distribuição do consumo
em relação ã. renda familiar, para as duas
favelas, 'obtemos a seguinte tabela:

Tipo de consumo Consumo total .
(Cr$)

% da Consumo médio
renda (Cr$)

64,3 16.699,30

7 2.537,40

4,1 1.329,90

4 1.2.71,80

2 62'5,00

1,7 I. 724,10

83,1 23.188,50

9.337.500,00

1.017.500,00 _

597.150,00

586.300,90

288.600,00

248.35:0,00

12.075.400,00

consumo parcíaâ
(Cr$)

12.075.400,09
83%

Os 17% restantes não podem ser consi-
derados como poupança, uma- vez que exis-
tem outros gastos além dos citados que
não foram incluídos no consumo. Além
disso, os dados obtidos para transporte,
fumo e bebida.~podem ser mais elevados,

pois se referem possivelmente em grande
parte, às despesas do informante, e não'
da família.

RENDA

2) A p'esquisa foi realizada ante! d!l decre·
tação dos novos níveis de salário-JIÚlÚD'lo.

Outros !1astos
(Cr$)

2.424.600,00
17% •

Alimentação.

• Prestações ,de l31Parelhl!>Selétricos .

Tr.ansporte. . . . • . • . . . •

Fumo e b.ebida.

,. Medicamentos.

Luz. elétrica .•

. Renda
(Cr$)

14.500. OÓO,OO
100%



Acreditamos que, em médta, não exista.
poupança, dado o baixo nível de renda'
dessa população. Nos níveis de renda mais
baixa, a poupança poderá ser mesmo ne-
gativa. Já nos níveis mais altos, em alguns
casos, é provável que exista uma pequena

\

percentagem de pOups,nç~. S.l!.bemos que
a Caixa Econômica possui d.epósi.tos de
membros dar classe baixa.

A elevada percentagem de gastos em
alimentação é característica dos baixos

níveis de renda. de acõrdo com a lei de,
ENGEL, segundo a qual quanto mais altq
é O' nível da renda, menores são propor-
cionalmente os gastos em alimentação,
dírígínôo-se a renda para a. ktisfação de
outras necess).dades.·

Classes de salário BABILONIA CACHOEIRINHA Número de casos, , ,,
(Cr$) Número de

I
Remunera-ção totaÍ Núml';!ro de I Remuneraçifo total !a (% média) .

J casos (%) (Cr$) . casos (%~ (Cr$)

10.000,00 14.999,00 .10,9 - 262.500,00 19,Q

\
'~87.500,00 15,1.l-

15.0'00,00 - 19.999,00 6,8 227.500,00 6,9 350.000,00 6,4

20.000,00 - 24.999,00_ 17,2 742.500,00 18,3 1.192.500,00 . 17,9,
25.000,00' - 29.999,00 11,4 605.00{},00 '12,4 990.000,00 12 .
3(}.000,00 34.999,00 13,5 845-.000,00 13,1 1.235.,000,00 \ 13,7 )- I

.
35.000,00 39.999,00 7,3 • 515.000,00 4,8 525.000,00

,
5,8-

40.000,00 - 44.999,00 14,5 1.190.000,00 8,9 1* 1.105.000,00 . 11.,3

45.000,00 - 49.999,00 - 5,2 475.000,00 4,4 617.500,00 4,7

50.000,00 -"-;é mais ... 13,0 1.200.000,00 11,8 1.700.000,00 12,1, •
Renda 'bruta total

Babllônía ,

Cachoeirinha .
'rotal aprexímado,

Examinada a distribuição do consumo'
nas favelas, verifica-se que só é possível
certo equilíbrio precário do orçamento fa-
miliar precisamente pela condição de fa-
ve'lado, que não é obrigado a. uma grande
despesa que tanto onera o orçamento fa-
miliar da classe média, a saber, Q, relativa
à moradia. Alguma coisa 'é gasta' neste
item poraquêles que moram em barracos
alugados, e é o que possivelmente absorve
a major parte dos 17% da renda total.
Mas não chegam a ser despesas tão altas
COlmo.as que figuram nos orçamentos da
classe média, nosvquaís o aluguel ou o
pagamento da moradia atínge a mais de
30% da renda totaL
A maioria dos entrevistados, nas duas

favelas, situa-Se entre- os 25 e os 50 anos
aproximadamente 75%.

A maior parte desta população virve em
situação normal do ponto de vista de seu
estado civil. Na Babílônía, excluindo-se os
9,3% de solteíros e os 11,2% de I viúvos;

Cr$ 6.ü62.500,OO
crs 8.~2.500,OO
Cr$ 14.500.000;0{(

60,4% são casados, contra 16,1% de amâ-
síados e apenas 3% de separados. Na
Cachoeirinh.'1 a situação é menos lison-
jeir-a: 41,8% de casados contra 28% de
amasíâdos e 4,7% de -separados, sendo os
demais solteiros ou viúvos. Nenh11m dos
entrevistados nas duas favelas declarou-se
desquitado.
Como se ebserva, o número de casamen-

tos 'é maior na Ba'bilônia, que, na Cacho-
eírínha, o inverso acontecendo em relação
às ligações irregulares. Esta secunda
constatação é duplamente significativa se
levarmos em conta que, o número total de
casamentos e lürações irregulares é bem
maior na Babilônia. Acreditamos que o
fenômeno se prenda' entre outros btôres,
às condições maêerteís superiores nesta
favela.
Dos entrevistados, na Babilônia, 19,5%

não têm filhos. Os Que os têm, assím se
dístríbuem: 27,8% têm 1 ou', 2 filhos;
26,3%, 3 ou 4; 16.1%, 5 ou 6; 7,8%, 7 ou
8; 2%, 9 e 10: 0;5% têm 11 filhos, ou mais.
(Na Cachoeirinha, apenas 8.4% não têm

filhos, e os que os' têm se distribuem da
seguinte maneira: 38,7% têm 1 ou 2-.fi-
lhos; 25,7%. 3 ou 4; 16,7%, 5 ou 6; 6,7%,
7 ou 8; 2,3%, 9 ou 10; 1,3%, 11 filhos ou
mais. li: interessante notar que, embora 01

\ número de solteiros na BaJbilôni.a seja
, menor que na Cachoeirinha, o número de
entrevistados que declarou não ter filhos
é mais de duas vêzesrmaíor na BabilôntaJ.
Tem-se presente que esta favela é bem
mais antiga, isto é, composta de pess-oas

Renda médía

Cr$ 31.740,80
Cr$ 29.074,40

Cr$ 30.590,70

que :há mais tempo deixaram seu context-o
nativo, geralmente rural, o fato parece
.vugerír a Influência das condições .e valô-
res cítadínos sôbre a estrutura da família.
Quem não vive em favela dificiUnêilte

se .pode' dar conta de como se acomoda
dentro de um 'barraco uma 'famíUa com
filhos.
A distribuição dos barracos, segundo o

número de cômodos, é a seguinte:

Número de cômodos do barraco (%)
\

Um cômodo ....
Dois cômodos. .
Três cômodos. . :
Quatro cômodos . .
Cinco cômod-os . . .
Seis cômodos e mais

Babílênía . Cachoeirinha

11,7 14,0

21,0 28,4
" 1928,0 29,7

25,8 14,4'
11,2 7,4
1.5 5,7



,Dentro destas limitações, 37% das crían- .
ças de sexo diferente dormem em cômo-
Idos separados na Babílônía; 12% dormem
no mesmo cômodo e 30% dormem no
mesmo cômodo que os pais. Os mesmos
dados para a Oachoeírínha são, respectí-
vamente: 21,1%; 12,7% e 40,8%.

:a:stes dados revelam que, dentro das
condições gerais, as condições da Babilô-
nía, favela da zona sul, são sensivelmente
menos míseráveís.. Para se completar êste
quadro de miséria e desconfôrto, é, preciso
saber que na Babílônía apenas 1% tem'
bica no lmrraeo, contra 7,8% na Caehoeí-
rínha:" 40,7% é 87,2%, respectívameate,
têm bica fora do barraco, e 'para 58,2%
da Babílônía, a bicroê fora da favela,
Cifra que na Cachoeirinha se reduz a !i%.

Como é que esta população prepara os
I alimentos? Na BabilôIlia, 7,3% usam le-
nha! ou carvão, para 16,7% na Oachoeirt-
nha; utilizam fogão a óleo ou querosene,
22,4% na prímeíra favela e 35,1% na se-
gunda; jpl"edomina, porém, o fogão a gás:
67,7% e 43,1%.
A .razão está, iposs~velmente, na facUl-

dade de utilização 'de bujões. Menos' de
1% usa fogão elétríco, .

Um dado curioso é que, em grande
maioria, os entrevistados são proprietários
do barraco, em que vivem: mais de 80%
na. Balbilônia e quase 70%' na Oachoeírí-
nha.
Ql,lanto à ínstrução: nas duas favelas,

uma média de 40% dos entrevistados,
portanto adultos, não sabe ler nem esere-
ver. )j:' uma percentagem, nacional. Na Ba-
bílônía, 19% são 'apenas alfabetizados,
contra 24,4% na Oachoeírínha. Além de
alfabetizados, 26,8% na. Babilônia ainda
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começaram o prímârío, mas .iÓ 12,7%' o
termínararn , Como se 'Vê, é ímpressíonante
.'3. 'percentagem das desistências. .As cifras
para a Cachoeirinha, favela mais recente,
sãode apenas 17,4% e 13%. Na ,Babilônia
3% comecaram o. secundário, e apenas
0,5% o !puderam acabar. Na oaehoeírí-
nha, 1,7% e 0,3%, respectivamente.

Se examinarmos ~ condição escolar dos
filhos dos entrevistados observamos Que,
nas duas ~avelas, entre aquêles que têm
filhos, 14% os mantêm todos na escola;
uma média de 30% não tem todos os fi-
lhos na escola, enquanto Que na Babilô-
nía 3:1l4% e na Caf'hoeirinha 41,8% não
mandam nenhum filho à escola; . Estas
duas últimas cifras revelam> que enorme
tarefa tem amda a realizar o esfôrço da
Secretalia de Educaç,iio do ~ta!ilo da. Gua-
nabara.

Como é 'Que se divertem ou se distraem
os favel_os? Para a grande madoría dos
ent.revigt.'Ulo.~.as duas grandes distracões
São ouvír rádio (Babilônia, 37%; óacboeí-
linha, 32%) e ir a um parcue de diver-
sões com as erlamças (Babilônia 33%~
Carhoeirinha 27%).' Outras formas de
dístracões ocupam também os lazeres dos
Ifavel!lidos, mas em nereentaaens muito
menores: ir ao bar. 6%, 1(\1' jornal. Babí-
Iônía, 10%, Oaohoeírtnha, 5%; jogar car-
tas em casa, 5%.

Como vemos, são as eondícões materíaãs
de vida,no CMe das populações faveladas,
que' vegetam em prerária sítuacão, o
grande determínante de, SU:'J,S manttesta-
cões no l)ível não apenas da vida;' indiv!+
dual. mas também na do social e do cul-
tural. IE êsse fenômeno se obserwa não s6
em relação à populecão f,avelada como um
todo, mas também nas diferencas que SUl''';
gem em seu Rró,prió seio. Assim, é extra-
ordJlnáriaJ a f~a pela Qual as condições
materiais inferiores na cachoeirinha de-
terminam formas de Convivência social
mais preoártas que na Babtlônía. Para
citaralJenalS dois dos aspectos mais .sig-
nificativ,os aue verificamos, nesta parte do
trabalho, não nos esouecamos do maior
número de Ugacões irregulares e. menor
número de casamentos na Cachoeirinha
em relacão à Ba:bilÔnia. e as condãcões
maís !precárias ~m que dormem as man-
cas na favela da zona norte - em geral,
no mesmo Quarto oue os pais, com evi-
dentes preiuízos rara elas, ao passo que
na Babi1ônia o mais comum é terem quar-
tos distintos, inclusive com separação de
sexos. -

NiW nos esaueçamos: ainda, de Que em
ambas as favelas o casamento está relacío-
.nado a condições materiais suoertores às
do amasiamento. Trata-~e, portanto, an-
tes de mais nada, de um problema de
ordem econômica'. Isto Hão significa, evi-
dentemente, aue menosprezemos os asnec-
tos sociais da questão; pelo contrário.
Significa. amenas. que reconhecemos a ín-
terdependêncía do eeonômíco Com o se-
cial, e julgamos inútil. Qualquer acãe Que
Se verificasse exclusivamente no social, e
tentasse ímnor.: de fora pa~a dentro, nor-
mas e condutas que Ihes são estranhas,
e que absolutamente nãe se coadunam
com suas condições de vida atuais.

\
E é importante saber que, para a grande

maioria dos favelados, esta vida condicio-
nada por precáría situação econômica e
social dura há muitos anos. Na Babílô-
nía, 64% dos entrevistados moram em fa-
vela há mais -de dez anos: na Cachoeiri-
nha, ~%. a B.3.bilônia, 29%, e na ea....

choeírínha 41% vivem a mesma /Vida de
favela, esperando uma solução, há mais de
vinte anos. .

Q~e pensam e que deséjam os favelados?

Seria extremamente difícil urna sonda-
gem da opinião dos favelados relativa-
mente a temas que representam interêsses
maiores para os que não moram em fave-
las. Claro, valeria a pena saber o que
pensam os favelados sôbre política, arte,
relígíâo, ideologia, etc. Tal sondagem, Po-
rém, além de exigir questíonâríos extre-
mamente longos, criaria uma dificuldade
maior no contrôle da. veraêídade das res-
postas. Na pesquisa. que ora resumimos,
procurou-se sondar as idéias dos raveiados
mais relacíonados a um projeto de inJe-
gração na vida normal ~ cidade, um pro-
jeto de desmargtnalízação.

, ,

No tocante à profissão, mais de 90%
dos entrevistados julgam muito impor-
tante ter uma profissão especializada. Têm
consciência de que esta é uma garantia
contra o desemprêgo, que constitui gran-
de preocupação para 76% na Babilôni~ e
88% na Cachoeirinha. )j: na especializa.-
ção, por outro lado, que êles vêem, para,
os . filhos, a grande possíoilídade de um
dia poderem sair da favela. Com efeito,
'Bipenas 13% nas duas favelas não crêem
nesta possibilidade para os filhos, enquan-
to que todos os demais depositam suas
esperanças para os filhos na oportunidade
de se especializarem.

,JtI" •. ~ ._~;:--~-:""l"r:- ....•...~ -..,.~tiAA ••.••.••••,,_
,.r Aip'é~~ das' condições em que vivem os
favelados, é ímpressíonante o temor que
têm de perder o barraco, porque o barra-
co, símbolo sinistro de sua condíção, ~ o



fator que lhe" permite ,manter o equiUbrio
preeãrío de sua existência. Há. os que te·
mem muito perder o barraco, 05 que, te-
mem pouco e 08 que nada temem, as per-
centagens das respostas obtidas variam
inversamente nas duas favelas. Na Ba-
bílônja, 54% temem muito, 17% temem'
pouco e 29% não temem nada: na cacho-
eírínha, as percentagens extremas inver-
tem-se, precisamente por fôrça de maior
número dIe !proprietários na Babilônia. O
temor desaparece quando o favelado' tem
a garantia de que deixar o barraco não
ímportarâ no aumento de gastos de alu-
guel, transporte, etc. Na Clachoeirinha,
56% das pessoas dizem que estão multo
satisfeitas na favela: na Babilônia 53%
afirmam o mesmo. O grau de satisfacão
(resposta a uma pergunta: "O Senhor
está muito msatisfeito na favela?") foi o
seguinte: 22% na Cachoeirinha e apenas
15% na Babilônia.

Verificamos, igualmente, a' relação, en-
tre ínsatâsfaeão e tempo de moradia na
favela e notamos que, em ambas as fa-
velas, COmo aumento de duracão da mo-
radia, aumenta o grau de satísracão. O
maior número de insatisfeitos encontra-se
entre os que vieram recentemente para a
favela. Isto exprime uma adaptação ao
nível de vida, ou uma descoberta paula-
tdna de algumas vantagens, taís como pro-
ximidade de trabalho, baixo aluguel de
casa. Freqüentemente a favela permite o
estabelecimento de relações sociais que se
assemelaam um pouco ao, ambiente de
origem dos favelados. Representa como
que uma '&roteção contra o ambiente ur-
bano hostil. Talvez seja conveníente ac@n-
tuar que êste jp'aiU de satisfação reflete
igualmente o desejo de permanência lo-
cal; .aJO responder que está muito satisfeito
na favela, o interrog-ado não está maní-
festando ac~ação de tôdas as circuns-
tâncias de 'Vida;que aí se lhe .deparam,
mas é um meio de afírmar uma intencão
de não mudança. Acentuemos que o fa-
velado possui, como já foi assinalado, con-
dícões melhores em relação a aluguel e
transporte do. que o hrubltan~ dos su-
búrbios dai zona norte.

Passando diretamente a alguns f índices
de desorganização social, procuramos verí- '
ficar como os habitantes da favela apreen-
dem alguns fenômenos de comportamento
aberrante e pensam haver nas comu-
nidades que habitam um índice maior tle
desorganização social do que em· outros
I<ugares. Nossa preocupação não foi a de

estabelecer índices quantitativos da delin-
qüência na avela, mas verificar a cons-
ciência da comunidade em relação a cer-
tos típos de comportamento delinqüente.
Devemos, mais U1l1avez, ressalvar que em
geral os habitantes buscam apresentar a
própria comunidade sob' um aspecto fa-
vorâvel; êste esfôrço revela, porém, nível
de aspiração.

, Vejamos, por exemplo, a caso do jôgo
na favela da Babilônia: 74% pensam que
há mais jôgo na favela do que fora dela,
18% pensam que não existe dÍferença en-
tre f:wela e outros lugares .a, finalmente,
8% pensam qus se joga mais fora da ta-
vela. Portanto, há lima consciência aeen-
tuads de que o jôgo predomina nos am-
bientes de favela. Na favela da oachoeí-
rínha, o resultado foi bem diferente: ape-
nas 44% pensam que há mais [ôgo na fa-
vela, 33% pensam que o índice de jôgo é
igUlMdentro e fwa da fávela e, lfinalmen-
-te, 23% pensam que se joga menos na
favela.. I

"

'De todos os fenômenos de desorganiza-
ção social analisados, o do jôgo foi aquêle
de que 'os favelados tinham maior cons-,
ciência da exístêncía na favela. Como ve-
remos a seguir, na medida em que au-
menta a intensidade do delito, existe mais

rorte tendência a negar sua existência na
favela. Tailvez esta seja também uma
medida defensiva individual e social.

Quanto ao amasíamento, em arribas as
favelas, aproxímadamen a metade dos
qUe responderam (50% na Babilônia e
47% na C'aohoeitinha' pensam que não há
diferença entre as favelas e outros luga-
res. Na. Oachoeírínha, 46% pensam que
existem mais pessoas amasíadas na favela
do que fora dela, ao passo que na Babí-
lônia apenas 25% assim julgam.

,Verificamos, igualmente, a apreciação
dos favelados a respeito de hábitos de
bebida e de crimes (entendídos no sentido
de homicídio e roubos) .

Quamto à bebida, eis as percentagens da
favela da Babilônia: 47% pensam que se
bebe menos na favela do que fora dela;
40% pensam que ·a situação é ídêntíoa nas

, favelas e em .outros lugares e 13% afir-
mam que se bebe mais 1181 favela. Na f.a-
vela .da oacnoeírínna, os resultados foram
diversos, sempre mantendo, porém; pe-
quena freqüência no tocante ao reconhe-
cimento de que se bebe mais na favela

-do que fora delai. Assim, 18% pensam que
"há mais pessoas qUe bebem nesta favela
do que fora desta favela"; 6'5% declaram

que "há pessoas que bebem dentro e fora
da favela do mesmo modo", e, finalmen-
te, 17% dizem que "nesta. favela M me-
nos pessoas que bebem do que fom da.
favela" .

Quanto aoscrímes, na Babi1ônfa apenas
3% declaram Que há mais crimes na fa-
vela do que foraJ dela; na Cachoeirinha,
19%. Na Babilônia, 84% dizem que há
mais crírnés fora da favela e na C'achoei-
rínha, 49%. Reconhecem íguatdade de
condições em relação aos crimes nas fg-
velas e noutros lugares, 13% na Babilôhia
e 42% na Cachoeirinha.

Queremos ressaltar o fato de Que forte
rcentagem pensa que o índíce de desor-

ganização social nas' favelas é mais fraco
do que em outros lugares, melhor dirlaJ-
mos, declaram isto.

O último aspecto analísado ' foi o refe-
rente ao roubo: és dados obtidos são sen-
,slvelmente os ~os.

Nunca será demasiado insistir num fato
qUe tem sido comprovado por diversas
pesquisas feitas em favelas: não são elas
constituídas por uma população de mar-
ginais, de "fora-da-lei", m~ sim por pes-
soas que estão em extremo grau de po-
breza; isto se. evidencia no esfôrço que
fazem por se situa"r num terreno de or-
dem e reconhecimento das normas sociais.
Não há, situação de anomalia e rebeldia.
Seria cabível reconhecer nas favelas, an-
tes, fenômenos de desoraanísacão socíaã,
causados por uma deficiente estrutura
sócío-econômíca e cultural, e muito menos
fenômenos de comportamento individual
aberrante, Isto evidencia que a solução
dos fenômenos de desorganização social

das favelas . deve fazerapêlo não apenas
a 'uma terapêutica individual, mas, igual-
mente, a um exame de 1nteração dos di-
versos fatôres institucionais, existentes
nas :f.!!.velas. Uma ação simultânea de
educção, de elevação do nível cultural e
moral da população favelada e, igualmen-
te, dê melhoría das condições de vída, po-
derá diminuir os índices de delinqüência.
Não há dúvida de que a população fave-
lada valoriza de modo bem positivo um
comportamento de acôrdo com as normas
sociais vigentes.

Deseja o favelado cooperar COm a pró-
:pria comunidade, ou com alguma entidade
pública ou privada, interessada em resol-
ver o seu problema.

Uma constatação geral, antes' de exa-
minarmos alguns pormenores: são quase
inexistentes as associações nas favelas;
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por outro lado, como a maioria <ia popu-
lação ou vive em estado de subsistência
econômica apenas, ou está marginalizada
na vida econômica: e social, compreende-
se que pouco participe de certos tipos de
atividade associativa. 1l:ste seria um dos
setores em que o trabalho nas favelas
poderia dar excelentes resultados: desper-
tar na comunidade o interêsse pelos seus
próprios problemas e a vontade de' solu-
cíoná-los, através de uma cooperação efi-
-eaz, sem. a espera passiva de auxilio de

fora: fornecer para isso meios rundemen-
tais, que possíbüítassem esta íntegraçâo
d~ favelas nas comunidades regionais.

Procuramos verificar a existência:de al-
gum trabalho cooperativo através de uma
pergunta qUe indagava se o habitante da
favela já tinha trabalhado, no próprio lo-
cal em algum serviço de benefício público,
como, pOT exemplo, instalação de água,
construção de escola, pôsto de saúde, etc,
Eis os resultados obtidos nas duas favelas:

Babilônia Cachoeirínha

Sempre tem trabalhado .

Quase sempre tem trabalhado .

Umas vêzes trabalha, outras não .

Q& nunca tem trabalho .

Nunca' trabalhou •••••••••••••• ·10· ••• • •••

I

Vemos, portanto, a acentuada propor-
ção dos que nunca trabalharam ..na favela
em serviços de bem comum. Isto pode de-
monstrar, por um .lado, o não aproveita-
mento dos próprios elementos da favela
em tais serviços, talvez por ausência de
mão-de-obra qualificada, ou, por outro,
desínterêsse dos próprios f,avelados.

Comparando-se esta resposta com ou-
tras sôbre a. cooperação, talvez se PQ"Sa
asseverar que ainda não existe suficiente
motivação entre os favelados para ,tipos
de trabalho cooperativo. Falamo$ de su-
ficiente motivação, pois não existem na
própria favela atividades eronômicas que
possam integrar sua população; por outro
lado, uma sér de atividades sociais e
recreattvas se desenvolve fora .das fave-
las. Todo esfôrço para estimular o espí-"
rito comunitário nas favelas deve ser di-
rigido no sentido de oferecer motivos e
ações concretas para isto.
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Tentou-se verificar, igualmente, a dis-

posição dos favelados de oferecer uma
parcela de tempo de trabalho, sem remu-
neração, a algum serviço em prol da co-
munidade. Também aqui os resultados
não foram positivos. Na favela da Babi-
Iônía, 75% declararam que não trrubalha-
riam nem um dia em tais obras, Ou ape-

27%

13%

14%

14%

7%

9%

6%

64%

{i%

40%

declaram não pertencer a nenhuma. as-
sociação de moradores.

Em resumo, pode-se dizer que 2/3 dos
interrogados não pertence a nenhuma <aS-
socíacão, A deficiência decorre, talvez, <ia
dificuldade em formar associações numa
comunidade de nível econômico-social in-
ferior. Além disso, há deficiência de U-
derança atual nas favelas.

Sintetizando um pouco as observações
feitas nas duas favelas sôbre desorganiza-
ção social e cooperação, podemos dizer que
a população conserva valôres tradicionais,
aprecia tais valôres, mas não forma uma
autêntica comunidade. 1l: uma população
flutuante, constituída por sensível percen-
tagem de marginais, e que conserva, en-
tretanto, excelentes potenciais para uma
autêntica vida comunitária.

Será necessária, 'POTém, rápida atuação,
a fim de impedir que esta população que,
hoje em dia, está desorganizada apenas
parcialmente não se torne totalmente anô-
mala em relação à sociedade global. A
população da favela é constituída, em
grande parte, por pessoas que foram so-
cializadas em ambientes mais integrados
social e econômícamente. Traz consigo
uma série de valôres que ainda se vão
mantendo no nôvo ambiente. A mudança
ecoJêgica, porém, acarreta um fenômeno
de adaptação e de transformaçãq em ou-
tras instituições sociais. Em outros têr-
mos: ao mudar de local de residência, o
ex-rurícola adquirirá novas formas de tra-

I
balho e relacões sociais e isto irá necessà-
riamente afetar seus valôres e atitudes.
Tais valôres, como já assinalamos, não
mudam tão ràpidamente. mas, contínuan-
do a, vigorar certos condícíonamentos só-
cío-econômícos, êles irão influenciar as,
novas gerações, que serão socializadas de
modo diverso, Caso não haja um esfôrco
pela integracâo er-onômíca e social das
:favelas na comunidade regional, elas po-
derão transformar-se não apenas num se-
tor demasiado pobre da populacâo do Es-
tado, mas, igualmente, no setor onde a
'desorganização social atinge o seu ápice.

O
(Transcrito do n» 21 - Jan.-Março, 1964
de Síntese Política Econômica Social)

nas duas horas por dia; na favela da
Cachoehinha, a proporção baixou para
61%.

Cumpre não forçar a interpretação dos
resultados, pois esta não-aquíeseêncía a
um trabalho gratuito. pode ser resultado
da ocupação t().tal~dos traoalhadores, qU,f
dispõem de pouco tempo livre. Existe,
por outro lado, certa mão-de-obra ociosa
na favela. Q que demonstra como se torna
urgente desp~iar :6m autêntico ínterêsse
comunitário; isto, para que a comunidade
se disponha, na medida do possível, a re-
solver seus problemas com os próprios
meios, sem esperar passivamente tudo de
fora. Outras investigações realizadas em
favelas demonstram que uma população
que se habitua. a tudo receber, sem que
nela seja introduzido um elemento dinâ-
mico !próprio de desenvolvimento, torna-se
extremamente individualista e marginal,,
1l: mínimo @ número dos favelados que

pestencem a alguma associação. Em am-
bas as "favt;'las não chegam a 5% os que
s,iio -membros de algum clube esnortlvo.
Quanto a assocíacões de moradores, '015
resultados são mais favoráveis na Babí-
lônía, onde 50% dos interrogados dizem
pertencer a uma. Na Cachoeirinha, -'84%



Galeria

Artes plásticas
Que acontece no
"Happening"

,
FABIO LUCAS

I

1. A sagração do eíêmero
-Tudó começou em 1959, quando um

grupo de artistas, com o objetivo talvez
de intensificação visual da: arte, ,criOu um
misto de teatro, pintura, dança, num am-
biente pontilhado de sugestões musicais,
ora regido por um "script ", ora entregue
à mais cabal improvisação. A primeira
experiência, comandada por Allan Ka-
prow, - 18 Happenings in 6 Parts -, deu-
se em Nova York; na Reuben Gal1ery. O
primeiro grande obstáculo encontram-se
na disposição de lugares para o ensaio e
a repetição do espetáculo. Além do mais,
faltavam artistas com o espírito do "hap-
peníng", com a vontade simultânea de
agir e de apreciar.

Na verdade, os atôres do "hwppening"
são usauos como ponto de apoio ou ereíto
cenico, mais uo que como personagens.
Os espectadores e os varustas se confun-
dem e, prmeipaimente, se com uncem os
objetos e as pessoas no palco.

Para muitos o "hll!PiPening" não passa
de uma das manítescações da "antiarte"
e o seu proprio runuador -parte do pressu-
posto de que aosonuamente nada pode ser
arte. l.\Ilas tuao mdíca que se trata de
mais uma tentativa de quebrar a "dis-
tância estética" -que separa os atõres do
pUblico no teatro tradicional.

A partir de 1963 vamos assistir a uma
derrvaçao aos happenmgs, agora sob a
ínsprraçao co dírecor Ben Jaco'pe~(;i e com
o auuacioso nome de "J:tevela~ons", uma
rorma ele ··t;ea(;ro to [;al", smcese catártica
vinrantemente coioriaa, encrecortacia ele
sons e smais, de projeçoes a cores, de cor-
pos nus que uançaau, enquan.o uesennos
ao"traLOS sao iançaoos souce- essas estru-
turas J.lJoenas. l';<liUana. .que esconoee. O
promema é razer os espéctaaores partici-
parem.

O antepassado mais próximo dêsse es-
petácUlo talvez seja Picasse, com a s~a
"pintura de luz": o artista usava um
ponto Luminoso e ia fazendo os seus tra-
ços no ar, os quaís eram fotografados en-
quanto se produziam.

Já o antepassado mais remoto poderá
ser vislumbrado no símbolo criado por
Arístófanes com As Nuvens, d terceiro
conjunto dos novos- deuses que Sócrates
deseja que EstJ:epsiades reconheça. Os
doís outros eram o Oaos e a Língua. As
Nuvens, presidindo o cortejo àa Insensa-

tez, com seu movimento permanente nos-
céus, indicam a falta de consistência, o
efêmero, a 1napreensão, a mutabilidade
sem raizes do raciocínio sofista.

Mas serilli pouco se esgotássemos o co-
mentário ai. Sendo um acontecimento
americano, onde fica a Psicanálise, aju-
dada pela Antropologia? Ademais, não
nos íPQdemos furtar a 1UJlllaanálise esté-
tica, aínda que a antíarte seja um fe-
nômeno anestético. Mas quem garante que
os conceitos não possam ser contestados?
Definir é perigoso.'

2. O Iúdieo primitivismo
A ínorgâníca manifestação' do "happe-

, ning", que pode acontecer a partir do ím-
províso, constituí um convite à critica
ímpressíonísta. Se não há estrutura ao
arerír.. se .a composição não se contém em
certos cânones técnicos, eneão as impres-
sões serão uétermínantes: abre-se nova-

. mente a porta do mais íneontroíado suo-
jetivismo C1'1 tico.

Um parêntese: a. crítica pretensamente
objetiva, íncnnseca e textuansta, acabou
cansando os consumidores pela· mínimíza-
çao de sua anause, peía extrema parti-
cuiarizaçao, pela íncapacidade de alcançar
a totanaada da obra de arte e de dennír-
~he a estrutura. O "new crítícism" está
sendo hoje amenizado pelo neo-numanísmo
cntíco; aeanou díaíenoamente I acordando
um seu contrário.

De inicio o "happening'~ parece uma
forma ue partícípaç ••.o, um pretexto que
gera a proxnmdade de várias pessoas em
busca de íncerímda estesia; não para a
execução de uma obra coíetíva, pois os
pàrticípantes pretendem também COIlSer-
var a sua individualidade e aregrar-se com
a realização alheia ou com os aplausos à
sua prÓpria,proeza. 'É um delírio de sons,
formas, côres, ídéías, um turbilnão de es-
tímulos para que o tempo passe agradá-
velmente em mvel de produção e consumo
estético.

Ao primeiro contato, tem-se a impres-
são de que no "happening" as' pessoas se
juntam como hordas assustadas ante os
primeiros sinais de uma tempestade. Os
"basementS" - primeiros locais a recebe-
rem os "b!appenings" - bem se parecem
com as cavernas que os primitivos busca-
vam para se esconder, para ali desenhar
recolhídamente e lançar nos muros OS
símbolos mágicos que os detendísm da
fome e da morte.

A Antropologís, e a Lingüistica nos en-
sinam que o hpmem primitivo não pensava
com as nassas categorias, não raeíocína
.em têrmo de sujeito e objeto, propríedade
e sUlb&tânc~a,não se iuia.va por uma. se-

qüêncía regular de CIliU6ae -efeito. Há uma
grande barreira entre o mundo conceitual
(que chamamos lógico) e o do homem
prímrtívq,

No, "happeníng" temos dá, aeeítar tam-
bém o pensamento "ílógico" da mente ín-
disciplinada, sem tutela e sem coerêncía.
Os "ílegísmos" do homem primitivo aí
estão, persistem -nas tradições religiosas,
mágicas, mitológicas e místicas de tôdas
'as raças e na medula dos mais poderosos
hábitos psicológicos do homem moderno,
debaixo das camadas superficiais da ra,-
eíonalídade consciente. De vez em quan-
do, os ,poetas vão procurar nesse terreno
a sua fonte de inspiração, sob os mais
sutis disfarces, a; fim de explorar as po-
tencíalídades do mistério. .

Diriamos ter encontrado nesta manifes-
tação atual mais um exemplar de arte
do equílíbríe instável, vale {lizer, do dese-
quilíbrio (a lei maís universal, no dizer
dos estudíosos modernos, que contestam
a tendência natural para o equilíbrio). Se
é assim, temos uma arte que não .se re-
pete, não se amarra a regras de confec-
ção, não se prende a eânones, é ínsuscep-
tivel de uma crítica. formal. Uma. antí-
arte? Talvez ...

Talvez o espetáculo que se faz e se con-
templa signifique uma forma diferente de
volta à natureza: em 'Vez de os peixes se-
rem mostrados espetados na forquilha,
passam a ser contemplados em cardume
na água. O espetáculo é a própria água,
composta de público e atôres, numa tran-
substancíação permanente.

3. A chave estética

A tentativa de combinar formas dife-
rentes para a obtenção de um produto
estético nôvo e diferente, via de regra
com o propósito de alargar a percepção e
de criar novas faixas de estímulo, data de
muito tempo.

A experiência de iPicasso, mencionada
no inicio, não passa de uma ilustração' da
identidade essencial _entre a beleza apa-
rentemente estática do desenho e a beleza
veloz, passageira, itinerante do movimento
na dança. O efeito luminoso dínânuca-
mente considerado no desenho da "pin-
túra de luz" gera um produto híbrido de
arte que se desenvolve no tempo com
outra arte que se expande no espaço. A
sucessão e a simUltaneidade associadas
para o mesmo efeito, criando uma singu-
laridade original.

Já não teríamos uma "antiarte" com o
"happening"; apenas nova concepção do
Objeto artístíco. A própria dança se pro-
duz sem a presença de "coisa material".
Para compreender o nôvo espétáculo, a
obra de arte deixa de constituir uma.exis-·
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têneía contínu.apa1'á Sêr uma. permanente
possibilidade ,

Mas, se o "happeníng= não obedeee a
uma estrutura, se não segue um roteiro,
se não se esquematíza para chegar a um
resultado, talvez não chegue a ser um tra-
balho de arte, embora seja um objeto es-
tético, capaz de provocar uma resposta
estética.

Sabemos que os objetos estéticos se dis-
tribuem em três categorias: a) trabalhos
do acaso, formados ocasionalmente: uma
pintura obtida por intermédio de um vi-
bradar elétrico que espaêha tinta sôbre
uma tela, um poema nascido de palavras
colhídas .ai êsmo no dicionário, uma com-
posição musical preveníente da gravação
de ruídos dilersos, etc.; b) traõalhos da
natureza, oriundos de fenômenos naturais:
imagens que as nuvens formam, sôprç
harmonioso dio vento, perfume das pían-
tas, etc.: c) trabalhos âe arte, criados de-
liberadamente pelos homens para provocar
urna resposta estética. -

Colocaríamos o "happeníng= e o seu
derívado "revelatíon" na Interseção do
acaso e da natureza, combinando estímu-
los visuais e rítmicos numa espécie de cul-
to estético para aplaoar certos impulsos
humanos sequiosos de liberdade. Falta-
llhe a discíplína técnica e a ínterferêneía '
calculada do homem para tomar-se obra
de arte. Erza Pound já disse que o fim
da técnica "ê estabelecer à totalidade do'
:todo.';

Por falar em Pound, é preciso não es-
quecer <asua colaooraçao para tornar tam-
bém visuais 00 estímulos poéticos decor-
rentes da composíçao Iíteráría. Enume-
ranuo os três modos de apresentação poé-
tica, assim os nomeia: melopeia, que cor-
responde maís -ou menos à beleza do som, .
ínciusive o ritmo, na elPpressão; /anópew,
("pha,nopoeia"), descrito por êle como
",aJtirando uma imagem visual na mente";
e Zogopeia, a apresentação de' uma situa-
ção conceitual ou de I\lJma,situação emo-
cional em têrmos conceítuaís, isto é, uma
situação emocional que tenha sido con-
ceítualízada.

POr enquanto, já podemos arquívar as
seguintes ínrormações estéticas a propó-
sito do "happeníng ": o custo do efêmero
buscado ao símbolo das nuvens de Arís-
tófanes; a combinação das ·~utes que se
exprimem no espaço com as que se desen-
volvem no tempo, Iembrando a experiência
da "pintura de luz" de iPicasso; misto do
trabalho do acaso e da natureza; preva-
lência da apresentação poética no campo
vísuaí, janütpeia. E o elemento dias artes
fonéticas, música e literatura?

Poderíamos invocar aqui, já que fala-
mes no homem primitivo, em "neolalís-
mo" , manifestação patológíca da Iíngua-
gem individual" a tentativa de uma co-
municação arbitrária, a nostalgia de Ba-
bel, a ímpossíbílídade de uma. expressão
em grll>unacional-popular, incapaz de tra-
duzir-se numa onda senti.lruJltal ou pas-
síonal.

4. A alma sobrenadante

Não é tpdo, No "happening" S9 se trans-
planta às colinas do prazer, sob a regência
talvez de U!1llalei de mtensidooe decres-

éente, A repetição e a. :f.;.,;:iga ameaçam
o espetáculo, mas ísso ocorre a tudo. A
invocar os díaoólícos Nietzsche ePareto,
talvez o melhor seria explorar mais uma
vez o Homo t.uaen« de J. Huizing·a, o
agradabílíssímo ensaio sôbre a ·fun~ so-
cial do jôgo. Aí a poiesis seria uma runcão
Iúdiea ; "Em tôda civilização desenvolvida
e viva, e sobretudo nas culturas arcaicas,
a poesia constituí uma função sOcta.!.e li-
túrgíea. Tôda poesia ,primitiva é sírnul-
táneamente: culto, divertimento some,
jôgo de sociedade, destreza, enigma ou so-
lução de eniglll!a!, transmissão da sabedo-
ria, persuasão, reítíçarta, adivinhação, pro-
fecia e competíção", iliomo Ludens, trad,
tranco de Cécile Seresia, Gallimard, Paris,
1951, p , 199).

Mas a exploração da' iaguJ.ha, energétí-
êa; da exploração ínteríor que levam os
sêres insatisfeitos e ilinitados a se darem
em espetáculo e servirem-se dêle, talvez
possa ser eficiente com a assessoría de
Fr/;)ud, descobridor das "gI'.rutifica.çães su-
bstítutívas'' por onde o escritor neurótico
escapa da realidade.

Freud demonstrou que a fmelidade da
psique humana ao "princípio !CIo prazer"
é índestrutíveí e que o caminho da renún-
cia do instinto é· o da doença e 00 auto-
destruição. ,Qu.a.ndo, nos seus últimos es-
critos, recomendou a renúncia do instinto,
aconselhou b desespêro (é o que encontra-
mos em Life aoainst Death de Norman O
Brown, New York, 1961}. '

Pergunta-se: temos no ",ha;ppe«ling" uma-
função terapêutíea, a liberação dos íns-,
tintos Jl3.l'a recobrar a saúde ? Ou sim-
plesmente manifestação narcisista de c.tda
partícípante, para saeísfazer o desejo de
"ser um objeto no· mundo? TaJ.vez um
recurso de utilizar a forma desvairada
para pacificar os sonhos e a loucura.

O espetáculo pode ser anaâísado como
um sintoma. A doença' sería o próprio
mundo moderno, mergulhado na culpa
de ter consteuído a bomba e à espera de
que um cogumelo de fogo alce dos flancos
da bêsta. A reabilitação de Salomé, a
dança do cisne à espera da explosão fmal
da guerra fna. Enquanto o "b.appening"
acontece, uma cabal psícoterapía de grupo.

5. Do mar da ~ria à
, ressurreição dos jovens

Na peça As Nuvens de Aristófanes, os
novos deuses que Sócrates deseja, que
Estrepsiades reconneça são: ó(J.aos, a
Lingua e as Nuvens,

O Caos subverte a híerarquíe olímpica,
simboliza. a dissolução das verdades cul-
tuadas pelos ancestraís.

Língua, valor em si, deslígado do desíg-
nio de transmíssão de um pensamento
honesto, torna-se arma perigosa, moldá-
vel I!lJOS desvarios do palavreado ÔCO, exer-
cício sem limites da aventura humana.

As Nuvens são as' "grandes deusas dos
homerut ociosos, que nos dão o pensa-
mento, a palavra e a inteligência, o char-
latanísmo, a loquacídade, a. astúcia e a
compreensão." Preside o lado transttivo e
etêmero das construções humanas (é o
que oonclU,!mos ap& consultar os- Temas

da História do Teatro, P. Al~!'e, 1963. do
sempre ,..douto Sábato MagaJiji).

./I. Tecnologiá vai-nos dando paulatina-
mente os ociosos de hoje. A máquina li-
bera. mão-de-obra e os possuídores de en-
genhos rendosos precisam ocupar .seu tem-
po, sob pena de definhar e morrer. O se-
tor tercíárío da economia está ávido de
"happening". :re preciso ocupar o -corpo
e a atenção, é a nova lei de 'um possível
keynesíanísmo de inossos dias. Temos de
deserrvoíver a nossa capacidade de oríncar,
temos de ocupar a massa euja energia
excedente explode nos. músculos e na men-
te. "Happening", iPal'a todos, !principal-
mente para os jovens, que à:ificllmente
poderão se engajar nas ti:LTefassociais.

, I

:Jl: voltar a certas considerações sõbre a
juventude tão bem alinhadas por Ortega
y Gasset no livro que fêz sensação e que ,
hoje anda meio esquecídc: A rebelião das
massas. Nos séculos clássicos da Gréciâ-
está lá -, a vida tôda organiza-se em
tôrno do· erebo, mas junto a êle, e como
potência compensatória, está o homem
maduro que o educa e dirige.

Roma, pelo contrário, prefere o velho
ao jovem e submete-se à figura do se-
nador, do pater jamilias.

Numa sociedade tão ímedíatísta como a
nossa, O jovem, ao se preparar para cum-
prir o seu destino e a sua tarefa, ou ao
se entregar ao lazer que a- fase de tran-:
síção permite, se sente sem funçã:o,.em-
bora lhe sobre vigor !para realizar algo,
que êle não sabe bem o que vem a ser.

Na sociedade patemalísta que nos an-
jecedeu, em que a príncípal ocupação eco-
nômica estava no campo, na expioração
agricola e nas atividades do setor prímá-
rio, com a predominância da cultura. de
jolk, o único !padrão de comportamento
era servir e imitar os mais vemos. No
dizer deOrteg~, "os jovens sentiam sua.
'iPrópria juventude como uma transgressão ,
do que é devido".

Hoje, o excedente econômico que bene-
rícía certas classes e alguns segmentos 00
sociedade esvaziou de conteúdo tôda 1UIll8
j}õrção da humanidade, cuía ação cai no
despropósito e na angústia.

Ao mesmo tempo, "o jovem atual!" -
comenta Ortega y Gasset -"habita hoje
sua juventude com taà resolução e, denôdo,
com tal abandono e segurança, que parece
existir SÓ nela ." A civilização contempo-
rânea está possuída pelo desejo febril de
prolongar a juventude. Happenings para
todos, omnia ttuunt,

O pensador espanhol assínala que a
graça e o vigor juvenis são postos a ser-
viço de algo acima dêles, que Ihes serve
de norma, de incitação e de freio. No seu •
admirável poder verbal, demonstra que
u ••• é índíscutível que ru juventude rende
a maior delícia ao ser olhada, a madureza,
ao ser ouvida. O admírável do mõço é o
seu exterior; o admirável. do homem. feito
é a sua intimidade."

Assim, colhe-se mais êste elemento para;
o "happeníng ": trata-se de espetáculo de,
moços, para ser visto; tem a ínorgâníca
transitoriedade de sua condição. :re, antea
de tudo, um rupêlo visual. As idéiaa ficam
pam a geração seguinte O
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Técnica

Paredes e armários divisórios e sua
aplicação na arquitetura contemporânea

Enquanto a indústria da cons-
trução cuida de corresponder às
necessidades de racíonahzação, por
meio de elemento] de constru-
ção padronizados pré-tabricados e
igualmente de casas pré-íabrica-
das, concebidos com maior ou
menor riqueza de idéias, um im-
portante aspecto parcial quase
não está sendo considerado: o de-
senvolvímento de elementos de
construção para o acabamento
interno, que possam ser produzi-
dos: por meios igualmente racio-
nais.
Construções que sejam consti-

tuídas de elementos. pré-fabríca-
dos, desenvolvidas e idealizadas
dentro de um ponto de vista tec-
nológico e organizatório, perdem
completamente o seu sentido,
quando penetramos no interior
das mesmas. Existem em grande
número programas bem intencio-
nados sôbre instalações internas,
o que falta é justamente o valor
qualitativo de soluções que satis-
façam aos requisitos funcionais.
O conceito básico, porém, está

fixado numa planta imutável em
que as paredes-divisórias são in-
flexíveis e diante das quais coloca-
mos armários e móveis do tipo
tradicional. Quando acontece de
os interessados solicitarem armá-
rios embutidos em casas pré-fabri-
cadas, êstes são geralmente COI13'"
truções não desmontáveis, feitas
por marceneiros, que ocupam um
vão de parede.
Paredes de armários, à prova do

som, e porta de comunicação com
utilização de um ou de ambos os
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lados, servindo como elementos
independentes para a separação
de ambientes, raras vêzes são en-
contradas nos programas das fir-
mas especializadas em construção
de casas pré-fabricadas; as pare-
des de armários móveis, para que
posteriormente se faça modifica-
ções proporcionais aos vãos e as
áreas, pràtícamenta nunca são en-
contradas.
Qual a razão disso? A indús-

tria se justifica com os elevados
custos de desenvolvimento e falta
de interêsse dos usuários dêste
tipo de casa, afimando que o com-
prador se sente restringido nas
suas noções individuais de decora-
ção interna ao adotar as paredes
de armários. Já o comprador ale-
ga um correspondente encareci-
mento da construção e uma esco-
lha insuficiente de execuções e
combinações que satisfaçam aos
mínimos requisitos funcionais.
O verdadeiro estado de coisas

deve estar situado entre ambas as
opmioes , Primeiro, as constru-
ções concebidas a um custo rela-
tivamente elevado, provocado pela
fabricação em pequena escala, e
segundo, os métodos tradicionais.
O que está faltando no caso, é
uma padronização racional e uma
produção amplamente centralizada
com tôdas as possibilidades técni-
cas de variação e capacidade de
combinação de um sistema.
A exigência básica, consistia

simplesmente em montar armários
a partir de peças avulsas, que de-
veriam ser pré-fabrícadas no maior
número de séries possíveis. Ao

mesmo tempo, êstes armários de-
veriam assumir a função de pare-
de. Não deveriam ser rígidos, isto
é, deveriam permanecer desmon-
táveis e variáveis.
A utilização de paredes. divisó-

rias leves, pré-fabrícadas, foi in-
troduzida na arquitetura já há
alguns anos e vem-se impondo
cada vez mais. Os melhores resul-
tados sempre foram conseguidos
quando a colocação de paredes
dêste tipo já havia sido prevista
por ocasião da elaboração da
planta pelo arquiteto. Vários fa-
tôres contribuíram decisivamente
para sua rápida introdução. Em
emprêsas comerciais, especialmen-
te em escritórios onde o fluxo de
trabalho se altema, deve haver
pocsíbílídade de adaptar as salas
a essas tarefas diversificadas.e
recorrentes. As plantas que satis-
fazem a tais exigências e que por-
tanto prevêem paredes móveis,
têm uma aparência típica.
O grau de flexibilidade das pa-

redes, isto é, da possibilidade de
mudá-Ias de lugar, é principal-
mente determinado pela natureza
da emprêsa , Exigências muito
grandes são encontradas, por
exemplo, em albergues para jo-
vens, pois todos os dias poderá
ser preciso subdividir as salas de
outra maneira.
A ecomonia de espaço com a

aplicação das paredes dlvísórías
pré-fabricadas em comparação com
paredes de alvenaria de tijolo é
considerável, levando-se em consi-
deração principalmente, o aluguel
médio por metro quadrado nos
edifícios de escritório. O

SLIDES A - B - C - D - (locação de armários e paredes)
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Diálogo

e Arquitetura
Sou estudante do 4.° ano de Engenharia

Civil da Universidade Federal da Paraíba,
Ontem na aula .de Arquitetura o nosso
professor, o arquiteto Leonardo Stucket
Filho, nos apresentou liI revista ARQUI-
TETURA como sendo a melhor no gênero
em todo o País. Logo 8.ipÓSa aula. tive a
oportunídade de folheá-Ia e fiquei admi-
rado com a alta qualidade dessa revista.
Gostaria imensamente de ficar receben-

do esta revista, poís, ela não só me atua-
lizará com o que existir de mais moderno
no gênero como também terei a possíbüí-
dade de ver projetos de arquitetos fa-
mosO<!.

AntOnio Augusto Tôrres Camello
Av. Oarnílo de Hola.nda, 446
João Pessoa - PB

Recebemos com imensa satisfação a no-
tícia da apresentação de ARQUITETURA
aos alunos de engenharia da Para:fba pelo
arquiteto Leonardo Stucket Filho. Ao co-
municar a AATC que seu pedido será
atendido, registramos nossos aaroâecimen-
tos ao colega LSF pela divulgação que êle
vem dando a ARQUITETURA. Fatos como
êsses nos animam e nos dão a certeza de
que o estõrço da equipe que falZ ARQUI-
TETURA não é em vão.

• Temos tido a oportunidade de consultar
números avulsos da revista. ARQUITETU-
RA, cujo material editorial sempre nos
desperta intenso interêsse.
Apreciaríamos recebê-Ia regularmente nas

futuras remessas para esta capital/SP pelo
que antecipadamente nos confessamos
gratos.

José Pessoa Junior - BCC/BCE
PMG - Emipreendimentos e C'onstru-
ções Ltda.
Rua Ríachuelo, 275 - Conj. 804
São Paulo - sp

Incluímos o nome de "PMG - Empreen-
dimentos e Construções" em nosso ar-
quivo de dis.tribuição.

• PRODESAN
Sociedl!lde de economia mista municipal,

cuja acionista majorítáría é a Prefeitura
Municipal de Santos, contando com o se-
leto corpo diretívo constituído principal-
mente <por engenheiros. e arquitetos, a
PRODESAN - Progresso e Desenvolvi-
mento de Santos S. A. - tem por finali-
dade a execução de obras e serviços 'Públi-
cos de caráter financeiro, econômico e ín-
dustríal, entre os quais se insere o plane-
jamento físico do município.
Enquadr>a-se, portanto, entre as entida-

des qualificadas para receber a publicação
mensal de "ARQUITETURA", razão pela
qual solicitamos a V. S." esclarecimentos
relativos à assinatura anual, a fim de que
nossa inclusão na lista dos leitores dessa
afamada revista se processe no' prazo mais
rápido possível.

Aníbal Martins Clemente
Diretor-Presidente
Avenida Ana Costa, 541-3.° andar
Santos - SIP

Incluímos a PRODESAN em nosso ar-
quivo. Com prazer registramos (V existên-
cia em Santos de um organismo âestiruuu»
a equacionar os problemas urbanos da im-
portante cidade paulista. ARQUITETURA
receberia, com prazer, informações sõbre
oe trabalhOs e estudos realizados pela
PRODESAN.

f) Faculdade de Engenharia -GB
!Il:com grande satisfação que tenho re-

cebido ARQUITETURA há já algum
tempo. (. .. )
Se possível, enviem exemplares da; revís-

'ta para a Faculdade de Engenharia, à
Rua Fonsec.::t Teles n.O 121 - Rio - GB
A/C do Professor Eduardo Cordeiro, ca-
deira de Mecânica dos Solos e Fundações.

Prof. Eduardo Barboslll Cordeiro
Avenida Júlio Furtado, 50-ap. 101
Rio de Janeiro - GB
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ANUNCIEM EM

ARQUITETURA

o 6RGÃO OFICIAL DOS
ARQUITETOS BRASILEIROS

e Distribuição de Arquitetura
em São Paulo

Sou arquiteto de São Paulo, formado na
turma de 1965, pela Faculdade de Arqui-
tetura da Unilversidade M::tckenzie, Reg.
CREA 3.438 DP !provisório, e sócio do
IAB-SP.
Há vários anos venho lendo essa re-

vista, inclusive tive a honra de nela ter
sido publicado em 1963 projeto de minha
autoria - Indústria Aeronáutica para São
José dos Campos - Prêmio Prefe,itura de
São Paulo, na VIII Bienal.
Porém devido às dificuldades existentes

na dístríbuição dessa revista pelo IAB-S:?
a seuaessocíados, não me foi possível até
agora receber nenhum número.
Faço nessa oportunidade pedido para

que me envie os números mensais da Re-
vista ARQUITETURA diretamente para
meu escritório ou residência.

Arq.O Walther Renan Abreu Maffei
Rua Major Sertório, 92-8.°, Oonj. ·81
São Paulo - SP

Infelizmente não nos é possível atender
à solicitação que nos faz o COlega.WRAM.
Fizemos um acÔI1ctC>com o IAB-SP para
distribuição de ARQUITETURA em São
Paulo, êsse acõrâo foi feito em virtude da
grande quantidade ele reclamações que re-
cebíamos quanto ao extravio dos números
de ARQUITETURA que enviávamos dire-
tamente para cada arquiteto de S. Paulo.
As freqüentes muâenças de etuierêço, a
admissão de novos sócios e outros [atôree
relacicauuios à distribuição da revista fi-
zeram com que estendêssemos cos demais
Departamentos do IAB, com real proveito,
o sistema que acordamos com o IAB-SP.
Pedimos ao COlega WRAM que se dirija ao
IAB-,SP afim de que seja sanad:a a falha,
involuntária estamos certos, que vem ocor-
rendo na entrega de seus exemplares de
ARQUITETURA.

Tendo recebido com certa regularidade,
através do IAB - Departamento de Minas
Gerais, os magníficos exemplares da re-
vistai ARQUITETURA que considero sem
favor algum, não só como uma homena-
gem à classe - bem como um veiculo
precioso do pensamento nacional sôbre o
assunto, na sua maís alta expressão.
De fato, agradeço a oportunidade de

estar incluído na rotina infalivel de rece-
ber ARQUITETURA juntamente com os
4.1649colegas.

Avante com a Revista!

Arq.o Mareio oomes dos Santos
Rua São Paulo, 1190-ap.0 1602
Belo horizonte - MG

Agradecemos as referências que MGS
faz à ARQUITETURA e informamos que
pretendemos levar a revista avante apesar
de tõâas as dificuldades. Para tanto, con-
tamos com a cola.boração não s6 do MGS,
como de tOdos os COlegas do Brasil inteiro.

O



Notícias
e Concurso Para Sede da

Petrobrás

o edítal de concurso público de arquite-
tura para a escolha do anteprojeto para
a nova sede da Petrobrás, publícado no
D.O. do dia 29 de abril do corrente ano,
não atendia às determinações do regula-
mento de concursos de arquitetura do
IAB. Gestões junto ao iEngenheiro Ary
F'ontoura Azambuja, Chefe do Grupo
Executivo de Trllibalho para Construção
do Edificio Sede, roram feit-as em ação
combinada do IAB-GB e do IAB-CONSUL.
Por decisão do Conselho Superior do IAB,
reunido em Curitiba (11 e 12 de maio)
foi enviado um ofício ao Presidente da
Petrobrás, General Adhemar de Queiroz
solícítando modificações do edital do con-
curso que visavam corrigir certos pontos
que se apresentavam passíveis de centro-
versias.
Por ofício GETES/DV - 23/66 de 25 de

maio de 196õ o Engenheiro Ary Fontoura
Azambuja, comunicou ao IAB, o seguinte:
"Em resposta ~o ofício de V. S. dirigido

ao Senhor Presidente da Petrobrás, no
qual o Conselho Superior do Instituto de
ArqUitetos do Brasil, pleíteía algumas al-
terações no Edital do concurso para a es-
colha do anteprojeto do Edifício Sede da
Petrobrás, tenho a satisfação de transmi-
tir-lhe a resolução da Diretoria, que
atende de um modo geral, o que é plei-
teado por êsse órgão máximo de classe
dos arquitetos do Brasil.
a) Prorrogar o prazo para a entrega

dos trabalhos relativos ao anteprojeto
correspondente à l.a etapa do concurso de
fiO días para 90 dias - item 7.1 do Edital.
b) Aceitar a inscrição condicional da

:firma ou arquítetos interessados, até a
data fixada, isto é, 31 do corrente, COnce-
dendo-lhe o prazo de 30 dias. para a apre-
sentação de dOBumento que eventualmente
esteja faltando, sob pena de cancelamento
da ínscríção.

C)- Concedida que foi a prorrogação do
prazo para a entrega dos trabalhos, ficam
também atendidas as modírícações pro-
postas para os itens 3.4 e 7.4 do Edital.
Quanto as outras sugestões constantes

dos demais itens do ofício de V. s,« estão
atendídas umas no programa e outras na
minuta de contrato, documentos êsses que
serão entregues símultãneamanta a todos
os concorrentes ao término do prazo da
inscrição.
Ao prestar a V. S.as êsses esclarecímentos

e informações, cumpre-nos transmitir-lhe
os agradecimentos do Presidente da Dire-
toria da Petrobrás pela valiosa colabora-
ção do Instituto de Arquitetos do Brasil.
para o êxito do concurso, de âmbito nado-
nal, para o Edifício-sede, oferecendo, as-
sim, igual opor.tunidade a todos os .3.1'-
quíte tos do nosso vasto e grandioso Pais."

ti Exposição Volante de Materiais
de Construção

o IAB-CONSUL, através de sua secre-
taria executiva está organizando uma ex-
posição volante de materíaís de constru-
ção. De acõrdo com o calendário provi-
sõríamente estaoelecído a exposição será
montada em Põrto Alegre (de 2(}!7 a 10/8),
em Curitiba. (20/8 a 5/9) em Salvador (por
ocasião do VI Congresso Brasileiro de Ar-
quitetos) em Recife (10/10 a 20/10) e em
Belo Horizonte a partir de 20 de novem-
bro.

Outros produtos de
nossa fabricação:o

impermeabilizante
de confiança
mais usado
no Brasil

ClMENTOL
Tinta mineral
Impermeável. para
exteriores

ACQüellA
Repelente da. água

brancolral
Cola branca para
azulejos

GARANTIA DE

OTTO _BAUMGART
INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A.
AV. PRESTES MAlA. 356 • FONES, (PABX) 32-7280 . 35·2426·36·4425.37·9347

CAIXA POSTAL., 3492· ENDERÉÇO TEL.EGRÁFICO "BAUMGART"· SÃO PAUL.O



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

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

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

elA. FERRO BRASILEIRO Eijj
Usina: Caeté - MG
Escritório Central: Av. Nilo Peçanha, 26·6.' ando • Rio. Escritórios em:
São Paulo. Belo Horizonte • Recife,

1ta1lala

, • Nova Linha de Esquadrlas
de Madeira

F. Novaes Comércio e Jndústría acaba
de lançar no mercado de materíaís de
construção nova linha de esquadrias pa-
dronizadas de madeira. Esta emprêsa tem
se caracterizado por suas tentativas no
sentido da padronização dos elementos de
madeira que guarnecem as construções e
sua conseqüente produção industrial.
O nôvo lançamento de F. Novaes cons-

titui-se na 3." linha de esquadrías padro-
nizadas em madeira e procura ampliar
sua faixa de atendimento frente às cres-
centes necessidades de arquitetos e cons-
trutores. F. Novaes propõe-se ainda a
receber críticas e sugestões sôbre as li-
nhas de esquadría em produção, bem
como outras colaborações que poderão ser-
vir a futuros lançamentos.

• Exposições sôbre Museus
Montreal, 1967

Por ocasião dlll próxima Exposição Uni-
versal, a ter lugar em Montreal em 1967, O.
Conselho Internacional de Museus (iCOM)
;pretende organizar uma exposição e um
COlóquio sôbre o tema: "Museus de HOje
e de Amanhã". O ICOM solicitou da UIA
o co-patrocínío desta iniciativa. A UIA
está solicitando de suas seções nacionais
dados sôbre os museus existentes e sôbre
os arquitetos particularmente ínteresaados
nesses organismos.

• Paraná promove planejamento
de sua faixa litorânea

O Govêrno do Estado do Paraná vai
contratar através da CODEPAR, com
uma equipe de arquitetos o planejamento
terrítorlal da faíxa litorânea por onde
passa a. BR-6. A medida é do maior al-
cance e vem demonstrar mais uma vez o
ínterêsse do govêrno paranaense na solu-
ção dos problemas de planejamento físico.

• IV Premíação Anual do IAB-GB.
O Departamento da Guanabru'a do IAB

promoverá em dezembro dêste ano sua
IV Premiação Anual. Esta iniciativa do
IAB-GB firmou-se já no calendário cul-
tural do Rio e, de ano para ano, vem
sendo mais concorrida. A exemplo do que
vem fazendo o IAB-GB, o IAB-RS, e'
o IAB-PE e, recentemente o IAB-MG, es-
tão promovendo suas premíações anuais.

• Govêrno do Estado de São Paulo
Cria Carreira de Arquiteto

O Govêrno do Estado de São Paulo san-
cionou os Decretos n.OS 46.367 e 46.368 re-
ferentes à estrutura e quadro de pessoal
do Departamento de Obras Públicas, sob
forma de autarquía, nos quaís se consubs-
taneía a criação da carreíra de arquiteto
naquele órgão.
A medida resultou de gestões diretas da

Comissão de Funcionalismo do IAB-SP
que aproveitou parcialmente o anteprojeto
sõbre o mesmo assunto, em curso na. As-
sembléia Legislativa. O artigo 4.°, incisos
I e lI! do Decreto n.o 46.367, assegura o
acesso do arquiteto aos cargos de chefia.
e direção dentro do Departamento, em
órgãos de fiscalização de obras, de preços,
etc. abrindo amplas perspectivas para a
classe. O



Outeiro e prejudioa enormemente a, am-
bíentação da igreja. ARQUITETURA a8-

~A- Gâmar-a, Municipal- de-sã&--Paul.o '-l'-ea- ~_~C2Cla.::s!lªºJlj'otest-º-_M_DPlIAN e lamenta
1iZOlUno final de junho passado, com a qu~ se trate ~om tanto descaso a bela
partícípação do Instituto de Arquítetos do paisagem do RIO.

BraiSil- 'S?, "Uma .semana de debates de
Planejamento para a' Capital no ano
2,000". A ínícíatíva foi de autoria dos ve- • Curso de Pert no IAB-GB
readores Laércio Corte, Odon Pereira,
Monteiro 'de Carvalho e outros. Na justi-
tícatíva os vereadores sígnatáríos vdo re-
querimento n.O '275/66 'a,firmam:

"São Paulo no ano 2.000 deverá contar
com uma população de 16 milhões de ha-
bitantes, aproximadamente, e se ligará de
Júndiaí a Santos. E cresce sem orienta-
ç~, ',' , .
Tal não se compreende' possa' ' 'ocorrer

no-s dias de hoje, prhi.C1palmente nos gran-
des centros.' .. '
Nossa capital até hoje não ,lPóssuiwn

plano urbanístico geral com um levanta-
mento físico global de suas necessidades
elementares. '
Em função do I Encontro de Arquitetos

J:'lanejadol'es, realizado em Cuiitiba quan-
do pela !primeira 'vez neste País procurou-
se estudar de fato, sítuações como esta,
entendemos que é chegado o momento em
que se faz inadiável a necessidade de pla-
nejar a cidade.
Os problemas de transporte coletivo,

trânsito, cemitérios, água potável, .esgotos,
parque e zoneamento avolumam-se desor-
denadamente, sem que haja uma linha de
desenvolvimento em suas soluções.
Prefeitos se sucedem na chefia do 'Exe-

cutivo da Capital, cada um procurando
fazer o melhor para a' população e a ci-
dade, porém, desenvolvendo cada um pro-
gramas isolados.
Problemas de saúde pública e educação

têm sido relegados ,a; planos secundárícs e
como resuãtado da falta de estudo e orí-.
entação segura para seu equacíonamentc
temos visto periodicamente. aumentar o
número de crianças sem iescolas e crescer
vertiginosamente a falta de leítos nos
hospitais, a falta de assístêncía social, as
dificuldades de pronto socorro." e' outros
problemas. '
Assim entendemos que arquitetos, enge-

nheiros, professôres, urbanistas, sociólogos,'
médicos, economistas, 'Políticos, e socieda-
des representativas de bairros e classes 'e"
Poder Executivo devem contribuir para
que a Capital paulista tenha .seu Plano
Diretor, seu organismo de Pbnejamento:
técnico permanente".

i.":º:!i
"a.São Paulo. Rua Augusta, 1771- loja 127· Te!. 80.2181R/59 _.!l:

O: DPHAN está lutando -para Tazer re- Srasilia - Av, W.,3:,Quadra 11,Loja 6·A', Tel. 2·9939
tirar um "anúncio C010C.ldo na cobertura Recife - Rua da Concórdia, 772 . Tel 44.277 ]
~,~dfi~P~~~à~~a~G~~:I~ __ .s.e~lé.~~.-_R.u~a~D~r.,.M.o.r~a~is~,.9~' ~

ria. o...anúncioagr.ide. a ,"paisagem, do

• São Paulo no AJlo 2.000

e- O Chão de Píratínânga
.A edítôra M.estre Jou a-aba de lançar

o'livro "O Chão de Pir,atininga" de au-
toria do arquiteto Wilson Mala FIna,

ti) Arquiteto Português Visita
o Brasíl

·Estêrve no Rio e em São Paulo o arqui-
teto português Oarlos .Ramos, diretor da
Escola de Arquitetura do Pôrto. Durante
sua estada: no Rio, Carlos Ramos proferiu
uma palestra na Escola Nacional .de _Belas
Artes e exibiu "slides" para, um grupo de
arquítetos na resídêncía do .arquíteto Lú- ,
cioCosta.- .

e Anúncio violenta paisagem
"do Rio

dente de um dos grupos de trabalho do
IX Congresso Internacional de Arquitetq,s,
promovido pela UIA. -

e Programa francês, de
construções esporüvas

O IAB-GB, dentro do seu programa de
atividades, culturais; está promovendo em
colabora,ção coma .entídade G-Planus, a
realização de um curso de PERT (Pro-
gram Ev.:~1aution Revue Techuique).
O curso está sendo ministrado .às 2.a• e

4." feiras .na sede do IAB-GB às 18 horas
com mais de 40 profissionais Jnscritos e
é bem uma prova do ínterêsse dos' arqui-
tetos em aperfeiçoarem, e .atualizarem
seus conhecimentos. Com 11 sessões de
duração média de 3 horas, o curso tem
por programa: conceitos CPM, atividades,
eventos, seqüências e diagramas. Prática
de díagramação, atríbuto tempo, datas,
oamínhos críticos, .prática de cálculos de
datas e oamínhos ' críticos;fõigas, ínter-
pretação.. exemplos, atributo custo, o' 0<1'-

çamento, J:'ERT - 3 estimativas, Ramps,
Gratos, observações de utilização de iequí-
pamentoeletrônico.
Aos inscritos no curso que assistirem um

mínímo de 8 aulas, o IAB-GB conferirá
Um certificado de presença.

O programa francês de construções es-
portívas prevê a construção, no período
de 199D a 19'W, de 2.850 estádios, 1. 480
ginásios, 810 piscinas e, 850 academias
para jovens. O Conselho Munícípal de
Paris resolveu construir mais dois parques
esportivos, de 75 e 25 hectares, cada um.,

e Concurso de Móveis,

A ,firma 'Fátima Arquitetura e Decora-
ções promoverá, em oolaooração com o
IAB-GB, um concurso público nacional en-
trearquítetos e desenhistas industriais para
escolha de uma linha de móveis. O arqui-
teto Flávio Léo da Silveira fOl 'designl.do
pelo IAB-GB, arquiteto consul-tor 'do re-
ferido concurso. :

e Regulamento Profíssíonaí

f) Artígas no IX Congresso
Mundial de Arquitetos

Aoa'oa de ser aprovado pelo .Senado o
anteprojeto de lei que dispõe sôbre a' re-
gulamentação pro.fissional ~ do agrônomo,
do arquiteto edo engenheiro. O antepro-
jeto após. a 'apreciação das emendas do,
Senado pela Câmara, será enviado à san-
ção presidencial. O ..

O arquiteto Vilanova ArtigaS, IAB-SP,
foi convidado para o cargo de Vice-Presi-

NAS GRANDES OBRAS VOCÊ' PISA EM

pelos que

saberYl selecion

COrYlrigor BANCO DO ESTADO
DA GUANA'ARA

SUPERTAC é fabricado com ;:"smelhores madeiras,
tratadas pela mais avervcecía técnica em processos
de estufa, Alta resistência ao uso' intenso.
SUP(RTAC ajusta-se ~~m ':'i'velamento e segurança
em qualquer superfície,'

~MIS.A. Matriz - Rua México,,164 - 4., "
Tels.22-9278 - 22-0460 - GE3".
Loja Exposição - Preta' de
Botafogo, 416 - Tel. 46-9703



Legislação.
D.F. - Financiamento de
Cooperativas' Operárías:
D.I'. -Decrefõ N~058.377.·
de 9 de maio de 196Q.
:J ... ".Cria 'o Plano: de Fínancíamento

. de Oóoperativas Operárias' e fiXa:

. as -normas gerais de sua constl-'
.tuíção .e funcionamento.'

" Cónsiderandoque a política' habítacío-
nal do Govêrno procura proporcionar às
diferentes camadas da população brasileira
mú.típlas oportunidades de acesso à casa
própria. para que cada um possa encon-
trar entre elas a maiscompativel com seu
nível de renda e a mais conveniente a
seus ínterêsses .. Isso é indispensável para
que' a .solução dêste grave problema 'se
façaéie modo realistàó que representa a
maior gararitía de êxito do programa:

oonsíderando que 'a organização de
cooperativas. dentro de uma comunidade
operáría, é o ínstrumento rnaãs ágil e
mais democrático para proporcionar aos
trabalhadores a oportunidade de adquírí-
rem sua própria casa. O conhecimento
prévio do número de associados e de seu
nível de renda familiar permite o equa-
cionamento financeiro do programa de
uma cooperatíva, sem que riscos e desequí-
Iíbríos possam comprometer o êxito de
seus objetivos representando integral se-
gurança ao empreendimento. E. de outro
lado., o. vínculo profundo que. une os mem-
bros de '11mmesmo sindicato. e que ultra-,
passa os limites da: própria cooperativa.
garante a autenticidade da solução.
Considerando. finalmente. que é o tra-

balhador brasileiro o maior interessado na
solução dêsse problema. é indispensável
que. sem prejuízo daJ assistência técnica e
financeira que o Govêrno prestará, seja-
lhe entregue a gestão de seus ínterêsses.
Mais uma vez; a Cooperativa se impõe
como solução. por ser forma assocíatíva
que permitirá aos trabalhadores 'escolhe-
rem os dirigentes de associação a que se
filiarem. preservado os ínterêsses da clas-
se através da interveniência do sindicato
respectivo.
Isto pôsto ,
O Presidente da República. no uso das

atribuições que lhe confere o artigo 87. I,
da Constituição Federal. e tendo em vista
o disposto no artigo 8.°. item IV, dru Lei
n.O 4,380, de 21 de agôsto de 1964, de-
creta:
Art. 1.0 Fica instituído o Plano de

Financiamento de Cooperativas Operárias,
que se destina a prestar assístêneía técnica
e financeira às cooperatívas que se or-
ganízaram na forma dêste decreto e na
dos atosl'egulamenta,res baixados pela
.Baile_o.N:,açional da Habitação.

Art. 2.° - O Plano será orientado e
coordenado jpelo BNH, que fixará as nor-
mas de constítuíçâo e funcionamento das
. cooperativas operárias, .bem como :0' plano
financeiro de cada - uma .delas, e superví-
síonará o esquema de fínancíamento do
sistema. ._
Art. 3.° - As cooperativas serão orga-

nizações mutualístas, do tipo f.echado. sem
fins de )uáo.·coní' número; pré-fíxado de
assocíados- 'constítuírías apenas -de traba-
lhadores sindicalizrudos, tendo como obje-
tivo exólusívo a; realização de um plano
nabítacíonal para, atendimento - de seus
associados, através de um sistema de .poii-
pança e amortização, que compreenderá
recursos próprios da instituição e os ori-

o .undOs....de..fínancíamentos.. . _ _ '.,ço. O.-.D. F~~d€13 de maio de·1956)
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§ 1.° - Constituirão recursos das coope-
racívas não só as contribuições de seus
assocíados como também as de organis-
mos públicos ou entidades privadas inte-
ressadas na realização de seus objetivos,
podendo elas receber seus financiamentos
do..Banco N.:ldona! da Habitacã-o ou outras
entidades nacionais ou estrangeiras .

§ 2.° - Para os fins .previstos neste De-
ereto" equiparam-se aos Sindicatos as
associações de classe corno tal definidas
na Lei n.? 1.134. de 14 de junho de 1950.
Art. 4.° - O Banco Nacional da Habi-

tação prestará assístêncía técnica às co-
operativas. podendo criar, paoai êste fim.
ínstítutos de orientação de cooperativas aos
quaís caberá a execução direta ou indi-
reta de quaisquer trabalhos ou projetos
indispensáveis ao funcionamento da' co-
operativa.
Art. 5.° - Caberá aos Sindioatüs, sob

a orientação' e ríscaüzação do BNH:
,a) constituir a cooperativa habítacional

operária entre seus filiados. ou em con-
junto com outros ISindkatos da mesma
região;

b) proceder à seleção de seus associa-
dos que integrarão a cooperativa em or-
ganização;
c) colaborar com o BNH para a per-

feita execução do programa habítacíonal
das cooperativas operárias. remetendo-lhe
sugestões. e dando-Ihe conhecimento de
qualquer irregularidade no desenvolvi-
mento do plano traçado.
Art. 6.0 - Compete às cooperativas

operárias promover o atendimento de seus
assoctados e acompanhar o desenvolví-
mente das obras, de acôrdo com o plano
financeiro e as normas baixadas pelo
BNH.
Art. 7.° - O BNH poderá 'atender .prio-

ritàriamente aos projetos que apresenta-
rem:

18.1) atendímento a áreas de maior ne-
ces-sidade habitacional;
b) maior contribuição por parte dos

cooperatívados, ou de terceiros; -
c) maior segurança do plano financei-

ro. e maior l'a!pidez no retõrno do capital
empregado;
d) melhores condições !de execução de

obras e do plano.
Art. a.o - Os Institiutos de Aposenta-

doria e !Pensões providenciarão a aliena-
ção dos terrenos de sua propriedade des-
tinados a planos habítacíonaís, vedados
pe:~:J.Lei n.o 4.380, e os oferecerão à venda
es cooperativas operárias habitacionais ou
a agentes integrantes do sistema finan-
ceiro da habitação. sempre coma inter-
veniência doBNH, para o fim exclusivo
de serem nêles construidos conjuntos hru-
bítacíonais para cooperativas operárias.
As condições e crítéríos para tais aliena-
ções serão fixados por normas baixadas
pelos Minístéríos do TralbaJho e Previdên-
"cía Sociar -é- dó :Planejamento e Coordena-
ção Econômica,
-Art. 9.° - O !presente decreto-entrará
em vigor na data de sua publicação, re-
vogadas as dísposíções em contrário,

Brasílía, 9 de maio de 1966; 145.° da In-
dependência e 78.° da República,

Hurnberto Castello Branco
Octávio Bulhôes

..Walter Peracchi .. Barcellos
.Roberto Campos

Decreto "E" N,o 1.071,
de 26 .de abril ·dJe 1966

.Nomeia .os representantes do Clube de
Engeriharia edo Instituto de Arquitetos
do Brasil na Comissão Executi'Va de Pro-
jetos ESpecíficos (CEPE-1)·.

O Governador do Estado da Guanabara,
no uso de suas atribuições legais. decreta:
Artigo único - Ficam nomeados. de

acôrdo com a letra "c" do § 1.0 e como
§ 2.°, ambos .do art, 1.0 do Decreto "N"
n.o 571. de 29 de março de 1966. o Enge-
nheiro Durval Coutinho Lobo e o Arqui-
teto Luiz Paulo .oonde para .integrarem.
como. membros representantes respectiva-
mente do Clube de EUgenharia e do Insti-
tuto de Arquitetos do Brasil, a Comissão
Executiva de Projetos Específicos (CEPE-
1), criada pelo citado decreto.
Rio de Janeiro, 26 de abril de 1966, 78,0

da República e 7.° do Estado da Guana-
bara ,

Francisco Negrão de Lima
Humberto Leopoldo Magnavita Braça

GB • Conjuntos Habitacionaís

Decreto "N" N.o 580.
de 15 de abril de 1966

Cria condições de estimulo à cons-
trução de conjuntos habita'Cionais,

O Governador do Estado da Guanaba-
ra, no uso de suas atribuições legais. de-
creta:
Art. 1.° - O presente decreto refere-se

à construção de conjuntos resídencíaís em
terrenos com . áreas não superiores a
30.000 m2.

§ 1.0 - Para os efeitos dêste decret~
considera-se: ~"If'

a) conjunto resídeneíal - a reunião de
mais de duas edificações resídencíaís:
Ib) edltícío resídencíal - a ca.;:.J.,o pré- .

dío ou o bloco de unidades resídencíaís ...
§ 2.° - Os conjuntos resídencíaís pode-

rão admitir unidades comerciais (lojas)
em pavimentos térreos.
Art. 2.° - Os conjuntos resídencíaís a

que se refere o decreto serão licenciados
mediante a apresentaçâo do seu projeto
completo, inclusive do Plano Geral do con-
junto que constar de esquema de urbani-
zação em planta baixa, com indicação das
vias de acesso estritamente necessárias ao
tráfego interno de pedestres e de veículos.
se fôr necessário. mormente as destinadas
à coleta de lixo ·e.as ligações com logra-
doures públicos.
Art , 3.° - Ó projeto completo. conforme

estabelecido no artigo 2;° deverá ser apre-
sentado aos respectivos distritos de Edifi-
rações, acompanhados dos dados referen-
tes aos seguintes detalhes. sob forma de
declarações:
a) possíbílidades e condições de abas-

tecimento de água '.ao conjunto devida-
mente apreciados pela oompanhía Esta-
dual de Aguas;
b) pos,sibilida4es. e condições de.' esgo-

tamento sanitário do conjunto (inclusive
quando fôr o caio). devidamente- aprecia-
das .pelo Departamento de iSraneamentol; ~
c)' possibiliqades.e condições de ~~g'ota;~,

mente pluvía; da área; devidamente apre-
ciadas. pelo Departamento d.e.O!bras;



d) proíeto :dás vias interiores do con-
junto, inclusive natureza e tipo de pavi-
mentação, devidamente aprecíado pelo De-
partamento de Obras;
e) possíbüídade e condições de remo-

ção de lixe domiciliar devidamente apre-
-ciadas pele Departamento de Limpeza
Urbana.

§ 1.0 - Estas indicações poderão ser ob-
tídas,' simultâneamente, nas diversas re-
partições citadas, bastando apresentação
de anteprojetos, suficientemente detalha-
dos para cada fim.

§ 2.° - Apresentação de projeto com-
pleto ao Distrito de Edificações, instruído
conforme o estabelecido neste artígo, per-
mitirá a expediçãe imediata de memoran-
de de ínícío pelo prazo máxime de 45
(quarenta e cinco) días..
§3.0 - O conjunto aprovado poderá ser

executado parceladamente, mediante re-
querímento esclarecedor e neste case, os
emolumentos serão cobrados apenas para
os blocos a serem construídos.
Art. 4.° - Cada edífícaçâo Obedecerá

as seguintes condições:
a) subordínação ãs determinações le-

gais vigentes para cada Região Adminis-
trativa;
b) pé direito mínimo de 2.€l0m (doís

metros e sessenta centímetros), não pD-
dendo a maior dimensão de cada aposento
ser superíor a 2,5 vêzes· (duas vêzes e
meia) o pé díreíto adotado. Cozinha, ba-
nheíros e áreas de serviço possuir teto re-
baixado de até 0,30m (trinta centíme-
tros) de pé díreíto adotado: .
c) cozínhas cem área míníma de

4,0.0m2, sendo suficiente inscrição de cir-
cule cem 1,50m (um metro e cinqüenta
centímetros) de díâmetro, Para e côm-
puto dessa área mínima poderão ser con-
sideradas, englobadamente, as áreas <h
cozínha e da área de serviço, se houver
íntereomunícação direta entre duas peças

A ÚNICA fÁBRICA DE
CHAPAS
PLÁSTICAS
ACR(LlCAS
i DA GUANABARA

Estacionamento privativo na entradª da I\)ja

pensamento: matéria prima

o pensamento, matéria pri-
ma da ação, move o mundo.
Nós, arquitetos de interiores,
de fátima, colocamos em
ação essa matéria prima,
desde o primeiro traçado na
prancheta. A cada forma,
um estilo. A cada estilo, um
detalhe. A cada detalhe, uma
função. Exigências que mar-
cam os empreendimentos de
fátima arquitetura interiores.
O ponto em foco é V.: sua
residência, seu escritório.
fátima tem executado deze-
nas de projetos vitoriosos.
Bom-gôsto é assunto aberto
em fátima.

Guanabara: R.Domingos Ferrei-
ra, 221-8 - R. Vise. Pirajá,438
R. do Cale/e, 82 • São Paulo:
JACQUES MOVEIS E DECO-
RAÇOES - Rua Augusla, 90h
Sabxulor: SUPREMA S. A. -
Av. Se/e, 58 • E. U.A.: 5304
Carling Way, Los Angeles.
California

B
fát!ma

e desde que a cozínha prõpríamente dita,
não tenha menos de 3,50m2 <três metros
quadrados e meío) ,
Art. 5.° - Entre as rachadas em que

houver abertura de vãos, e afastamento
das edírícações deverá ser pelo menos
igual à sorna dos diâmetros das áreas prin-
cipais abertas de cada edírícação.
Parágrafo único - As edificaçõesaté e

limite de duas poderão ser justapostas,
quando as empenas adjacentes ferem ce-
gas.
Art. 6.° - As taxas de ocupação máxi-

ma de terreno serão as seguintes:
I -construções sôbre pilotis;
a) 70% (setenta por cento) no caso de

três edífícações construí das no terreno;
b) 60% (sessenta por cento) no case

de mais de três edificações construídas no
terreno.
II - construção pílotís:
a) 60% (sessenta por cento) no case

de três edificações construídas no terreno;
b) 50% (cinqüenta per cento) no caso

de mais de três edificações construídas no
terreno,
Parágrafo único - A parte remanescente

do terreno quando igualou superior a
50% (Cinqüenta por cento) será consíde-
rada como suficiente para e atendimento
das exigências legais do parqueamento de
veículos e play-ground. Poderá situar-se
em área contínua eu distribuída de modo
a atender a cada bloco separadamente.
Art. 7.° - RessaLvado o desmembramen-

to na conjunto, em relação ao lote, será
sempre. um condomínío iqdivisílVel, ao que
estarão, e obrígatóríamente afetes, a.o oe-
netícíamento, a conservação e a manu-
tenção das partes somo vias ínteríores,
consideradas sempre ruas particulares.

Art. 8.° - As áreas de recue, porventura
cedidas, gratuitamente, ao Estade.
Art. 9.° - Concluídas as obras perti-

nentes a cada um dos prédios do conjun-
te, poderá ser concedido e respectivo "h.l-
bíte-se", mediante solícítação de ínteres-
sado, devendo os órgãos competentes for-
necer certidões necessárias à inscrição de
prédio, no prazo máximo de 10 (dez) dias.
Parágrafe único - Para a concessão

dêste "habite-se", é necessárío que este-
jam concluídas as obras de urbanízação
do conjunto que sejam indispensáveis à
plena utilização de prédio concluído, além
de que a legislação vigente já o exigir
para e "habite-.se".
Art. 10 - :ttste Decreto entra em vigor

na data da sua publicação, revogadas as
dísposíções em contrário, .
Rie de Janeire, 15 de abril de 1965, 78.°

da, República e 7.° do Estade da ouana-
bara.

Prcncisco Negrão de Lima
Raymunde de Paula Soares

(D. O. - GB, de 18 de. abril de 1965- Capa)

Núcleo Industrial
em Rio Comprido - GB

DECRETO "EU N.o 817
- DE 17 DE AGÕSTO DE 1965

Considera Núeleo Industrial,
o Terreno que Menciona 31

O Governador de Estade da GU:linabara:
Usando das atríbuíçõés que lhe confere

o item I de art. 30 da oonsttuíção de
E'8tado, tendo em vista o díspost« no art.
2.° do Decreto número 8140, de 17 de julho
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RIO LIGHT
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A SERViÇO DO PROGRESSO
DO BRASIL

R. Werneck de Castro Engenharia Elé-
trica Ltda. sente orgulho em participar da
execução do plano qüinqüenal de obras
que -8 Rio Light elaborou visando à am-
pliação de suas instalações nos setôres
de transmissão, transformação e distri-
buição de energia elétrica.
Numerosas das câmaras subterrâneas em
que a Rio Light instalará transformadores
de modo a aumentar em 350000 KVA a
atual capacidade de sua rêde subterrâ-
nea de distribuição de energia elétrica es-
tão sendo construídas pelo nosso pessoal.

R. WERNECK DE CASTRO
NGENHARIA ELÉTRICA LTDA.

de 1945, o estabelecido no Decreto "N" n:.?
37, de 3 de-agôste de 1963 e o que consta
. dojprocesso n.O 07/143/64, decreta:
. Artigo único. Fica' considerado núcleo
industrial, somente para o fim de ex:pla.,.
ração da indústria nêle já existente (Aba-
tedouro Modêlo Brasil Socieda<ie. Anôni-
ma), o terreno situado na Rua Afonso Oa:-
vaícantí n.? 179, naTII.aRegiã;o Adminis-
trativa - Rio Comprido, delimitado pelo
Projeto número 548 '(quinhentos e quaren-
ta e oito),. organízado pela Secretaria de
Obras Públicas, aprovado em '.. de .
.... de 1~ô5.

Rio de Janeiro, 17 de agôsto de 1965 -
77.° da República e .6.° do Estado da Gua-
nabara.

Carlos Lacerda
. Marcos Tito TamoYQ da Silva

Decreto "E" N.o 952,
de 2 de dezembro de 1965
Defesa paísagístíca dos Arcos e do Con-

vento de Santa Teresa.

Aprova o Projeto de Alinhamento nú-
mero 8.281, referente' a Urbanização do
Bairro da Lapa e Defesa Paisagistica dos
Arcos e Convento de Santa Teresa.

Cumpre ao Estado o 'dever de defender
e conservar o seu patrimônio artístico e
histórico, fazendo prevalecer o ponto de
vista estético, ao mesmo tempo assegu-
rando-se a cada conjunto a devida proje-
ção e realce.
Os Arcos e o Convento de santa Teresa

incluem-se entre os monumentos cuja
visão vem sendo continuamente prejudi-
cada pelo crescimento vertical do paredão
imobílíário .
Cabe ao Estado opor-Se a essa ínvolu-

ção, fixando novos gabaritos.
A restãuração dos Arcos determinou o

reestudo do problema circulatório, dando-
se-rhe solução que assegura franco acesso
ao tráfego na Avenida Mem de 'Sã e na
Rua Visconde de Maranguape.
O projeto da Avenida Norte-Sul foi re-

vogado, e modificado o da Esplanada do
Morro de Santo Antônio.
As vultosas desapropriações do plano an-

terior foram sensivelmente dírnínuídas.
O projeto, que ora se aprova, resultou

dessas considerações.
Isto pôsto:
O Governador do Estado da Guanabara,

no uso das atribuições que lhe confere a
Constituição, decreta:
Art. 1.0 - Fica aprovado o Projeto de

Alin'hamento n.O8.281 relativo à urbaniza-
ção do Bairro da Lapa e defesa paísagís-
tica dos Arcos e Convento de Santa Teresa.
Art. 2.° - Ficam revogados os PPAA n.OS

4.051, 4.809, 5.188, 5.409, 21.740, 7.167, 7.441,
'1.488 e 7.654.
Al't. 3.° - As construções projetadas

para os logradouros sujeitos a gabarito
especial de 1 e 2 pavimentos deverão,
também, ser submetidas à aprovação da
Divisão do Patrimônio HistórIco e Artís-
tico do Departamento de Cultura da Se-
cretaria de Educação.
Art. 4.° - Ficam revogados o Decreto

E-914 de 24 de novembro de 1965· e as
dispo~ições em contrário.
Rio de Janeíro, 2 de dezembro de 1965,

77.° da :RepÚblica e 6.° do Estado da Gua-
nabara.

Raphael de Alme4da MagG!lhães
Marcos Tito Tamoyoda Silva



Mural. premiado para a':Escola Nacional
de Saúde Pública no Rio de Janeiro de
autoria dos aequltetce ANDR~ LOPES ~ EDUARDO ORlA
e do pintor' CARLOS VERGARA, executado
com tubos de PVC da PLASTAR.

Plastubos
Plastar S. A.
Comércio e tndústrla de Materiais Plásticos
Rua ManoeJ Preto 1401 - Santo Amaro - $, p,
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Características Mecânícas ,,-"- '-,
Carga d~ ruptura: 20 a 22 kg/mm2 - Limite de ela.s,:,":
tieldaded 6 a 20 kg/mm2 - Alongamento: 1 a 4% •

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

•
Funelcnal'
l;1e-vidoà forma da sua seção transversa!, 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, grancles efeitos plásticos em cober.
turas e revestlmentos laterais de fachadas.

Chapa1rapezoldel
. de alumínio para revestimentos e coberturas

Material•Produzida em , liga de alumínio extra-duro 3M'..,Hk.
correspondente a ASTM - 8209 - 61 - Alloy 3003,
com encruamento máximo por laminação.

.-.
•

Companhia Brasileira 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. 30g - 2~ ando- Tels.; 62-2074 e 23-2611 • R, de Janeiro
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