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Sempre presente em tôdas as
obras de engenharia, arquite-
tura, etc., a placa do Cimento
Poty, é a afirmação pública
da escolha do melhor, para
os trabalhos de maior im-
portância e responsabilidade

ti M E N T O P O , Y
o melhor, entre os melhores
que se fabricam no Brasil



Era merece êste prêmio pelas múltiplas e
agradáveis sensações que irá proporcionar.

-lhe: um confortável jato da Alitalia,
comidas e bebidas deliciosas, admirável
serviço de bordo e "aquela" atmosfera

alegre e acolhedora, tipicamente italiana.
Algo realmente insuperável. E se suas

ocupações o obrigam a trabalhar durante
o vôo, não se preocupe. Nós lhe

ofereceremos uma poltrona especial para
isso. Conosco você pode fechar bons

negócios em todos os cantos da terra,
pois estamos presentes em 89 cidades,
nos seis continentes. Como vê, haverá

razões de sobra para aumentar o ordenado
de sua secretária. E se, por acaso, ela
não fizer questão de dinheiro, então ...
leve-a consigo na sua próxima viagem.

Mas não se esqueça de levar
também a sua espôsa. É cIaro!

AI.ITA/lIA ~

'.

Se sua secretária tem
a ousadia de chamar aAlitalia

•emarcarsuaviegem
sem consultá-Io ...

Aumente-lhe o ordenado!



o SENHOR COM~PARA

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

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

para ser-colecionada
f a que é genuinamente brasileira-e ;à""única
publicação técnico-cultural de-fato que se. edita entre nós

e compare-essa 'r~ vista' com as=outras do gênero

O tO") COMPROVA
-~C'tJtA~'" '. ,

.~'} .

, qual a revista que é lida pelo
maior número de arquitetos, .construtores

,e pindustriais da coristrucão ,em todo o pals
qual a que é recebida por mais do dôbro de arquitetos

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

sem desperdícios
atingindo apenas a quem lhe interessa

ARQVJ:TETURA É A REVISTA

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

quase dez, milarquitetos, 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



Klabin sempre fabricou
I· IV"azu eJos, nao ;e.

Klabin deveria decorar êsses
azulejos, não é?
Agora, q!le Klabin decorou
os azuleJos, êles devem estar
custando bem mais caroI não é?
Não é.

Os azulejos decorados Klabin
são fabricados pelo mesmo
processo dos azulejos tradicionais,
isto é, só vão ao forno
duas vêzes.
Por isso custam menos que
outros azulejos decorados, que
ainda sofrem outros processos.
E seu canto vivo, de 90 grausj
possibilita uma decoração
contínua, sem falhas.
Os azulejos decorados ficam
esplêndidos em painéis e murais,
Mas não é por causa disso .
que Klabin iria cobrar muito

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

Klabin Il'mãos " Cia. . Divisio de Cel'âmic:a



são móveis que nascem hoje e não perdem a linha nunca

GUANA8ARA: RUA DOMINGOS FERREIRA 221-8 - RUA VISC. DE PIRAJÁ, 438 - R. DO CATETE, 82
• SÃO PAULO: JACQUES MÓVEIS E DECORAÇÕES - R. AUGUSTA, 901 IJ SALVADOR: SUPREMA S.A.
- AV. SETE, 58. E.U.A.: 5304 CARLlNG WAY, LOS ANGELES, CALlFÓRNIA. fáclrna



Fundacão-.
nao se faz
com
3 batidas
na madeira

Funda - - ' .çao nao depende d .
Cada um de nossos p . ~ sorte, depende de técnica certa, material e equipamento adequados.

" , roje os, por exemplo, é precedido de sondagens, estudos do solo, cálculos
e mais calculos E a e . - , . .. xecuçao e rigorosamente controlada por engenheiros e técnicos especia-
fizados. Não pense que é presunção: temos razões para afirmar que um contrato da Franki
para fundações e infra-estruturas vale tanto quanto uma apólice de seguros para à. sua obra.

FR A N K I fundações _ Infra-estr.uturas
. '::... ,,:.

Avenida Rio Branco, 311, 10? ando- telefones 22-7630 e 52-6659 - Rio de Janeiro. Rua Marquês de Itú, 266
5? andar - telefone 36-3790 - São Paulo. Pôrto Alegre, Curitiba, B. Horizonte, Brasília, Salvador e Recife.



Banco Comércio e Indústria de Minas Gerais

1 3 4

2

...assim, escolheu os móveis de aço BERNARDINI
- estantes 1,cofres 2, armários de guarda de valores 3, e
cofres de aluguel4_ para proteger os
valores do Banco Comércio e Indústria de Minas
Gerais e outras organizações bancárias no país.

E
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Q.) mJ BE'RNARDINTs:A~

Tradjção' de bem servir, há mais de meio século.

São Paulo - Rua Hip61ito Soares, 79 - Ipiranga Fones 63-1662 e 63-2766
Recife: Rua Floriano Peixoto, 505 Fone 4-2833
Campinas: Rua Gal. Os6rio, 971 Con], 34 Fone 9-1327
Curitiba: Rua o-, Murici, 843/847 Fone 4-6234
Rio de Janeiro: Rua do Carmo, n,O61 Fones 22-3541 e <4-2-1639



Se osEstaleiros
Ishikawajima decidirem
aumentar todo um pavilhão- .,\~..'
é só desmontar
as paredes' .., .
(chapas Eternit)

e reaproveita-Ias
...·nacobertura
(de chapas Eternit)

Reaproveitamento é uma vantagem importante
. dos chapas EtertJit.Mas existem outras.
O erguimento da construção dos
Estaleiros Ishikawaiima foi rapidíssimo,
O pêso das çhapa~p€rmit~ estrutura.$.mais leves..
Criaram-se vdos, f7l.pisomplos, .. . .
por causa da dimensão das chapas. Gostou do resumo?
Entõo não seria o caso de você se decidir por Eternit
na sua próxima construção industrial?

- mo!s de 60 anos de experiêncio



Neste número:

Indicam materiais e serviços para o arquiteto especificar

Cimento

CÍA. DE CIMENTO PORTLAND - 'POTY
Av. Martíns de Barros, 196 - Recife - Pernambuco

Fundações e Estruturas

. ESTACASFRANKI LTDA.
Av. Rio Branco, 311 - 10.0 andar - Tels.: 22-7630 e 52-6659 - Rio de Janefro
Rua MJarquês de Itú, 266 - 5.0 - Te!. 36-3790 - São Paulo

Chapas, Divisórias e Laminados

BERNINI S.A. - Indústria e Comércio
Rua Frei Caneca, 47/49 - Tels.: 52-6884 e 52-6510 - RIo de Janeiro - OB.

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

Móveis e Decorações

BERNARDINI S.A.
Rua do Carmo, 61 - Tels.: 22-3541 e 42-1639 - ~io de Janeiro - OR
Rua Hipólito oSares, 79 - Tels.: 63-1662 e 63-2766 - São Paulo

F'A1JMA ARQUITETURA INTERIORES
Rua Domingos Ferreira, 221 - B - Rio - OB.
Rua Augusta, 901 - Jacques Móveis e Decorações - São Paulo

Pisos e Revestimentos

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

GESSOPLAC
Av. 13 de MaIo, 23 - 19,.°andar - Sala 1935 ..,OB.
Rua Marconi, 31 - 6.° andar - São Paulo.

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

OTTO BAUMGART INDúSTRIA E COMÉRCIO SI A.
Av. Prestes Maia, 356 - Fones (PABX) 32-7280 - 35-2426 - 33-4425 - 37-D347
São.Paulo.

INDúSTRIAS 'REUNIDAS VIDROBRAS LTDA.
Av. Paulista, 1938 - 10.0 Pav. - Tel. 31-6831 - 31-0164 - 31-2863 - 31-3693
....•..São Paulo

Diversos

AG~NCIA ABREU
Av. Rio Branco, 156 - 24.0 andar - Salas 2434/35 - Tels.: 22-6656 e 52-7703 -
Rio de J:aneiro - GB.

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

Painéis fotográficos
para decorações
Exposições, feiras

i' CRIAÇOES PRÓPRIAS
DE OURO PR~TO,
ALEIJADINHO,
SALVADOR,
RIO DE JANEIRO

* PR~TO E BRANCO

*: COLORIDAS A ÓLEO

* PROCESSO
FOTO-FÓRMICA

* DOCUMENTAÇAo FOTO-
GRÁFICA DE INDÚSTRIAS
E OBRAS

•

Raul Brandão

Studio:
Av. Delfim Moreira, 1188 _ Ap. 102

Telêfone 27-4470



ARQUITETURA

N.O '55 - Janeiro - 1967

órgão oficial do Instituto de Ar-
quitetos do Brasil - Revista men-
sal do IAB-GB - Av. Rio Bran-
co, 277, grupo 1.301 - Publicação
da Editôra Artenova Ltda. - Beco
dos Barbieiros, 6, Grupo 201 - GB.

Conselho de Redação: Maurício Ro-
berto, presidente; Edgar Graeff,
Ernani Vasconcellos, Henrique E. Min-
dlin, fcaro de Castro Mello, Jorge
Machado Moreira, Marcos Konder
Netto, Oscar Niemeyer, Paulo Antu-
nes Ribeiro, Paulo Ferreiro Santos e
Sylvia de Vasconcellos.

. Conselho de Direção: Álvaro Pacheco;
Alfredo L. Britta - IAB; Maurício
Nogueira Batista - IAB.

Conselho de Representantes: Alberto
Xavier - IAB-RS; Jorge Wilheim -
IAB-SP; Vital Maria Pessoa de Mello
- IAB-PE; Odilon Santos Neto .-
IAB-BA; Almir Fernandes - IAB-PR;
~lio Vianna - IAB-ES; José Armando
Farias - IAB-CE; Geraldo Nogueira
Batista - IAB-DF.

Editor:
Álvaro Pachece.

Redação: redator-chefe - Maurício
Nogueira Batista - IAB; secret6rio
- Alfredo L. Britto - IAB.

Colaboradores: Alberto Vieira de
Azevedo' (IAS) - Alex Nicolaeff
(IAB) - Cladius - Cleber Ribeiro
Fernandes -' Fernando Abreu (IAB)
- Ferreiro Gullar - Fortuna - José
'Guilherme Melquior - Jota - Lean-'
dro Tocantins - Luís Mirando Corrêa
- M. Cavalcanti Proença - Ver-
sães: . John Knox (inglês); France
Knox (francês); Eraldo de Almeida
(Arte) e Iva Ferreira (Revisão).

Editôra Artenova Ltda.
- Diretores: Álvaro Pa-
checo e Odylo Costa filho
- Beco dos Barbeiros, 6,
Gr. 201 - GB.

Redação: IAB-GB - Av. Rio Bran-
co, 277, grupo 1 ..301 - tel. 22-1703,
- Rio.

Administração, Publicidade e Assina-
turas: Beco dos Barbeiros, 6 - grupo
201 - tel.: 31-2641; Rio - GB.

Esta publicação é recebida por
todos os arquitetos no exercício
da profissão no Brasil, firmas
construtoras, escritórios técnicos
de urbanismo, engenharia e ar-
quitetura, decoradores e lojas de
móveis e decorações, instituições
de ensino superior brasileiras e
estrangeiras, repartições públi-
cas ligadas à arquitetura, à
engenharia e à construção em.
geral.

Venda avulsa em livrarias e bancas
especlallzadas: . preço do exemplar:
Cr$ 1.000; número atrasado e-s 2.000;
exterior US$·t; assinaturas: 1 ano _
Cr$ 10.000; exterior; US$ 10.

Os artigos assinados são de exclusiva
responsabilidade dos seus auto ••,..

Composição e Impressão: EDIGRAF
- Editôra e Gráfica Ltda. - Praça
Cruz Vermelha, 3-A - Rio.

CAPA: Paisagens de Joinville e Curi-.
tiba.

ARQUITETURA

É FILlADA AO

SUMÁRIO

Editorial

4 Nova regulamentação profissional: Novas perspectivas

Paisagismo

5 Joinville e Curitiba: Dois estudos paísagístícos

Arq.o Rosa Grena Kliass

Painel

14. Edifício de apartamentos em São José dos Campos.

lArq.o Luiz Erasmo Moreira

Residência em Teresópolis

Arq.o Décio Ctiuaicer

Artigos

17 Urbanismo Colonial no Brasil

Robert C. Smith

21 Algumas características gerais das cidades brasileiras

Jean Tricart

Planejamento

25 O Planejamento da Ação em discussão

Otto Koenisberger

28 Dividir para Governar

Arq» Arnaldo Ferraz de Abreu

Habitação

30 Habitações para o povo

Arq» Sylvio de Vasconcellos

Galeria

31 Artes Plásticas - O Ser Estético

Arq.o Sylvio de Vasconcellos

32 Diálogo-
33 Destaque

34 Noticias

36 Legislação



ARQUITETURA

DIVIDE TO GOVERN .•.

Arnaldo Ferraz de Abreu

Any large city withaut a master
plan bristles with small but vexatious
problems that could be solved with
o little thought. and co-ordinotion.
ln Rio the multiplicity of districts
(odministrotive, police. water supplv,
f isccl. electoral, cadastra I, etc.) each
with o different number is unneces-
sorllv confusing . Nomes of streets
ore too long ond aften fo il to cor-
respond to popular usoge. Apart-
ments ore numbered coprlclously,
moking it hard to guess what floor
they are on.

The writer suqqests a systematic
divlsion of Guonabara stote inta 10'
areos (dioits O to 9) and 9 sectors
(tens), sp lit up into 9 auorters or
words (hundreds), os shown in the
toble ond moo. This decimal svstem
would be stondard for every district,
whc+ever the iurlsdlct lon. 50 as to
situote it ot o glonce. Streets wauld
be numbered bv orec. sector, auorter
o..,d seriol location In the auarter.
The numeration of oublic transport
would indicate: centre of tawn (1
fiaure). centre ta outlyina areas (2
fíoures}, Inter-orea communicatian
(3 fiaures, the first and last sianlfv-
ing the areas connected, the middle
one the bus llne). Street nomes would
be omputoted of titles, Christion
nomes, etc. I such indications ond
o+h=rs worthy of mention being in-
scribed on a special commemorotive
ploque. Main cr+erles would bear
the scrne nome os the qucr+ers they
serve , There would be onlv three
classes of thorouqhfore: streets up
to o certoin breod+h; ovenues when
bronder; sauares (largos\. with the
houses numbered occording to the
streets lining them. The house num-
her would correspond ta the distance
from the beginning of the street in
metres, ond the apartment number
wauld show the floor unlformly.

LATIN.AMERICAN CITIES·

Jeon Trleort

Characteristic of the colonial pe-
riod is the pride of the Spanlsh or
Pnr+UOW='!'=ê. settlers in the soecial
.status of eitv or town occord"d to
pnch ml,prable cluster of adnbp. dwel-
linas. Th" built-uo area extends in
o cheouerbonrd pnttern c••ntered on
the plnza where the mothpr church
and the government buildinas ore
erected, overlooking well-tended goro
dens. The colonial city, iealously
maintained, is the centre of social
life ond thp. magnet of thot absen-
teei.m which has proved so heavy o
burden on development.

As time went bv, speculative econ-
omy ond rural instability militated
f'gainst the estoblishment of o close
Eurooeon-stvle network of towns,
which have remained few ond for
apart. Plantation owners did little
more than put up cabins for their
siaves ond the agricultura I village
is not Iberian but Indion, os may
be seen In Salvador and Peru. In-
vestment in industry never attracted
the great londlords, who preferred
the eosy profits of extensive or
sinÇlle-crop farming run by overseers,
ond lote r speculative subdivision into
building lots that constontly changêd
hands as the currency steadily depre-
ciated.

Modern methods of sanitation, an-
tibiotics and o better water supply
hove roised the net oopulation in-
crease, but only in São Paulo has
this been accompanied bv a cor-
r""5ponding increase in employment.
For demagog ic effect, government

2 activity is concentrated ori the cities
to the neglect of parollel needs for
schools, hospitaIs ond publie works
in the country districts. Hence the
rural exodus to the towns, predomi-
nontly affecting young girls wha en-
gage in ill-pald domestic service or
less recommendable pursults. In Co-
lombia rural migration has degener-
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oted into bandltlsm, which, In a vi·
clous clrcle, promotes further migra-
tlon through the threat to life ond
property.

In the capitais por+lculorly, the
ropid occumulatian a.f shonty-tawns
and blighted oreas has foreed the
outhorities into sometimes doring ex-
periments in redevelopment ond city
planning. Caracas, with its sweeplng
ovenues knit in a web of overpcsses,
underpasses and cloverleaf intersec-
tions, is a permanent building vord,
where every vacont spoce is Imme-
diately encumbered wlth miserable
"ranchos" enclaved In sectians stud-
ded wlth luxurlaus residential proper-
ties. In Ria de Janeiro, entire hllls
ore rozed and the earth dumoed Into
the bov, while ln Mexico City It ls
the lokes thot ore belng fllled ln to
create new lond for speculotive con-
struction. Wherees in Rio, the fc-
VPl05 are perched Insecurelv on the
hlllsldes gazing down on the homes
af the well-to-do, in Lima uolv blocks
af glass and concrete overlook the
flot raofs tvplcot of o rainless climate,
where raoqed fomilies camp omonq
dilapidated hen-hauses strunl? with
lines of washing.

Citv gavernment Is wrooped in the
red tope af a pl=+hcrc of und<!ronld
civil servants, wh,.,se inborn inpffl-
eiency Is aaaravoted bv the fact thot
thoDV oêntOrnflv moke pnds m~et bv
hold1na dnwn two or thr ••" other lobs
b=sldes th",r offieiol po<ltlon. Excep-
tions ore Chife, more Eurooeon, ond
Venezuelo. wh"re ai! suoports o well-
rpmunp •.nted. if excpc;c:ive, ol.lhl1c ser-
vice. The sovinas af th" m lddle elos-
se s. if onv, ore Invested in real estote
rn+hp.r th"n indu<trv. In the small
cities of the native oreo af Peru,
unscrupulaus merchonts ocquire lond
bv foreclasing an the peosants ta
whom they have made loans at on
exorbitant rote af Interest. Portlcu-
lorly In the Andes, commerce Is con.
fined ta the few blg citles; the Peru-
vlan Indlan for Instonce buys IIttle
but salt, kalo ond cheop Ilquor whlle
in Yenezuelo, the greoter pra~peritv
stocks the country stores wlth such
luxuries os canned gaods and even
ice-boxes.

Manufacturing ls generolly pro-
moted bv foreign Immigrants an<f the
ranae tends to be local rother than
national. Excent in Silo Poula. Buenos
Ajr~<;. Mp.xico Cltv ond SontioQo, in-
duc:trv is in its very eorlv stoCJ~s of"d
this has severelv ham""r"d the de-
velooment af the warklng classes.
Trade ls cnnduct"d wlth a wldê mar-
gln of proflt and hlres o loroe stoff
ot verv low waaes. Employment tai!s
off lnto odd labs that ore only o
step away from begging, prostitution
ond robb"ry; os a result, the need
is f"lt for o camolex public ond
private police system.

The violent upheavol of redevelap-
ment in São Paulo and Caraco', the
graduol discrete chonges in Lima,
ond the ald-world semi-stagnation of
Quito ore but stages in the evolution
of the national ecanomies, leached
bv o possion for gambllng ond poro-
sitic occupations of 011 kinds that
make for o generous flaw of money
in the cities ond a shortage of cur-
rency in most of the rural oreas. The
eity, perhaps in Latin America more
than onvwhere else, is the expression
of a civilizotion, Iberian in origin ond
enduring features, that is endeavour-
ing to ottoin balance ond stobility,
but has not yet setled down into o
pattern of its awn.

COLONIAL TOWNPLANNING
IN BRAZIL· •

Robert C. Smlth

In Brazil os in ather ports of the
world, Partuguese calonization .pro·
duced o colonial city reflecting the
traditions of the mother country ond
differing prafoundly from the precon-
cêived plan the Spaniards invariobly
imposed on Latin America. Expound-
ed in o series of royol ordinances
codified under the title of "Leyes de

Indlas" ot the time of the conquest
af Mexico, the basic idea wes the
chequerboord pattern, used in Meso·
potamia and ancient Egypt ond re·
produced in the cities of Greece ond
Rorne , Abandoned in the Mlddle Ages,
wheh the no rrow "streets were O lIowed
to twist ond turn according to the
vcçdrles of landed property rights
ond other undisciplined considerations,
the concept was revived from the
writings of Vitruvius by the Itolion
humanists of the Renaissonce, but
only theoretically. In practise, they no
more thon odopted his lorge squores,
arcades and porticoes, but the
arterial throughfores, thaugh straight,
were traced radlally. Whlle the
orlgin of the Spanish colonial system
remains obscure, it cleorly ontedates
rectangular townplanning onywhere
in Eurape, even in Spo in itself, where
Modrld's Ploza Mayor was only laid
out in 1617.

The ma in p lazo af 111e Span ish co-
lon ia I city WGS o Iways dom inated by
the metropolitan church, sometimes
flanked wlth parish churches as in
Mexica, Quita and Bogot6. In Tunja,
Colombia ,the old ataranza, or mu-
nicipal stare ond arsenal, still stonds
on the Plaza Mayor as prescribed by
the Laws of the Indies together the
courthouse. Certain colonial plazos,
as In Cuzca, Peru, ore Ilned wlth
shops shelterlng under the Roman
portlco described bv Yitruvius, Lesser
squares are csslçned to mother chur-
ches ond convents in baroque style,
the Interior rich with 9 ilt ond poly-
chrome corvlno ond loced wlth Moor-
Ish tracery. The rovc I orders a Iso
Inslsted upon two hospitais, one for
the poor ond the other for contcç ious
diseoses.

The Jesuit Republic of Paraquay
(1587-1767) provides us with perhaps
the best exomples af this standord
layout In the Indlan settlements or
redu •• lones of the mlsslonorles, por-
tlculorly ot Condelaria. Thaugh some
of the feotures seem to have been
retalned by the Brazilian Jesuits, In
São Paulo for Instance, the diogonol
streets ond irregular orlentation of
the Indian houses shawed cansider.
oble divergence.

In reolity, the urbanistic mo~el
throughaut the Portuguese emplre
was Lisbon. There the churches ond
the nobl" mansions were erected on
the bluffs averlaoking the Tagus,
but both the unoer ond lawer tnwn
were riddled wlth narrow, winding
alleys ond iained bv streets so steep
os to homper vehiculor troffic. It
needed the earthquake af 1755 and
the strang hand of the Marquls of
Pombal ta Introduce the chequerbaard
system inta the Cidade Baixa. Even
sa, one Partuguese writing ta a friend
in Pennsylvonio in 1822 laments that
his countrvmen had built their capital
on hills "so hiah and abrupt thot
ta move abnut here, vou must have
the legs af o goot ond o lot of
good will".

The chaice of awkward sites seems
ta have been dictated by the medi-.
reval cancept that high places ore
easler to defend. For the some rea-
son they also locoted their towns on
isla~ds (e. a. Gaa, Mozambique and
Luanda). This ran counter to the
guiding principies af the Spaniords
wha o Iwoys opted for conven ient
locations in the heart of the eon-
quered territary.

Salvador da Bahia, the first capital
of colonial Brazil, with its upper and
lower towns connected by ramps and
its narrow streets spied upon through
the latticework screening of the win-
dows that gave them "a funereal
ond disagreeable aspect" for the
posser-by, most closely resembled Lis-
bon. Another contemporary criticism
was that the irregular topography,
very like that of São Luís de Maro-
nhão, marred the beauty of the
houses.

Two other typicol colonial towns
are Cachoeira in Bahia ond Ouro
Preto, the former capital of Minas
Gerais, r!!markably preserved ond
now a classified monument. The cen-
tral plazo af the latter is long and

norrow, ond the streets tortuaus,
irregulorly traced as they were needed
to link the mining ccrnps, each of
which grew Into a separate quarter
plonned independently oround its own
primitive chapel. The prismatic spo-
tiol effect canveyed by g .•city built
on innumerable levels cantrasts with
the simplicity of Spanish colonial
urbanism, monotonous perhops but
infinitely easier to live with ..

The Dutch invasion (1631-1654)
brought more systematic planning
ond spaclous public gardens to the
new part of Recife, constructed an
an Island between two rivers ta re-
plcce the old city of Ollnda whase
strategic posltlon on the hilltops had
proved af no avo 11 ta the defenders.
This, however, was on Imparted prod-
uct, onalogous ta the urbanism of
New Amsterdam, ond the first Por-
tuguese ottempt ot designing stralght
parollel streets seems to have been
the olannlno af the episcopal clty of
Mariano, Minas Gerais, In 1745, ten
years before the Llsbon eorth'1uoke.
In the flrst quorter of the 19th cen-
tury, a new town wos loid out in
blacks behind Yilo Real de Praia
Grande now Niter6i, and vlslted In
1816 bY Dom John VI, wha eeve it
municipal status. Though exclusively
resldentlal ond commerc1al, o lorge
publlc garden nomed after the royol
vlsitor wos 011 there was in the way
of a square, except for a horse corroi
at one end ond a morket ot the
other.

Half the century had gone by
before Brazil reolly arosped the Re-
noissonce caneept of reaulor plon-
nino ond o serious attempt was made
to brinq some kind of order to the
pic.turesque iumble of ollevs ond
<tructurp.s Inherited from the Middle
Aaes. Thls is indeed a for cry from
the four hundred years of orderly city
plonnlng In the chequerboord pattern
laid down for Soanish Amerlca in the
Laws af the Indles.

DWELLINGS FOR THE PEOPLE·

Sylvlo de Vaseoncellas

Inasmuch os Lotin American cities
are now growing ot an onnuol cumu-
lative rote af 4.5%, highest ever
recorded on a continental scale, the
conclusions of o congress of Roman
Cathalic engineers ond architects held
in Lima 17 years ogo ore still valid.

Cansiderlng the "p!!dagoglcol" in-
fluence of the home, It was offlrmed
that the deslgn should enoble people
ta IIve blalaglcally as Ir:ldlvlduols,
splrituallv os persons ,ond relatedly
os ossoclotes. Thls Involved: (al shel·
ter, provlslons, staroge, the cooking
ond eatina of faad, the elimlnatinn
of woste, -hyglene, clothing, ete.; (bl
learning, warking, rest ond recreatian;
(c) procreation, upbringing, home
eco;omy and social relations. A prol-
ect should therefore encompass >:on·
ing to resolve functions, circulatiC?"
to interrelate ports ond zones and
detolls to meet functians. 80th house
ond neighbarhood must be planned
socially ond not merelv physicolly,
creating o new way of life, more ra-
tional ond economic.

It was suggested that house owner-
ship be cansidered co-operatively os
o right to the necessory space for
o family, rather than ta o given slte
ar structure. Thus a young cauple
would stort with minimuni living
spoce to increase with each. succes-
sive ~hild returning to the minimum
when the' children morried or died.
Thouq h oerhaps too comp lex to be
readily feosible, this ideo underli~,ed
the basic conclusion, in occordonce
with Catholie doctrine, that the mere
fact of founding o family entitled the
faunders ta o hame of their own.

Housing, however, did noto mean
fitting the lorgest number of peaple
os cheaply as possible into the smoll-
est possible spoce. Life should not
be restricted, cromped, ond condensed,
but encouraged ta eXlst, expand and
reach full ochievemEmt. .

• For sour.e, see blographleal note
at end of artlcle.



DIVISER POUR GOUVERNER

Amoldo Ferroz de Abreu

Toute grande ville sons plan direc-
teur est veuâe à des ennuis qui, blen
que petlts, sont extrêmement contra-
riants et pourraient être évités por
un peu de coordination. A Rio, le
nombre des circonscriptions (adminis-
trative, de police, des eaux, fiscale,
électorale, cadastrale, etc.) chacune
oycnt un numêro différent est à .ne
pas s'y reconna itre. Les norns des
rues sont trop lonçs et ne correspon-
dent pos toujours à ce qu'on dit gé-
néralement. Les appartements sont
numérotés au hosord, ce qui rend
dlfficile de savoir à quel étage ils se
trouvent.

L'auteur propose une division svs-
tématique de I'Etat de Guanabara en
dlx arrondissements (de O à 9) et 9
secteurs (dizaines) divlsibles en 9
quartiers (centainesl, comme on voit
sur le tableaLi et sur Ia carte. Ce
svstême déclmot serait adopté pour
chaque circonscription que I qu'en soit
Ia luridlctlon, pour Ia vlsualiser lrnmé-
diotement. Les rues seraient numé-
rotées selon l'orrondlssement. secteur,
f"'!uortier et .sftuotion por ordre dons
le qucr+ier . La numération des trans-
parts publi~s' indiauerait: centre de
Ia ville (1 chiffrel, du centre oux
quartiers excentriques (2 chiffres).
comrnunlcctlon entre qúartiers (3
chlffres, le premier et le dernier in-
"'auant les 2 terminus et celui du
mllieu le chiffre de Ia ligne de
I'outobus). Les noms des rues n'eu-
ralent plus 'de titres ni de prânoms:
C". Indicatlons et autres mérltant
d'être mentionnées seroient inscrites
sur une plaque commémorative spé-
cicie. Les or+àres prlnciooles ourolent
I'; rnêrne nem que celul du 'quortier
ou'elles traversent. " n'y ourait que
3 tvpes de voies de çommunication:
rues jusqu'à une certaíne loroeur:
nvenues, quond plus larges; oloces
(I"rqos) avec les mclsons numérotées
~Ion les rues qui les bordent. LI!
numéro des mo isons correspondra it à
Ia dlstance du commencement de Ia
rue en metres, et le numéro' des
oppartements indlquerait touJours
I'étage.

VILLES D'AMERIQUE LATINE·

Jeon Trlcort

Une des caractéristiques de I'époque
coloniale est I'orgueil qu'avaient les
Immlgrants espagnols ou portugais du
tltre de ville octrové à chaque petite
'agglomératlon de masures en torchis.
La zone construite s'Hendait comme
un damler en partant de Ia place
ou se trouvalent I'église et' les Im-
meubles du gouvernement surplom-
bant de beaux jardins bien entretenus.
La ville coloniale conservée avec
amour est lI! centre de Ia vie sociale
et I'aimant de cet absentéisme aui
s'est montré 'un tel obstoele au dé-
veloppement.

Au cours du temps, I'économie de
spéculotion et I'instabilité rurale en-
traverent I'établissement d'un réseau
serrá de villes comme en Eúrope et
celles-ci sont restées peu nombreuses
et éloignées les unes des autres. Les
planteurs n'éleverent guere que des
cases pour leurs eselaves et le prin-
clpe du villoge agrieole éta it plus
lndlen qu'ib"rien, comme on peut le
voir en Salvador et au Pérou. L'in-
vestissement industriel n'attiro jomais
les gros propriétaire's qui préféraient
le rapport facile de Ia culture ex-
tensive ou de Ia monoculture dirigées
par des intendonts, et plus tard le
lotissement spéculotif de terrains à
eenstruire qui étaient constamment
r.evendus ou fur et à mesure·de Ia
dévaluotion progreoslve.

Les méthodes sanita ires modernes,
les antibiotiques et I'assainissement
ont ougmenté le taux de croissance
de Ia population mais iI n'v a qu'à
São Paulo que ce mouvement ,a été
accompagné d'un plus grand nombre
d'emplois. L'cffort gouvernementa I
est concentré, pour des fins déma-
gogiques, sur les villes au détriment
des circonscriptions rurales qui ont
encare plus besein d'écoles, d'hôpi-

taux et autres travaux publics; ce
qui provoque I'exode vers les villes
surtout de Ia part des jeunes filles
qui acceptent quelque miséroble se-
loire pour être domestiques ou pire
encare. En Colombie, Ia migrotion
rurale a dégénéré en bcndltlsme qui,
en cercle vicieux, entraine à d'autres
migrations pour ne pos perdre vies
et biens.

Pcr+Icullêrernent dans les capitales,
Ia ropide occumulotion des bidon-
villes et des quartiers délabrés ont
entroiné Ia municipalité à des expê-
riences parfois extrêmement osées en
remodelage et planification urbains.
Coracos, avec ses belles avenues hor-
monieuses réunies par des réseoux de
possoges inférieurs et supérieurs ct
croisements en trefle, est un perpé-
tuel chontier ou tout espoce vlde est
immédiatement encombré de mlséro ..
bles "ranchos" enelavés entre de
splendides demeures. A Rio de Ja-
neiro, des colllnes entieres sont dé-
molies et Ia' terre est déposée dans
Ia baie cependant qu'à Mexico ce
sont les lacs qui sont remplis pour
permettre de construire sur les ter-
ralns ccquls, constamment revalorisés.

L'o dmlriis+rof ion des villes est sur-
choraée de fonctionnaires bureoucrctes
mo I 'pavés dont le manque de com-
pétence es+ ooorové du fait qu'ils
n'orrlvent à boucler leur budoet qu'en
OCCf'otant deux ou treis nutrp.s em-
plois outre leur charge officielle. Le
Chlll fait "xception; c'p<t un oavs
p1us européen, et ou Venézuéla Ia
pétrnle permet de bien rémunérer le~
pmolové< pourtant aussi trop nom-
breux. Les économ ies de Ia classe
movenne, si elles existent, sont plutôt
jnvp.~tips en biens-fonds oue dnl'1S

I'indu.trie. 'Dons les petites vllles
il'digenes du Pérou des marchands
sons scruoules ont oeouis des terres
en -les foisant saisir à de pouvres
navsans Qui n'arrivaient oos à rem-
br-urser des prêts octroyés à des taux
d'intérêts exorbitonts . Dans les
Andes surtont, le commerce pst
concentré dons les =uelques granáes
villes; l'lnrlien du Pérou, Dar exem-
pie, n'achete quere que du sei, <]••
10 kola et de I'olcool ~ bon marché

. alors qu'ou, Vénézuéla une plus
grande prospérlté permet aux éoi-
ceries, de 'village de fournir des
b" ites de conserve et même des
glacieres.

Ce sont' qénéralement les étran-
gers qui ,s'intéressent à I'lndustrie
et sa portée tend plutôt •. être 10-
cole que natlonole. Sauf São Paulo,
Buenos Aires, Mexico et Santiago,
I'industrie n'en est qu'à son début
ce qui a beaucoup nuit au dévelop-
o!'ment de 10 classe ouvrlere. Les
bénéflces du commerçant sont ex-
trêmement, élevés alors que séS
nombreux emplovés sont tres mal
pavés. Au plus bas échelons de Ia
socleté, on trouve des sol-dlsont
métiers grôce auxquels nombre de
miséreux se soutiennent par des
movens à pe ine ou-dessus de Ia
mendicité, de Ia prostitution et du
vol. Le résultot est un svsteme com-
pliqué de poliee publique et privée.

L'énorme chambardement au cen-
tre de São Paulo et de Caratas, les
changements plus lents et discrets à
Lima et Ia semi-stagnation du vieux
monde de Qu ito sont des étapl!s dans
I'évolution de I'économie nationole,
sapée par I'amour du jeu et les em-
plois parasita ires de tous genres qui
provoquent une importante circulotion
monéta ire dans les villes contrastant
fortement avec 10 roréfication numé-
roire de Ia plupart des zones rurales.
La ville, sans doute plus en Améri-
que latine que n'importe ou ailleurs,
est I'expression d/une civilisation, ibé-
rienne por son origine et ses traits
marquants, qui essol(e d'atteindre
I'équilibre et Ia stabilité sons avoir
su se créer une ambiance personnelle.

L'URBANISME COLONIAL ÁU BRESIL*

Robert C. Smith

Au Brésil comme partout ailleurs,
Ia colonisation portugaise a produit
une ville coloniale niflétant les tradi-
tions de Ia métropole et différant
profondément du plan préconçu que

tes Espagnols imposo ient toujours à
I'Amérlque latlne. Expliqu6 dans une
série d'ordonnances rovcles codlfiée
sous le titre de "Leves de Indios" au
moment de Ia conquête du Mexique,
I'idée de base était le modele du
domier, en usage en Mésopotamie et
en Egvpte puis reproduit dans les vil-
les grecques et romaines. Abandonnée
au Moven Age, quand les rues étroi-
tes tournaient et se retournaient sul-
vant les imbrications des droits de
propriété, cette idée fut reprise des
écrits de Vitruve por les humanistes
itoliens de Ia Renaissonce, mais seu-
lement en théorie. En pratique, ils
ne firent qu'adopter ses .lcrçes plc-
ces, arcades et portiques, mais les
grandes crtêres, bien que droites, fu-
rent nettement tracées en rcvon .
Quoique I'origine du svstêrne colonial
espagnol reste obscure iI devance de
becucouo les proiets d'urbanisme rec-
tongulalres partout en Europe, même
en Espagne ou Ia Plaza Movor de
Modrid n'était créée qu'en 1617.

La grande place des villes de l'épo-
aue coloniale espaanole a toujours
été dominée por I'église, métropoli-
taine parfois flanquée d'églises po-
roissiales comme à Mexico, Quito et
Boqotc . A Tunja, en Colombie, Ia
vieille ataran:r:o, ou entrepôt muni-
cipal et armurerie, oinsi que I'hôtel
de ville sont encore sur Ia place pr in- .
cipale comme iI était prescrit par Ia
Loi des Indes. Certa ines places colo-
nlales, comme à Cuzco, au Pérou,
sont bordées de boutiaues abritées
de portlques comme ceux décrlts por
Vitruve. Les ploces molns Imoortontes
éto lent réservées à des ég Iises po-
roisslales et couvents de' style boro-
que, I'intérieur orné de sculptures en
bois doré et polychromes et d'entre-
Ices mcuresoues . Les ordres rovoux
exlgeaient également deux hopitaux;
un pour lés indigents et I'autre ,pour
les moladies contogieuses. .

La J1poubllnue jésuite du Para-
ouov (1587-1767) nous offre peut-
être le meilleur exemole de ce plan
<tondard dons les peuplements ou
"réductlons" des misslonnalres, partl-
culierement à Candelaria. Bien que
certalns tralts semblent avolr MoS ré-
tenus par les iésuites brésiliens, en
porticuller à Sôo Paulo, les rues en
dlagonale et les molsons Indiennes
plocées irrégulierement montrent une
divergence assez marquée.

En réolité le modele d'urbonisme
dp. I'emoire portugais étalt L1sbonne,
ou les églises et les hôtels pnrticulie'5
étoient construits sur les collines do-
mlnant le Tage cependa'nt aue Ia
haute et basse vllles étalent réunles
par d'étroits sentlers, ruelles et rues
si abruptes que 10 c1rculation en était
gênée. C'est à Ia suite du tremble.
ment de terre de 1755 et grôce à
Ia main forte du morquis de Pombal
que le svsteme en damier fut créé
pour 10 Cidade Baixa. Même oinsi un
Portugals écrivant, en 1822, à un de
ses amis oméricoins de Pennsvlvanie
se plaignait Que ses compatriotes
ovnient. construit leur capitalp. sur des
collines "si hautes et raides que
pour s'v promener iI fallait avoir des
Dattes d.. cf)~vres et beaucoup de
bonne volonté".

Le choix d'étranges endroits au-
roit été dieté par I'idée médiévole
que les places hautes se défendaient
mieux. Pour cette ralson, ils cons-
truisaient oussi leurs villes sur des
iles (par exemple Goa, Mozambique
et Luanda).

Salvador da Bahia, Ia premiere ca-
pitale du Brésil colonial avec ses
houts et bas quartiers rejoints por
des rampes, ses rues êtroites ~ue
les femmes regorda ient à travers les
moucharabiéhs ~de bois, "dtun aspect
funéra ire et désagréable" éto it Ia
ville qui ressemblait le plus à Lis-
bonne.

Deux autres villes tvpiquement co-
loniales sont Cachoeira en Bahia P.t
Ouro Preto, I'oncienne capitale de
Minas Gerais remarquablement préser-
vée et ma intenont cla~sée comme mo-
nument historique. La place centrale
de cette derniere est longue et étroite
et les rues tortueuses et escarpées,
irrégulierement tracées, étaient faites
pour rejoir:adre les campements mi-
niers chacun formant un quortier sé-

por. projeté indép&ndamment autour
de se chapelle primltlve. L'effet-:
spotial prismotique donnâ par une
ville construite à d'innombrables ni-
veaux contraste avec Ia simplicité
de I'urbanisme colonial espagnol, sons
doute monotone mais infiniment plus
commode pour V vivre.

L'invosion hollandaise (1631-1654)
apporta um plan plus svstématique et
de vastes jardins publiques au nou-
veau port de Recife, construit sur une
ile entre deux rivlêres pour remplacer
Ia vieille ville d'Olinda dont Ia posi-
+ion stratégique ou sommet d/une
colline s'étoit avérée une défenss
peu efficace. Tout cela cependont
venait de I'étranger comme J'urbanis-
me de New Amsterdam - mointe-
nant New York - et Ia premiêre
tentative des Portugais à dessiner
des rues poro llàlss et droites semble
ovoir été réalisée dans le projet de
Ia ville épiscopale de Mariana, à Mi-
nas Gerais, en 1745, dix ans avont
le tremblement de terre de Lisbonne.
Au début du 1ge' siêcle, une nou-
velle ville était dessinée en cor rés
derr iêre Ia Vila Real de Praia Gran-'
de, ouiourd'hul Nl+erol, et visitée par
Dom João VI, en 1816, qui lui con-
féro le rang de municipalifé. Bién
qu'exelusivement résidentielle. et com-
mercante, il n'v ovoit qu'un jordin
public áux parterr'es fleuris, bcptisé.
du nom du rovcl visiteur, en fait de
oloce, en plus d'un pare' à chevoux
à un bout et un marché -õ . l'outre ..

li fallut· encore plus d'un deml-
slêcle pour que le Brésil .comprenne
Ia conception de Ia Renoissance du
plan régulier et un effort sérieux
était alors fait. pour mettre ~n peu
d'ordre dons le brouillamini pittores-
que des allées et 'des structures héri-
tées du Moyen-Age. C'était loin des
quatre cents ons d'urbonisme ordcinné .
en forme de damier tracé pour l'Amé-
rique espagnole dans les Lois des
Indes. " .

LOGEMENTS POUR LE PEUPLE"

Sylvio de Vasconce!las

Les conclusions d'un' Congres d'in-
génleurs et d'architectes cathollques
tenu 'li V a dix-sept ans à Lima sant
encore volobles étant donné que. Ia
populatlon des villes en Amérique
'Iatine ougmente à un taux cumulatif
de 4,5%., nlveou le plus heut qui alt
jamais été otteint à I'échelle conti-
nentale.

Si I'on considere.I'iofluence "péda-
gogique" qu'a le fover, tout proJet
devrait permettre aux êtres humains
de vivre. biologiquement com me des
associés. Ce qui comprendralt: '(al
abri, provislons, réserve, culsine-, _re- -.;
pas, élimination des déchets, hVglene,
vêtements, etc:; (b) étude, travail,
repos et loisirs; (c) procréotion, éduc
cation des enfants, éducation fami-
liole et relations' sociales. Un projet
devra it donc comprendre le %onjn9
pour faciliter une distribution fonc-
tionnelle, Ia circulation pour relier
I'ensemble à ses parties et les détoils
pour subvenir oux fonctions. .

On a suggéré que I'hobitotion
doit être considérée coopérativement,

. comme un droit à I'espace nécessáire
à une, famille plutôt qu'à un site
donné ou à une structure. Ainsi un
jeune couple commenceralt ovec un
minimum d'espace vital allont en
augmentant à choque nouvelle nais-
sance et qui diminuerait au fur et
à mesure que les enfants se moriaient
ou mouraient. Bien que peut-être
trop complexe pour être ·imméCliate-
ment réolisable, cette idée montre
bien Ia conelusion de base, selon 'Ia
doctrine cotholique, que le simple
fait de fonder une famille donne
droit de fover à ceux qui Ia créent.

Ce n'est pas pour cela que Forga ...
nisation de 10 vie collective peut être
résolu en mettant le' plus grand nom-
bre de personnes dons I'espace le
plus réduit au meilleur marchá possi- 5
ble. La vie ne, doit pas être restrein-
te, rétrécie ou condensé,e ma is encou-
ragée à na itre, se répandre et attein-
dre son plein développement.,
'Ir Pour les indications de I'origine,

voir 10 note bibllographlque à Ia
fin de I'article.



Editorial

Nova regulamentação profissional:
novas perspectivas

4

Engenheiros, agrônomos e arquitetos estavam
presos a uma regulamentação profissionál arcaica
- velha de mais de 30 anos - que já não atendia,
de forma alguma, ao desenvolvimento técnico, cien-
titico e cultural atingido pela engenharia, agrono-
mia e arquitetura brasileiras. Aquilo que, 33 anos
atrás, havia significado um passo adiante na con-
solidação âessasprofissões, caducara há algum tem-
po. O Decreto 23.569 de 11 de dezembro de 1933,
apesar de tõâa a legislação complementar, 1á não
correspondia às necessidadesnem às condições exi-
gidas modernamente pelo exercício profissional.

Em 1959, os arquitetos, através o Institwto de
Arquitetos, promoveram uma campanha de grande
intensidade' visando obter uma regulamentação es-
pecífica para sua profissão. A pretensão dos arqui-
tetos encontrou pela frente forte opoeicão das asso-
ciações de classe de engenheiros e da cúpula do
organismo oficial encarregado da fiscalização pro-
fissional. A oposição, no entanto, foi, fundamental-
mente, fruto de um equívoco. O cerne da luta ini-
ciada pelos arquitetos estava na revalorização do
profissional. tôsse qual iôsse sua formação univer-
sitária.Elaborada para arquiteto», ela pareceu ser,
aos engenheiros; principalmente, de uma ambição
descabida. Sucessivoscontatos interprofissionais ser-
viram para dissipar dúvidas e aparar arestas. O
encontro, realizado no Rio, de representantes da
Federação Brasileira de' Associação de Engenheiros,
da SociedadeBrasileira de Agronomia e do Instituto
de Arquitetos do Brasil, a par de ser O' primeiro
grande encontro mterprottssionat realizado no Bra-
sil, proporcionou o entendimento entre os profissio-
nais e selou o acõrâo que visava o inierêsse geral:
uma regulamentação profissional para enoenheiroe,
agrônomos e arquitetos, apropriada e consentânea
à atualidade nacional.

,O fim do ano passado viu o final dessa árdua
luta. O Congresso Nacional decretou e o Presidente
da República sancionoú a Lei n» 5.194 de 24 de
âeeembro de 1966, que dá nova requlamentacão ao
exercício das profissões de engenheiro, arquiteto e
engenheiro-agrônomo.

A nova Lei caracteriza as profissões do enge-
nheiro, do arquiteto e do, engenheiro-agrônomo
pelas "realizações de interêsse social e humano que
importam na realização dos seguintes empreendi-
mentos:

a) aproveitamento e a utilização dos recursos
naturais;

b) meios de locomoção e comunicações;
c) edificações, serviços e equipamentos urbanos,

rurais e regionais nos seus aspectos técnicos
e artísticos;

d) instalações e meios de acesso à costas, cursos
e massas de água e extensões terrestres;

e) o desenvolvimento industrial e agropecuá-
rio," ,

As atribuições e atividades mais importantes do
engenheiro, do arquiteto e do engenheiro-agrônomo
são, de acôrâo com a, nova Lei, "da competência de
pessoas físicas, para tanto legalmente habilitadas".

As atribuições prO'fissionais do engenheiro, do,
orauiteto e do enaenheiro-aorõnomo serão definidas
pelo Conselho'Federal. em função da indicação das
congregacões das escolas e faculdades de enaenha-
ria, arquitetura e agronomia; segundo os títulos por ,
elas concedidos'e as características dos profissionais
por elas tiiplomados.

Um oaoituto da maior im7J01'tânciafoi introdu-
zido na Lei e diz respeito a autoria e a responsabüi-
dade. A' Lei 'assegura ao profissional os direitos au-
torais dos planos e pTOqe.t'osde engenharia, arquite-
tura e agronomia. "As alterações do projeto ou
plano' original só poderão ser feitas pelo -nrofíssíonal
Que o tenha elaborado." Essa é, fora de qualquer
dúvida, uma das maiores conquistas O'btidaspelos
profissionais brasileiros nos últimos tempos.

A atribuição dada aos CREAs de' registrar as
tabelas' básicas de honorários profissionais elabora-
das pelos órgãos de classe, é outra medida da maior
sianiticaçõo à verdadeira profissionalização e, conse-
qiieniemente; à responsabilidade profissional.

A' criação das Câmaras especializadas, 'órgãos
âo« Conselhos Regionais encarregados de julgar e
decidir sôbre assuntos de fiscalização, pertinentes às
respectivas especializacõeeprofissionais e infrações
do Código de Ética, é de enorme alcance e dará,' cer-
tamente, frutos dos mais posiJtrivosno campo da
prática profissional do engenheiro, do engenheiro-
açrõnomoe do arauiieio.

Outro dispositivo lonqamenie reclamado pelos
profissionais brasileiros, proibe, terminantemente, a
concorréneia de precos relativa a projetos. Acaba-se
dessa forma, a prática ilógica, técnica e cultural-
mente desestimulante, de selecionar profissionais
através de um parâmetro inteiramente inadequado.

ARQUITETURA ao congratular-se com enge-
nheiros, agrônomos e arquitetos de todo o Brasil
por essa enorme conquista, confessa-sereconhecida
ao CongressoNacional e ao Presidente da República,
pela outorga fe~ta a êssesprofissionais de um ins-
trumento regulador profissional mais adequado ao
momento nacional.

Finalmente, ARQUITETURA destaca a 'atua-
ção, dentre a que foi desenvolvida por muitos, de
três homens cuja persistência, tenacidade e dedica-
ção aos interésses das classesque representam, tor-
naram possível a promulgação dessaLei: engenheiro
Francisco Saturnino de Britto Filho, presidente da
Federação Brasileira de Associaçõesde Engenheiros
e do Clube de Engenharia, engenheiro-agrônomo
Bemvindo de Novaes, presidente da Sociedade Bra-
sileira de Agronomia e arquiteto Jorge Machaâo
Moreira, à época uice-presidente do Instituto de
Arquitetos do Brasil. O



Joinville e Curitiba:

Dois estudos
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o
11 ~I'tAVIT DE: ARU

• MUUIITElm:

PAIS o

paisagísticos

Arquiteto

ROSA GRENA
KLIASS, IAB-SP

Os dois planos
paisagísticos que vamos
focalizar foram elaborados
pelo arquiteto Rosa
Grena Kliass, IAB-SP e
integraram os planos
básicos de urbanismo das
cidades de Joinville e de
Curitiba, ambos de
autoria do consórcio
"Sociedade Serete
Estudos e Projetos
Ltda.", "Jorge Wilheim
Arquitetos Associados" e
"Rosa Grena Kliass,
Paisagista".
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SINOPTI CA •NOTAÇAO DO SíTIO AO PLANO

Joinville
Rosa Kliass inicia apresentação do estu-

do paísagístíco para Joinville dizendo que
para "elaborar a proposta paísagístíca
para o Plano Básico Urbanístico da ci-
dade de Joinville, tivemos que primeiro
fazer uma análise da situação paísagístíca,
isto é, uma análise da paisagem urbana
atual, com os espaços abertos, áreas de re-
creação pública, praças, ruas, os locais
enfim em que se desenrola a vida da ci-
dade. Por outro lado procuramos situar
Joinville como clima e vegetação e suas
necessidades nesses particulares, tendo em

vista a obtenção de dados que nos pudes-
sem auxiliar na elaboração da proposta
paísagístíca .••

o Sítio

A cidade de Joinville acha-se ao norte
da costa do Estado de Santa Catarina,
numa planície de aluvião, cula vegetação
original é do tipo litorâneo, apresentando
mangues.

O clima de Joinville é quente e úmido,
com chuvas fartas e regulamente distri-
buídas por todo o ano. A temperatura mé-
dia anual é de 20,4.°, a média do mês mais

quente é de 24,00 e a do mês mais frio,
16,6°; a umidade relativa varia entre .84-
86%; e a precipitação atinge a 1750- 2000
milimetros.
A cidade apresenta um sítio bastante

peculiar, criado por uma planície limitada
de um lado pelos rios Bucarein e Cachoei-
ra, que se unem para desembocar na baía
de São Francisco, e pelos morros da Boa
Vista e semeado de pequenas elevações; 7
nos morros, que formam um vale central,
com acentuada orientação Norte~Sul, foi
onde se 'deu o início da urbanização da
cidade. '
Rosa Kliass acentua que, atuálmente; os

rios são totalmente ignorados pelos habí-



tantes, .não -apresentando atrativo- .algum,.
por falta de tratamento adequado que
permita o Uso de suas margens e, even-
tualmente, do seu leito para recreação e
esportes. Os rios hoje são responsáveis
por inundações periódicas de parte da
cidade.
Até o momento, os morros foram pou-

pados pela urbanização da cidade, que se
estendeu a seus pés, salvo uma pequena
parte do morro da Boa Vista, dando à
paisagem urbana uma feição bastante ca-
racterística, que deverá ser preservada.

- A- colonização .alemã marcou bastante a
paisagem de Joinville, com sua arquite-
tura e seus jardins, determinando uma
densidade demográfica bastante baixa, o
que nos dá a impressão de verde contínuo
em quase tôda a cidade.

áreas verdes da cidade, isto ê, as áreas de
propriedade do município destinadas a
~se fim, equipadas ou não, chegando ao
8eguinte resultado:
- Praças totalmente desequipadas: Hercí-

lia Luz, Conselheiro Lafayette, Tiraden-
tes e XV de Novembro.

- Praças equipadas para recreação ativa
de crianças de O a 5 anos: o Parque
Infantil, Jardim da Infância Padre
Carlos e o Parque da Boa Vista.

-- Praças equipadas para recreação pas-
siva, Praça da Bandeira, Nereu Ramos.

Análise das áreas verdes dentro
do contexto urbano
Através de uma metodologia que será

apresentada mais adiante, o arquiteto
Rosa K1iass levanta e estuda tôdas as

Pisos de calçadas em Curitiba: placas de granito de duas cores, de bom efeito,
resistente, harmonizando fàcilmente com ve~etação; e elementos de concreto en-
caixados, de f~cil manutenção e aspecto razoável.

B

Pisos de calçadas em Curitiba: ladrilhGsde cimento e cimentados pigmentados.
ambos frágeis e de diflcil manutenção; a economia na insta.lação resul ta em
cqnstantesd~spesa~ e ~specto desagradável.



Lauro Sodré, Monte Castelo, Getúlio· Quadro I
Vargas e D. Pedro I.
Praças passíveis de equipamento e re-

Idade I 1
creação de crianças de O a 5 anos: 10 a 15 15 a 20 20 a 38 38 a 68
Praça Getúlio Vargas e Monte Castelo. anos hab/ha hab/ha hab/ha hab/ha
Praças passíveis de equipamento e re-
creação de crianças de 5 a 15 anos: O a 5 I 2,4

.1Praça da Bandeira, Pedro I e Getúlio
3,3 5,4 9,9

Vargas.
Baseados nos índices e definições ado- 5 a 15 I 8,3 11,6 Itados na metodologia mencionada, Rosa 19,3 35,3

Kliass chega ao seguinte quadro:

?

t absolutamente necess~rio disciplinar
a comunicação vlsual na cidade,a fim de
obtpr eflclêncla de informação ~em pre-
judicar a paisagem.

A localização de bancos foi feita sem
levar em consideração a posição das ar-
vores e da respectiva sombra.

Abrigos para pontos de táxi. assim como
quiosques para jornaleiros. devem ser
desenhados para contribuirem a uma me-
lhor paisagem. Por outro lado. os monu-
mentos são atualmente colocados de modo
inconveniente: imposslvel de serem vis-
tos, perdidos num jardim em cuja compo-
sição não entraram.

9

Nota-se na população ~ gôsto pelas flõ-
res que, no clima de Curitiba, poderiam
ser melhor utilizadas na paisagem urba-
na.



Pisos de calçadas em Curitiba: mosaico português de desenhos originais- inspi-
rados na araucária e na pinha; excelente aspecto, fácil manutenção e a possi-
bilidade de incentivar uma tradição que contribue sensivelmente à melhoria da
paisagem urbana.

Na elaboração dêsse quadro considerou-
se:
a) A mesma divisão da cidade em seto-

res, utilizada para os demais levanta-
mentos; e as mesmas densidades demo-
gráficas do Censo de 1964, corrigidas
pelos fatôres de correção, decorrentes
das percentagens de fuga do mesmo
Censo; a população atual como sendo
de 90 mil habitantes.

b) Percentagem dos grupos etários na
população total:

Crianças de O a 5 anos.......... 9%

Crianças de 5 a 15 anos 16%

Jovens de 15 a 25 anos 24%

A falta de dados demográficos, foram
utilizados, para a determinação das
percentagens dos grupos etários da po-
pulação de Joinville, por aproximação,
as percentagens' obtidas para Curitiba.

c) Calculou-se a: área verde desejável para
a população residente nas áreas ideais
de influência para cada grupo etárío
(78ha para O a 5 e 314ha para 5 a 15
anos) lUIS diferentes densidades. As
relações entre as áreas verdes desejá-
veis (me) e as áreas ideais de influên-
cia (ha) são os "índices de área verde
desejável" .
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A prancha em que são apresentadas as

áreas verdes com os respectivos raios de
influência, mostra que há alguns setores
totalmente cobertos, outros parcialmente
cobertos e outros ainda que não são atin-
gidos pelos raios de influência.

Como as áreas verdes atingem, através
seus raios de influência, vários setores
contíguos, fêz-se um cálculo aproximado
das partes ideais destas áreas verdes cor-
respondentes àqueles setores por elas atin-
gidos, para se poder computar as quanti-
dades de área verde existente para cada
setor. Calculadas, as áreas verdes neces-
sárias, através dos "indices de área verde
desejável", foram obtidos os deficit e os
superavit de área verde em cada setor.
Um setor está bem servido de áreas ver-

des quando dispõe de suficiente quantidade
de área verde e está coberto pelos raios
de influência das mesmas.
Da análise da situação da cidade de

Joinville, frente à recreação de crianças
de p a 5 anos e de 5 a 15 anos, concluiu-
se que, no momento atual, as praças Con-
selheiro Lafayette, Tiradentes e XV de
Novembro não devem ser alvo de equipa-
mento por ficarem em setores de densi-
dade demográfica muito baixa (õhab/ha) .
Para jovens de 15 a 25 anos, não há

áreas verdes equipadas nem passíveis de
equipamento, pois para suprir uma ci-
dade de 90 mil habitantes com recreação
ativa para êsse grupo etário, seria neces-
sário um total de 32,4ha de área verde.
A única área de propriedade da Prefei-
tura a ser utilizada para tal fim seria o
parque da Boa Vista, o que não é possível
devido ao terreno extremamente aciden-
tado e inclusive à necessidade de preser-
vação da mata original do morro.

Análise das áreas verdes

Uma análise das praças, demonstra-nos
claramente sua importância para a cida-
de, pois denotam um cuidado especial das
administrações, equipando-as com bancos,

postes, pisos, e pela cçnservação dada à
sua vegetação.
Ressentem-se, entretanto, as praças, da

falta de concepção paísagístíca que as ca-
racterizem melhor, quer funcionalmente.
quer plàsticamente, através dos elementos
construtivos - pisos, bancos, postes, quios-
ques, abrigos de táxis e ônibus - ou atra-
vés de sua vegetação. Esta se apresenta
hoje de maneira confusa, destituída de
qualquer critério, seja funcional ou plás-
tico. As únicas praças que revelam um
certo cuidado na escolha e na distribuição
das espécies vegetais são as praças Nereu
Ramos e Lauto Mül1er.
O equipamento da Praça Hercílio Luz,

é de grande importância, pois trata-se de
um logradouro público de proporções e
funções bastante significativas, onde se
deveria estudar circulação e estaciona-
mento de veiculos e ainda um local para
recreação passiva.

Análise das vias públicas

As ruas de Joinville não são tratadas
paisaglsticamente de maneira condizente
com o gôsto que sua população denota
pelo verde. Poucas ruas são arborizadas
(11.300 metros lineares distribuídos por
22 ruas) e quando o são, as árvores en-
contram-se em mau estado, devido às po-
das que as deformam.
A arborização se faz sempre nas cal-

çadas e nunca em ilhas no meio da rua,
como seria desejável nas vias mais largas.

A única rua que apresenta arborização
bem feita, sobressaindo em todo o pano-
rama, é a alamêda Brustlein, com suas
palmeiras imperiais visíveis de todos os
cantos da cidade, caracterizando-a.
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A impressão de "verde" na cidade é bastante ilusória e resultante da baixa den-
sidade e do tamanho considerável dos lotes residenciais. Com o aumento da po-
pulação e das construç~es, as perspectivas seriam de grande defici~ncia, caso
não se planej~ a criação de novas áreas verdes, mormente nas áreas de expansão
urbana.

A preocupação pela padronização das
calçadas é louvável, pais êste é um fator
que permite a integração dos demais ele-
mentos da paisagem urbana. O material
que está sendo indicado pela Prefeitura
para êsse fim é o concreto, fundido no
local. 1l:ste piso, no entanto, apresenta
sérios inconvenientes: impossibilidade de
ser refeito fàcilmente; absorção de sujei-
ra, quebra de bordos, etc ... O piso tradi-
cional das calçadas de Joinville, é forma-
do por blocos de granito de 20 x 20 e
parece ser um material aproveitável, de
bom efeito plástico e fàcilrnente encon-
trado na região.

Fornecimento de plantas
Foi constatada a ausência total, nos ar-

redores da cidade, de viveiros e hortos,
particulares ou públicos, capazes de for-
necer plantas.

Propostas paisagísticas
Revalorização dos rios e dos morros, fa-

zendo-os participar da passagem urbana
de Joinville é uma das propostas paisa-
gfsticas.
1l:ste tratamento prevê um parque con-

tinuo ao longo das margens dos rios, alar-
gando-se no Bucarein onde está previsto
um centro recreativo.
Para os morros, a Companhia Urbani-

zadora de Joinville elaborará projetos de
conjuntos residenciais, modificando ao
minimo possível a estrutura dos morros,
deixando O máximo de área livre e apro-
veitando os desníveis para acesso aos di-
terelltes blocos.

Distribuição das áreas verdes
A distribuição das áreas verdes proposta

para Joinville é a seguinte:
a) Grandes áreas verdes continuas - .

- Nôvo parque da Boa Vista: propondo
à Prefeitura a troca da atual área do
parque por outra, cuios limites mais
fàcilmente locáveís, englobem os dois
picos mais altos do morro. Nesse par-
que seriam localizados os jardins botâ-
nico e zoológico, gozando da reserva
de flora natural.

- Um grande parque na zona Sul, onde
se localizariam o autódromo, o hipó-
dromo, um grande bosque e um cemi-
tério.

- O parque margeando os rios.
- Uma grande avenida-parque contínua,

alargando-se em locais de recreação
contíguos a centros de vívêncía, sepa-
rando os setores industriais dos resí-
denciais.

- Grande parque Norte (Bom Retiro)
com espelho de água.

b) Pequenas áreas verdes - Semeadas
entre tôda a zona residencial, suprindo-a
em quantidade e, principalmente, em dis-
tância. Essas áreas, destinadas a crianças
de O a 15 anos, estão distribuídas, em ta-
manho e distância, segundo os crítéríos da
metodçlogía vadotada. Não foram previs-
tas áreas verdes para os setores especiais
dos morros e do Bucarein, pois seus pro-
jetos deverão considerar suas próprias
áreas de recreação.

Viveiros
A criação imediata de viveiros públicos,

para fornecimento de plantas para arbo-

rização da cidade, é de vital importância.
Para êsses viveiros, deve-se calcular que
a cidade, até 1980, terá necessidade de
80.000 árvores para as ruas e 70.000 para
os parques, a serem plantadas à medida
em que se processar o crescimento da ci-
dade.
Além das árvores, deve-se prever, ainda,

nos viveiros, o plantio de espécies de todos
os portes, para os fins que se fizerem ne-
cessários, tais como: flôres, folhagens e
arbustos.
Não cabe fazer neste estudo preliminar,

a escolha das espécies, porém sugere-se
que está se faça segundo critérios paísa-
gístícos (funções, estrutura, côr, textura,
ete.) adaptados à cidade de Joinville, nos
quais se considere seu clima, solo, necessi-
dades urbanas; procurando utilizar ao má-
ximo a flora natural; o que virá facilitar
a adaptação das espécies nos viveiros e
caracterizar a paisagem urbana. A intro-
dução de plantas exóticas far-se-ía nas
falhas que se apresentassem.

Resumo das áreas verdes propostas:

Area verde total 688ha (23m2/hab)
Recreação ativa: O a

15 anos 6ha
Recreação ativa: 5 a

15 anos 20ha
Recreação jovens: 15 a

25 anos 108ha
Zoo botânico 80ha
Viveiros .. . . . . . . . . . . . . . 10ha
Recreação passiva ..... 14ha
Parques do Itaum e

Bom Retiro 488ha
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CuritiJJa
o trabalho elaborado pelo arquiteto Rosa

Grena Kliass para Curitiba, visa situar
a cidade em seu aspecto paísagístíco 'em
função do desenvolvimento de seu plano
diretor. Desta forma são enfocados os pro-
blemas de paisagem urbana, recreação, ar-
borização, etc., com maior facilidade e
segurança.
A cidade de Curitiba situa-se na região

do Primeiro Planalto, logo acima da zona
do litoral, dentro da paisagem caracterís-
tica dos campos e capoeiras de matas de
araucárías. 1l:ste contraste campo-capoeira
é dos mais notáveis nesta paisagem onde
a araucária tem um valor simbólico evi-
dente, devido à fôrça plástica de sua es-
trutura.
Cidade de clima temperado, de estações

muito definidas, com inverno relativamen-
te rigoroso, Curitiba apresenta caracterís-
ticas climáticas próprias, não tanto por
sua latitude como por sua altitude.

As áreas verdes dentro do
contexto urbano

No estudo foram consideradas como áreas
verdes tôdas as áreas municipais destina-
das a êsse fim, equipadas ou não, (exis-
tem 15 áreas num total de 55 que são
simples terrenos baldios). As áreas meno-
res de mil metros quadrados foram consi-
deradas aproveitáveis para a recreação de
crianças de O a 5 anos; as áreas de 1. 000
a 30. 000m2 para crianças de O a 15 anos.
Para jovens de 15 a 25 anos, foram consi-
deradas áreas maiores de 30. 000m2, que
correspondem ao Passeio Público, Parque
Municipal, Hôrto da Barreirinha e Hôrto
do Matadouro.
Foram considerados· os seguíntes raios

de influência:

Crianças de O a 5 anos.... 500m2
Crianças de 5 a 15 anos.... 1. 000m2

Jovens de 15 a 25 anos.... 5. 000m2

Os indices de área verde necessária às
diferentes idades foram calculados de
acôrdo com as densidades das unidades de
vizinhanças.

diminuindo assim o deficit a.li encontrado.
Para tanto, foram utilizados os raios de
influência das áreas verdes dos núcleos
acima Citados que atingiam as unidades
circunvizinhas .
b) Recalculando a necessidade de áreas

verdes para êstes novos núcleos ampliados,
concluiu-se que êles ainda estariam bem
servidos, ficando apenas alguns vazios à
serem preenchidos por áreas de recreação
de crianças de O a 5 anos.
Constatou-se um deficit total de 13,94ha

de áreas de recreação para crianças de
O a 15 anos.
Para recreação de jovens de 15 a 25 anos

foi verificado um d.eficit de 115ha, sem
levar em conta os clubes particulares que
funcionam como recreação para uma parte
da população.

Análise das vias públicas

Os materiais utilizados na pavimentação
das calçadas de Curitiba são: mosaico
português (petít pavé) , blocos de concreto,
blocos de granito de diversas cõres, con-
creto e ladrilho hidráulico.
O mosaico português entra na paisagem

urbana de Curitiba como elemento plástico
de característica importante. Os blocos de
granitos em díversas côres apresentam as-
pectos interessantes como possibilidade de
desenho. Dentre os materiais utilizados
êstes dois são os únicos que se mostram
em bom estado de conservação, em tôda a
cidade.
As pavimentações em concreto se apre-

sentam mal conservadas, em parte, dada a
impossibilidade de recuperação sem re-
mendos grosseiros, e êm parte devido à
absorção de sujeira, quebra de bordos, au-
sência de resistência do subpíso , Quanto
às calçadas em ladrilho hidráulico, sua
má conservação deve-se à pouca resistên-
cia do material. Os blocos de concreto
têm a vantagem de permitir fácil recom-
posição do calçamento, seu emprêgo nas
calçadas de Curitiba, no entanto, é re-
cente. .
A arborização nas ruas de Curitiba é

feita nas calçadas e utilizam-se as seguin-
tes espécies: Ligustrum, Melia azedarach
(cínamomo) , Lagerstroemia indica, Jaca-
randá mimosaefolia, Acer· negundo, Tabe-

Quadro 11

índices de área verde necessária, segundo as densidades demográfícas - ma/na

Idade 10 a 20 20 a 50 50 a 100 100 a 200 200 a 400
anos hab/ha hab/hn hab/ha hab/ha hab/ha

O a 5 2,8 6,6 14 27,7 61

5 a 15 10,1 23,1 50 101 232

A análise das condições das áreas ver-
des dentro do contexto urbano foi feita em
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duas etapas:
a) na primeira, considerou-se cada uni-

dade de vizinhança, verificando-se os de-
ficit ou superavit de áreas verdes dentro
de cada uma delas.
Verificando-se que havia três núcleos da

cidade com superavít de áreas verdes (nú-
cleo central, compreendendo as unidades
de vizinhança O, 8 e 9; núcleo da Praça
Ipiranga e núcleo da Praça J. M. Almei-
da Tôrres), investigou-se até que ponto
êste excesso de áreas verdes podería ser
utilizado pelas unidades circunvizinhas,

bula (ipê) Magnolia grandiflora e "pal-
meiras".
Nas calçadas estreitas as árvores de gran-

de porte como Ligustrum, cinamomo e ja-
carandá não são apropriadas, poís para
mantê-Ias dentro do gabarito exigido, têm
de ser submetidas a podas que deformam
sua estrutura natural. No caso da utili-
zação de arbustos (Laperstroernía) , a fim
de não impedir o trânsito pela calçada, os
troncos sofrem outra deformação: são des-
bastados para que a copa fique mais alta.

Mesmo em uma avenida larga e com
canteiro central como a Avenida 7 de Se-
tembro, as árvores (lígustrum) estão loca-

lizadas nas calçadas laterais, ficando o
.canteiro central vazio.
Na Avenida Kennedy a arborização é

feita no canteiro central e as espécies
plantadas de maneira irregular, formando
grupos.

Ãülálises das áreas verdes

As funções das áreas verdes em Curitiba
não estão bem definidas, havendo pou-
quíssímas áreas equipadas para recreação
ativa - de um total de 55, apenas 7 pos-
suem play-grounds e alguns dêles mal
equipados. A Praça Rúi Barbosa, por
exemplo, com área aproximada de 24 mil
metros quadrados na qual se nota um
certo esmêro com a vegetação, é absolu-
tamente desequípada para recreação ativa,
possui pouquíssimos bancos, apesar de ser
um local usado para passeio de crianças.
Quanto aos monumentos, não há, nc

desenho das praças, nenhum tratamento
com intenção de valorizá-los.
Os abrigos de táxi e ônibus, os bancos e

os quiosques de jornais são elementos es-
tranhos na paisagem das praças. A abun-
dância dêsses elementos nas praças de
Curitiba denota, no entanto, uma preo-
cupação louvável. Sugere-se apenas que,
do ponto de vista da paisagem urbana,
sejam estudados elementos mais integra-
dos nas praças.
Quanto à vegetação, evidencia-se sua

pobreza nas áreas verdes de Curitiba, a
não ser nas praças centrais, as mais an-
tigas e melhor cuidadas. A pequena va-
riedade das espécies é chocante, princi-
palmente no que diz respeito à rasteira
e flôres, desde que o clima local presta-se
muito bem ao seu cultivo. A escolha das
espécíes tem sido correta, pois há varie-
dades de tons e texturas (ípês, jacaran-
dás, magnólías, Acer, Salix, etc.) e várias
outras caducas, próprias ao clima da ci-
dade, possibilitando sombra no verão e sol
no inverno. Porém, na maioria das praças
analisadas, estas árvores estão errônea-
mente localizadas sôbre canteiros, não
possibilitando o uso das zonas sombreadas.
Estranha é a ausência de "Plátano", ár-
vore exótica tão bem aclimatada em Curí-
tíba, cujo aspecto plástico, cambiante com
as estações do ano, pode ser apreciado nos
jardins particulares; bem como a falta de
ênfase dada a araucária augustifólia, que,
mesmo quando empregada, não é bastante
valorizada.
A impressão de muito verde que a ci-

dade apresenta no momento, não deve ser
motivo para ilusão, pois decorre da baixa
densidade, logo, de uma pequena ocupação
dos lotes, e não de áreas verdes públicas
em abundância.
Um fator positivo para o enfoque dos

problemas paisagísticos em Curitiba é o
gôsto da população pelo cultivo de plan-
tas, o qual se evidencia pelos jardins par-
ticulares em·todos os níveis.

Proposições paisagísticas

O Plano Preliminar Urbanístico de curí-
tiba foi elaborado prevendo uma popula-
ção de 2.250.000 habitantes em 1990. A
longo prazo, prevê-se que esta população,
em tôrno do ano 2.000, atinja a cifra de
3.500.000 pessoas.
De acôrdo com os métodos e critérios

adotados na análise da quantidade e dis-
tribuição de áreas verdes, foram calcula-
dos os novos índices de áreas verdes ne-
cessárias às diferentes idades, considera-
das as densidades máximas' preconizadas
pelo Plano.



Quadro lU

índices de área verde desejável, segundo as densidades demográficas, em.metros
quadrados por hectare.

Idade 100 120 200 300 400
anos hab/ha hab/ha hab/ha hab/ha hab/ha

O a 5 19 22,5 38 57 76

5 a 15 66 80 133 200 226

As áreas verdes existentes e as áreas
necessárias à cada zona da cidade foram
calculadas de acôrdo com o nõvo zonea-
mento, e neste cálculo aparece um deficit
de áreas verdes para crianças de O a 15
da ordem de 156,78ha, para 1990.
Os grandes parques previstos no plano,

considerados como áreas verdes de recrea-
ção para jovens de 15 a 25 anos são sufi-
cientes quanto a área total e distribuição.

metodologia de análise da situação paísa-
gístíca, em função da qual foi feita uma
pesquisa de campo, - na qual foram le-
vantadas tôdas as áreas verdes existentes
na cidade, englobando seus variados as-
pectos (localização, área, função, desenho,
equipamento e vegetação) - que lhe per-
mitiu elaborar um "Quadro .Analítíco das
Areas Verdes Existentes de 100 a 30.000
quilômetros quadrados".

Quadro IV

longo prazo1990

N.O total de habitantes .

N.o de habitantes de 15 a 25 anos .

N.O de usuários .

Area necessária .

2.250.000

540.000

135.000

810 ha

3.500.000

840.000

210.000

1.260 ha

~sses parques serão utilizados também
como áreas de recreação passiva, jardins
botânico e zoológico e como cemitérios,
que devem ser localizados no meio de
grandes parques.

Vias públicas e áreas verdes
Pisos: Foi proposta uma revalorização

do mosaico português e do bloco de con-
creto como materiais para pavimentação
de calçadas, e para as áreas verdes diante
de suas vantagens intrínsecas, bem como
da caracterização da paisagem urbana de
Curitiba.
Vegetação: Propôs-se uma revisão dos

critérios de arborização das vias públicas,
estabelecendo-se normas de acôrdo com os
gabaritos e usos das mesmas, levando-se
em conta as necessidades de elemento
verde em cada zona.
A falta de viveiros municipais, fornece-

dores de plantas, foi evidenciada no levan-
tamento feito; no entanto, a criação de
hortos com esta função é importantíssima
para o futuro desenvolvimento das áreas
verdes da cidade,
Rosa Kliass sugere a maior utilização

possível das espécies naturais, que, de
acôrdo com as informações obtidas .no
Herbário Gert Hatchbach, apresentam.
grandes possibilidades de adaptação. Com
êste fito, foi sugerída a criação de um gru-
po de trabalho, constituído por elementos
ligados ao problema de áreas verdes (ar-
quitetos, paisagistas, agrônomos e botâni-
cos) para estabelecer critérios para a es-
colha das espécies naturais a serem adap-
tadas, introdução de plantas exóticas nas
falhas que se apresentassem e uma previ-
são, à base dos dados obtidos, de hortos e
viveiros.

Método de análise da situação
paisagística
No trabalho feito em Curitiba, o arqui-

teto Rosa Grena Kliass, estabeleceu uma

Na obtenção de dados sôbre vegetação
natural, aclimatação de espécies exóticas
e situação dos hortos e viveiros para for-
necimento de plantas à cidade, foram fei-
tas entrevistas com o pessoal das seguin-
tes entidades:
Departamento de Urbanismo da Prefei-

tura, Departamento de Parques e Jardins
da Prefeitura, Instituto Nacional do Pi-
nho, Instituto Paranaense de Botânica,
Instituto de Biologia e Pesquisas Tecno-
lógicas e Herbário Gert Hachbach.
Na fixação de índices razoáveis para as

áreas urbanas necessárias à recreação, fo-
ram feitas consultas bibliográficas às se-
guíntes fontes:

- "Elementi di Urbanistica" - L. Dodi,
1946

- "Plano para a cidade de Manchester"-
Inglaterra, 1945

- "Plano para as cidades estâncias" - L.
Anhaia Mello

- "Á cidade - seu equipamento" - J.
C. Gomes

- "Urban land uses" - Harland-Bartho-
lomeu, 1932

- "Monografia do Instituto de Engenha-
ria de São Paulo" - R. C. Andrade
F., C. Lodi e outros, 1964

- "The News Towns" - F. Osborn .e
A. Wittick, 1962

- "Techniques de Urbanisme" - Robert
Auzelle

- "City Planning: why and how" - Ha-
rold MacLean Lewis

- "Verde per Ia cittá" - M. Ghio e V.
Calzolari, 1961.

As áreas verdes foram classificadas, se-
gundo suas funções, em:

- monumental
- recreação ativa
- recreação passiva.

As áreas de recreação ativa, segundo a
idade dos usuários, foram classificadas,
em:

- Crianças de O a 5 anos
- Crianças de 5 a 10 anos
- Jovens de 15 a 25 anos.

Definição de raio de influência e área
de influência de uma área verde:

Raio de influência (r) - de uma j,rea
verde é a distância máxima razoável a
ser percorrida pelo usuário, de acôrdo Com
sua idade, para atingi-Ia.
Area de influência (S) - de uma área

verde é o círculo cujo raio é o raio de in-
fluência r da mesma.

Foram considerados razoáveis os seguin-
tes raios de influência:

- crianças de O a 5 anos - rI 500m
- crianças de 5 a :U;; anos - r., = 1.000m
- jovens de 15 a ~$ anos - r~ = 5.000m

A experiência mostra que o número
máximo de usuários simultâneos nas ál-eas
verdes é de:

- O a 5 anos -1/3 do número total de
crianças residentes na
área de influência da
área verde.

- 5 a 15 anos --1/3 do número total de
crianças residentes na
área de influência da
área verde.

-15 a 25 anos -1/4 do número total de
jovens residentes na área
de influência da área
verde.

Os índices utilizados para cálculo da
área verde de recreação necessária foram:

- 6,25 m2 I usuário, para crianças de
o .s 5 anos

- 12,50 ma I usuário, para crianças de
5 a 15 anos

- 60,00 ma I usuário, para jovens de
15 a 25 anos.

No cálculo da área verde total para a
cidade, considerando tôda a população, foi
utilizado, como mínimo, o índice de 5me
de área verde por habitante.
Com os dados acima foi elaborada uma

tabela de indices de áreas verdes neces-
sárias à cidade, de acôrdo com as idades
e as densidades demográficas. Na elabo-
ração dessa tabela considerou-se:

a) simplesmente como critério didático
e para manter a homogeneidade geral do
trabalho, utilizou-se a mesma divisão da
cidade em unidades de vizinhança adotada
nos demais levantamentos.

b) para cálculo da percentagem por di-
ferentes grupos etários da população total,
foram utilizados os dados do "Censo De-
mográfico para a cidade de Curitiba de
1950", obtendo-se:

- O a 5 anos - 9% da população total
- 5 a 15 anos - 16% da população total
- 15 a 25 anos - 24% da população total

c) a área verde necessária à popula-
ção residente nas áreas ideais de influên-
cia, foi calculada para cada grupo etário
e a partir dêsses dados foram obtidos os
índices k (ma de área verde/ha) para as
diferentes densidades d.

Considerou-se que uma unidade de vizi-
nhança está bem servida de áreas verdes
quando estas dispuserem de área total su-
ficiente para abrigar os usuários das dife-
rentes idades, distribuídas de tal forma
que a unidade de vizinhança seja' coberta
pelas áreas de Influência das mesmas. O
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Edifício de
apartamentos em
São José dos Campos
Estado de São Paulo

Arçuiteto
LUIZ ERASMO MOREIRA, IAB-SP

Edifício de apartamentos com estrutura
em concreto aparente, que se encontra no
momento em fase de acabamento. O

•. 50

ta..oo

n·oo
Pavimento térreo 1 - lago

2 - Recepção
) - Casa Zelador

4 - Elevador
5 - Passagem tubulaçéio



Fachada lateral

•• 00 '.00 s.e e

Pavimento tipo 1 Sala
2 Quarto
3 Cozinho
4 Elevador

1 ' s.oo .•·001.00e.oo e.oo

8 - Quarto empregada
9 - Banheira empregada
10 - Área de serviço

11 - Hall de Serviço
12 - Hall tipo So~ial
13 - Circulaçélo

5 - Passagem tubulação
6 - Copa
7 - Bonheiro

1.'0
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Residência em
Arquiteto DF:CIO CHVAlCER, IAB-GB

Proprietário - Moisés Ferrer

Fazenda da Paz - Teresópolis

o arquíteto, a partir do tamanho, da
forma e da situação do terreno, e do pro-
grama que lhe foi 'proposto adotou o par-
tido de ocupar o terreno no sentido de
sua maior dimensão. A proximidade da
grande área de recreação coletiva da Fa-
zenda' levou-o a críar um pátio interno.

A estrutura, em concreto armado, será
deixada aparente e as vedações serão em
alvenaria de tijolos, também deixados a
·vista. Na cobertura serão utilizadas pe-
ças de cimento-amianto, do tipo meio-
tubo. O
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Corte A·B

Teresópolis

1 - Varanda
2 - Jantar
3 - Living
4 - Copa-cozinho
5 - Quarto empregada
6 - Serviço
7 - W.C.
8 - Quarta
9 - Banho casal
10 - Banheiro
11 - Taillete
12 - Pátio interno
13 - Estacionamento
14 - Jardim

Fachada principal

Fachada dos fundos

Fachada de serviço

Fachada lateral

r
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Urbanismo Colonial
no Brasil (*)

•.

ROBER2' c. SlIfI'I'H )
, /

A colonização lusitana produziu no Brasil, como em outras partes
do mundo, um tipo de cidade colonial, que repete fundamentalmente
a formação iraâiciotuü das portuçuésas. Assim, âitere proturuiamente
das cidades coloniais da América Espanhola. Nos dois séculos entre
1500 e 1700 seis nações européias estabeleceram'as suas colônias nas
Américas, mas somente a Espanha fundou povoações seçuiuio uma
planta, previamentetra.çada, regular e sem variações. :tste sistema

• representou um conceito prático sem precedentes na experiência ime-
diata da Europa. Implicou não somente a consideração cuidadosa do
sítio em relação ao terreno e ctima, como também a aplicação de ruas)
largas e regulares, cruzando-se retangularmente, para formar um
xadrez de quadras e praças abertas. Resultou esta planta de uma série
de ordens réçias, juntas em código oficial pela prtmeira vez em. 1523,.,
na época da conquista do M éxico, e incorporadas. nas chamadas Leyes
de índias, as quais foram riçorosamente seguidas até o fim do período
cotonuü (1).

-A planta em forma de .zaârez, empregada na Mesopotâmia e no
Egito antigo, tinha suia o esquema básico no arruçmento das cidades
grecD-l'omanas.Quase totalmente abandonada na Idade Média, a favor
de um sistema irregular de ruas tortas e terreiros desiguais, a sua
renascença na América Espanhola foi portanto a revitalizaç40 de um
lugar comum da antiguidade, e neste sentido foi a planta caracterís-
tica do Renascimento. Foi também uma das maiores contribuições
americanas à história do -urbamismo, porque o reestabelecimento do
xadrez teve' lugar no Nôvo Mundo antes que na Europa.

í

• Este trabaUtõ de Robert C. Stnitt»,
professor de História da .Arte da
Universidade de Pensilvânia, EUA,
constituiu \uma das teses apresen-
. taâas ao II ColóqUio Internacional
de Estados LUjO-Brasileiros, reaii-
eaâo em São Paulo, no ano de
1954, e foi publicado originalmente
no n.O 1, fevereiro-março de; 1958,
da revista Bem-Estar, uma das
-methores revistas de arquitetura
já publicadas no Brasil, porém, in-
teüzmente, de pequena drcula'ção
e curta duração. Cinco números
dela apenas foram publicados.

•

..

,.

Na seleção desta ,planta os espanhóis
obedeceram à tendência. lançada pelos hu-
manístas italianos do século XV, à delí-
neação bem ordenada das cidades clássi--
cas. Mas a sua ação foi mais teórica do
que prática, pois nenhum dos seus dese-
nhos foi executado. A1berti e Filarete ba-
searam as suas plantas urbanas na. leitura
do livro de vítrüvío, principal ronte 11-
terária de informações primáriassôbre a
arquitetura greco-romana , Dêste texto os
humanistasderivaram seu gôsto pelas
praças largas, pelas colunatas e arcadas,
e pelas artérias direitas. utilizaram, po-
rém, êsses elementos segundo um sístemâ
radial .em vez de entrecortante, aparente-
mente' porque as declarações vítruvíanas
neste sentido não eram suficientemente
especificas e porque o sistema radíal era
tão comum na Idade Média. Assim, ne-
nhuma das plantas ..ídeaís dos numanístas
italianos, que se tornaram conhecidas na
Espanha durante os prímeíros anos do
século XVI, pôde ser considerada o ver-
dadeiro protótipo da planta geral das Leis
das índias. tA. explicação da origem do
xadrez da América Espanhola há de ser
encontrada em outro lugar.

Derivou-se possivelmente de uma nova
interpretação de vrtrúvío, ou (mas isto pa-
l'ecepouco provável) de um exame dos
restos das cídades romanas na ES;panha.
Uma terceira I possibilidade existe no cas-
truni de Sta Fé. levantado pelos reis ca-
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tólicos na ocasião o assédio de Granada
em· 1491, que pro velmente foi evoluído
das únicas plantas em forma de xadrez
da Idade Média, existentes em Mont.pa:zie!·,
Mirande e outras bastides do sul da Fran-
ça. Seja qual fôr a sua, origem, a planta
na América Espanhola foi efetivamente
combinada com o conceito elãssíco da ci-
dade monumental, preferido pelos "huma-
nístas na Itália. O diálogo de Cervantes
de Salazar, publicado em 1554, depois da
reconstrução da cidade do !México, oferece
a prova absoluta de que as belas ruas com
fachadas reguíares.. Iígadas com praças
imponentes, tão elogiadas por visitantes
estrangeiros à Nova Espanha naquela
época, fizeram parte essencial na. ínter-
pretação de urbanismo dada pela Renas-
cença 'italiana, segundo o texto 'de vítrü-
vío. Ao mesmo tempo, porém, êste con-
ceito ficou sem fruto na Espanha, onde
mesmo na nova urbe de Madríd, todo o
século XVI M.sSOU sem pôr fim às frre-
gulàridades e complicações do casarío da
construção medieval. Fói. somente em 1617
que a edificação da Plaza Mayor de Ma-
drid deu à Espanha um forrnoso lugar pú-
blíco, de linhas simétricas i~pirado pela.
trad1ção já .ímplantada no México e nos
outros centros urbanos da América Espa-
nhola.
A praça principal dessas cidades acha-se

quase invariàvelmenté dominada pela igre-
ja metropolitana, "levantada algo", se-
gundo as Leis; de modo que seja vista
efetivamente. O código seguia, assim, a
fórmula notada por Vitrú'Vio a respeito
dos mais -ímportantes templos romanos.
Em algumas cidades formaram-se conjun-
tos maravilhosos de arquitetura, tendo
certas catedrais, como as do México, Quito
e Bogotá, aos seus lados outras igrejas,
denominadas '8iac~'áriosMetropolitanos para
as. Ifunções do culto paroquial. Em TUnja,
na Colômbia, o conjunto da Plaza Mayor
reveste-se de interêsse especial, porque a
Sé encontra-se ao lado da velha Atara-
zana, armazém e arsenal municipal, que
também foi requerido pelas Leis das índias,
junto com a casa da câmara. Pórtico para
lojas de mercadorias, elemento indispen-
sável para Ifornecer abrigo contra o mau
tempo é outra sobrevivência romana atra-
vés do livro de Vitrúvio, fazem parte ainda
de certas praças colcníaís, como a do
ouaco, no Peru.
Às IPraças menores das cidades da Amé-

rica Espanhola às Leis destinaram as
igrejas matrizes e conventuaís. ÀS vêzes,
estas últimas tomw:ain proporções enor- 1
mes, como a dos 1'ranciscanos de Quito,
a qual consta na realidade de' três templos
separados, e a· casa da mesma ordem em
Lima, que ocupa dols lados de uma das
maiores praças da cidade. Os interiores
destas igrejas, muitas vêzes cobertas total":
mente com talha dourada e políeromada
e de lacerías de estuques à modamou-
risca, . estão entre as supremas manifesta-
ções da arte barrôca do século XVII. As
cidades da América Espanhola, dessa época,
construídas tôdas a. cordel e reçta, .pos-
suíam também dois hospitais, decretados
pelas Leis das índias, um para os 'Pobres,
e outro /para doenças contagíosas.
As grandes ruas direitas da planta tí-

pica, que tanto impressionaram os pri-
meiros visitantes ínglêses à Nova Espa.nha,
[foram soJicl.:a.mentea.linhadas por easarío
contíguo. Geralmente casas térreas, espe-
cialmente nas zonas castigadas pelos ter-
remotos, no 'Peru e na América Central,
foram desenvolvidas, à moda muâeiar, ao
redor de um pátio ínterlor, Haviam lojas
instaladas nas fachadas, especialmente nas
esquinas das ruas, onde um pilar :l:ng1l13.r
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denuncia a sua presença. Tanto interiores
como exteriores dos solares até os mais
nobres eram da maior simplicidade,' sendo
.a principal forma de ornamentação uma
portada esculpida, que freqüentemente os-
tenta o brasão da família, como no palácio
dos marqueses de Torre Tagle de Lima,
que parece datar de 17:i5.

O sistema de urbanização empregado nas
colônias espanholas teve talvez a sua ex-
pressão mais nítida, no sentido de obediên-
cia a um padrão regular e universal, no
imenso território do Paraguaí, onde desde
1587 até 176'7, funcionou a famosa Repú-
blica dos Je ítas , Para -a' doutrinação .Q.os
índios estabeleceram os padres suas reãuc-
danes, construidas e mantídas por traba-
lho comunal. Tôdas repetiram em mínía-
tura a fórmula da "planta de xadrez. Ca-
racterística das maiores, que às vêzes con-
tavam mais de 7.000 habitantes, foi a
reâuccum da Oandeláría, delíneada na
gravura publicada pelo Padre José Manuel
Paramas em 1791.
No centro vê-se a grande praça rodeada

de rasas compridas, chamadas de galpo-
nes, cada uma com seus alpendres produ-
zindo ao redor da quadra um pórtíco 'de
extensão contínua. Na praça central a
igreja míssionária teve à sua direita o ce-
mitério e um grande edifício que servia
de recolhimento 'às viúvas e às órfãs. Ao
outro. lado ficou a residência dos jesuítas,
diretores da missão, edifieada, como era
de costume, com um pátio central, e la-
deando-a, outro pátio com armazéns e ofi-
cinas, como as Atarazanas, a061ado das
igrejas metropolitanas, na urbanização
civil.
É razoável supor que os jesuítas por-

tuguêses, que primeiro alcançaram o Bra-
sil em 1549, e aqui se tornaram uma gran-
de fôrça colonizadora, fundando llá 400
anos a cidade atual de. São Paulo, utilizas-
sem uma planta não díssímílar à espanho-
la nas tuas primitivas aldeias de índios.
Essas foram tôdas de proporções menores
às das reâucciones paraguaías e pouco se
s$be dos pormenores das suas ínstalações.
Um desenho de 1793, no Arquivo Histórico
UltraJIllarmo de Lisboa, representando o
núcleo da missão do ESpírito Santo na
BllIhia, mostra a igreja e residência à ca-
beceira da mesma praça larga dos estabe-
lecimentos da Companhia. no Paraguai.
Mas a posição irregular das casas dos ín-
aios aos lados desta praça e as ruas diago-
naís que partem dos seus ângulos ofere-
cem um contraste' fortíssimo com a planta
em forma de xadrez /pura. (2)
Essa planta nunca foi, na realidade, ca-

racterístíea das povoações coloniais ne Bra-
sil. Jamais os povoadorea portuguêses se-
guiram um código de regulamentos urba-
nísticos, como os castelhanos. As suas ci-
dades cresceram como notou Sérgio Buar-
que de Holanda (3)" numa espécie de
confusão pitoresca, que é ttpica das aglo-
merações luso-brasileiras, enquanto a or-
dem e a claridade são os sinais do urba-
nismo da América Espanhola. A própria
cidade de Lisboa serviu de modêlo, seguido
em diferentes graus de exatidão. em de-
terminados sítios espalhados pelo imenso
domínio do império 'Pol~uguês, como nunca
serviu de guia nenhuma cidade espanhola
nos territórios de além-mar.
A capital portuguêsa ,foi construída em

cima dê uma série de colinas escarpadas
dominando o vasto panorama da. foz do
rio Tejo. As alturas foram em épocas re-
motas ocupadas por igrejas e conventos,
verticalmente isolados e muitas vêzes de
acesso penoso e lento. Entre elas; na Ci-
dade Superior, desenrolam-se estreitas e
tortuosas ruas e Iadeíras COI~ seus largos e

becos, às vêzes tão íngremes que apresen-
tam sérios obstáculos ao tráfego veicular,
Em parte alguma da Europa foram, por
conseqüência, as Iíteíras e serpentinas tão
empregadas como em Lisboa e no Pôrto.
outra cidade desenvolvída sôbre terreno
quase igualmente acidentado. Muito em
baixo. ao nível do Pôrto de Lisboa, existia
outra cidade, arruada na mesma maneira;
formando um centro de bairros totalmente
distintos dos da Cidade Superior. Na zona
inferior da capital as ruas eram quase tão
apertadas e irregulares corno as de cima,

_até que o terremoto de 1755 abrisse cami-
nho a uma grande. reconstrução. Então os
arquitetos e engenheiros do Marquês de
Pombal introduziram na Cidade Bàdxa um
grande xadrez de ruas regulares, ligando
duas praças. Uma destas, o Terreiro do
Paço,à margem do rio, com seus belos
edifícios administrativos riscados ~com fa-
chadas 'iguais e a estátua eqüestre de D.
José I no meio, merece o título de um dos
maiores monumentos urbanísticos do sé-
culo :hrv'III em tôda a' Europa.
a. padrão da cidade desenvolvida sõbre

vários níveis, espalhada em raias desorde-
nadas, foi sempre repetido nas colônias,
quando o terreno ó permítísse , São Paulo
de Luanda, em.Angola, e Macau, na China',
foram ccnstruídas desta maneira, forte-
mente crítícadas aliás por vários visitan-
tes do passado. Thomas Hel'bert em 1638
achou as ruas de Goa "estreitas e feias"
(4) e a contemporânea "Viagem de Jan
Hughen van Linschoten" nos informa que
"a ciâaâe existe no meio de colinas e vales,
corno Lisb,oa". (5) Oomparável à impres-
são de Maeau colhida por Domingos Fer-
nandes Navarrete, onde "há descidas e su-
bidas, montanhas e barrôcas e todo ro-
chedo e areía" é o comentário análogo do
díarísta da Nova Inglaterra Harriet Low,
que visitou Macau em 1829, encontrando ai
"ruas mtoteraoetmente acidentadas e sem

\ ortiem, horrivelmente calçadas". (7) Até
os próprios lisboetas, de volta das suas via-
gens, de. vez em quando condenaram a ur-
banização da sua cidade natal. O sobrí-
nno do célebre Abade Corrêa, escrevendo
a um amigo de Filadélfia em 1822, notou
~ue "a gente aqui (em Lisboa) não parece
ter 1oÇão atçuma do que é o conforto e
bem-estar. Levantaram a s'Ux cidade ca-
pital em cima de três morros, tão altos e
abruptos que para circular aqui é preciso
ter pernas de cabra e muito boa von-
't~de". (8)

Elegendo êstes sítios íncômodos para
seus centros de civilização, os portuguêses
parecem ter obedecido às velhas preferên-
cias medievais pela defesa através da al-
tura. Outra solução que se recomendava
para o mesmo fim, foi colocar a cidade
numa ilha, como fizeram em Goa, Moçam-
bique, e também em iLl13..nda. Ambos os
sítios foram utilizados no Brasil colonial,
e onde quase a totalidade das povoações
primitivas roí localizada na costa, direta-
mente à berra-mar, enquanto os espanhóís,
seguiram outra filosofia da defesa, que
exige o interior dos países conquistados.
Lá, eliminada a necessidade de muralhas
de proteção, escolhêram sítios planos e
regulares, para facilitar as comunicações.

Salv.3..dor, a antiga Oapítal do Govêrno
do Brasil. representa a mais completa apro-
ximação do Nôvo Mundo' à topografia, com
a exceção de que os edifícios administra-
trvos, assim como as príncípaís igrejas,
foram edificados .na Cidade Alta, soberba- •.
mente situados em relação à Bahía de
Todos os S'antos, enquanto o comércio ex-
clusivamente ocupou a Cidade Baixa. Aqui
existiu um corttço de altas moradas dando
em ruas escuras, cortadas por' passagens



estreitas e complexas, que foi uma das re-
produções mais fiéis ná América das con-
glomerações das cidades medievais da Eu-
ropa. A extraordinária aquarela do Mor-
gado de sta. Bárbara, do Museu do Estado
da Bahia (9), evoca, melhor que qualquer
descrição, a eonrusão desta zona, como era
.10 fim do século XVIII, nas palavras' de
Luíz dos Santo§ vühena. "Não só de ter-
reno", disse êfe, "são aaueies nooitcnte:
econômicos, corno o são também dé ar,
porque, não satisfeitos de armar casas
açaioladas de quatro e cinco andares ...
de forma 'que os que l1wram era segundo
OU terceiro anâar, à muito custo podem
descobrir a Tua no lado oposto: e tornada
assim a área com aquêle infinito tapume
de rótulas, que cobrem a maior parte das
paredes, ficam as ruas eni extremos fúne-
bres e desagradáveis a qUB1n por ellas
tranzüa", (10) Lembra esta observação as
palavras de W1lliam Bromley, que de Lís- '
boa em 1694 escreveu "as Casas são geral-
mente altas e as ruas tão apertadas, q1}e
o Sol entra pouco nelas". (11) A vista do
Morgado de Sta. Bárbara mostra também
as rótulas e os telhadínhos das janelas, de
que fala o acerbo observador português, e
algumas das portadas solaríegas da velha
cidade com seus brasões e portas ricamente
almofadados.

Altas rampas, que ainda se usam, foram
construídas para ligar os dois níveis de
Salvador, como se vê no panorama tirado
em 1759 pelo engenheíro militar, José An-
tônio Caldas, '(12). Na Cidade SUlPerior
esforçou-se para regularizar as ruas prín-
cípals da zona central, algumas das quaís
correm paralelamente, entrecortanõ -se
retangularmente. Mas as .praças são com-
pridas, estreitas e desíguaís, c9mo os
velhos terreiros de Portugal. As vezes são
colocadas díagonalmente em relação as
artérias que as ladeiam. Vilhena cri-
ticou-as pela sua forma mesquinha ~ sem
símetría.. E passando à cidade ínteíra,
condenou o seu sítio. "Há" pard sentir o
terem os antigos elegido a cituaçáà desta
cidade em humo. verdadciTa costa, sobre
numá cOliTha escarpada, cheya de tantas
quebras e 'ladeiras, sem accesso por terra
mais do que por tres estrCldas, desprezando
tium. sitio talvez dos melhores que haja no
Mundo", (13) isto é, na relativa planície
mais perto da .barra ou em alguma das
ilhas da baía. Pelas mesmas razões Rai-
mundo JOsé de Souza Gaioso pouco de-
pois levantou a sua voz contra a, topogra-
(ia muito parecida de S. Luis do Mara-
nhão, achando que. a irregularidade da
topografia, tirava-lhe a beleza das cons-
truções. (14)

Os povoad res de São Paulo' também es-
colheram um sítio, dificil, pelo mesmo mo-
tivo de defesa, (15) enquanto no Rio de
,Janeiro o fantástico terreno impediu o
crescímentó da cidade, que ao ínícío ficou
íechada na coroa do Morro do oasteto ,
~egundo Frei Agostinho de st-a. aría, es-
crevendo em 1714, "a p1'Ímeyra situcção
& povoação desta Cidade se têz em hum
monte, aonde hoje vemos a Sé, .o Collegio
da Companhia, a idrtxueza de S. Sebastião,
& algumas casas jà: velhas, dos atitiço:
povoadores, & com o trato, & comanereio
fosse o sitio para novas 'edijicações e~treyto
& muito desproporcionado p'ara "muçto.
gente, que se foy agregando, iorõo os mo-
radores fundando ecsas de pedra, &: cal,
na marinha, ao modo que hoje Ve?nos a
nobre Vil/a de Setuval". E logo acrescen-
tou, "Ainda assim jica esta Cidade ato-
charf.a, entre âous montes, que occupãQ as
âua: pontas da referida marinha". t16)
Aqui, na Oidade Baixa, que ràpidamente
tomou-se a única "cidade do Rio de Ja-

neíro, nasceu uma formação irregular de
ruas e ,passagens, algumas das quaís tão
estreitas que agora, não admitem mais a
circulação veicular. A principal artéria,
melhor porém do que aquela da Praia de
Salvador, que os baíanos, na palavra de
Vilhena "fizeram... informe em sumo
g,.áo, oom tantos asunüo» em partes, que
eeeassamente cabia por euã tium. sege".
(17) foi irônicamente chamada a Rua Di-
reita,segundo usança portuguêsa, Será
que as tantas Ruas Direitas lUio-brasilei-
ras, foram assimdenomínadas, não !pOrqueJ
corriam simetricamente mas porque 'liga-
vam sem interrupção determinados .luga-
res? Em documentos e mapas antigos lêm-
se expressões. como a "Rua Direita que vai
da Cadêa !para a Ponte" ou "Rua Direita
que vai da Praça, para a Sé", expressões
que parecem justificar esta sugestão. Ao
mesmo tempo no Rio de .:laneiro como
alhures, faltava aquela rede de rtérias
inteiramente direitas e paralelas, que ca-
racteríza qualquer cidade colonial da Amé-
rica Espanhol.!t.

No centro da nova cil'Iade à ~eira-mar,
abreTse,à margem da baía, a Praça do-
Palácio, com a residência do governador
correapondendo aos antigos paços da R,i-
beira, e o chafariz de D. -Maria I à estátua
eqüestre de D. José I, em Lisboa. Uma
praça muito parecida. existe em :Luanda,
com o palácio dos governadores e um obe-
lísco erígído em 1817 em honra da acla-
mação de D. João VI. Ambas resultam
da imitação do grandioso Terreiro do Paço
de Lisboa, suprema expressão simbólica no
urbanismo tradicional da Euro.pa do domí-
nio marítimo de uma grande nação,

Para melhor apreciar a diferença, em
matéría de arruamento que separa Uma
típica vila colonial da :ÀJméricaPortuguêsa
das do antigo império espanhol, convém
considerar a formação de duas equenas
mas caractêrístãcas cidades brasileiras. A
prímcíra é N. S." do Rosário do iPôrto da
Cachoeira, -uma povoação seíscentísta da
Bahía, representada numa planta topográ-
fica de 1792, que acompanha o 'manuscrito
sôbre os produtos da terra composto pelo
juíz de fora, Joaquim do Amorim Castro,
que atualmente se encóntra na Biblioteca
Pública de Nova York. (18) A vila ocupa
as duas ríbeíras do Rio Paraguaçu, no meio
de uma rica zona de açúcar e fumo do
Recôncavo Baíano, O mapa da seção
central mostra uma séríe de terreiros es-
treitos e compridos, que correspondem às
largas praças quase quadradas das cidades
ç,la América ESlPanhola. contíguo às esca-
&5 que descem ao rio, na extremidade de
um dos terreiros, que assim repete a posi-
ção do Terreiro do Paço de Lisboa, ficava
Qpelourinho, elemento típico de qualquer
vila de Portugal ou do Brasil. Dentro de
outro terreiro, está a matriz, em evidente
contradição do costume ímpôsto pelas Leis
das índias de colocar as ígrejas na mar-
gem das praças da cidade. As duas igre-
jas earnrelítas de Cachoeira dominam um
terceiro espaço orientado num sentido con-
trário aos dois outros. Além dêstes ter-
reíros irregulares, correm as ruas e .la-
deíras, curvadas sem sugestão de prévio
pensamento. Vamos' rever o mesmo ar-
ranjo, ou seja, falta dfi ..arranjo, no mapa
topogr:Úieo do engenheiro Gregório \ Tau-
maturgo de Brito, mostrando Moçambique
na segunda metade do século XVIII. Bem
poderia ser uma vila. colonial brasíleíra, e,
se fôsse maior, a própria Cachoeira da
Bahía . Exízte uma relação entre estas
plantas com elementos radiais e as de
muitas povoações meãíevaís da Europa,
mas não há ligação alguma-com a planta
em forma de xadrez,

Em Vila Rica de Ouro Préto, cidade
rundaãa ' na zona aurífera de Minas Ge-
rais ••elevada à categoria de vila em 1711.
a na tureza tortuosa da planta origínal é
ainda mais aparente. (19) A praça central,
alongada e estreita, é mais uma vez irre-
gular, Desce no meio entre o velho pa-
lácio dos governadores e !j. antig-a casa da
câmara e cadeia, que ocupam as duas ex-
tremidades- do terreiro, mas eujos eixos são
diferentes. As ruas de Ouro Prêto, de lar-
gura marcadamente variável, curvam-se
em obediência/ às voltas capríchosàs do
sítio montanhoso da cidade. Na realidade
há somente uma artéria principal, cujos
movimentos em diversas dtreções corres-
pendem à posição de vários núcleos de po-
voamento. :Estes são os velhos arraiais dos
mercadores e mineiros, com as suas eape-
línhas 'primitivas, cada- um plantado índe-
pendentemente dos outros. Ouro Prêto,
sobrevívêncía extraordinária do século
XVIII, acha-se tão bem conservada que é
possível atravessá-Ia completamente com
o mínimo contato com o mundo de hoje.
AssÍlIÍ o visitante desce uma íngreme la-
deira para entrar na cidade, sobe uma rua
ainda maís - alta para alcançar a praça
central, entra depois num declive severo
para de nôvo subir, antes de sair. Em
conseqüência, forma-se a impressão de uma
povoação construída num sem-fim de ní-
veis, nenhum dos quaís, constantemente
mudando, pode ser definido. Revela-se
pois aqui, um efeito prísmátíco de espaço,
dramàfícarnente oposto à stmplícídade do
~onceito de espaço da urbanização da
América E&panh01a. As casas também são
diferentes, porque conforme as tradições
portuguêsas, os pálios fechados são rarís-
símos 'e as fachadas são animadas pelas
janelas em formas de guilhotina, produto
dos contatos comerciais de Portuga1 com
a Grã-Bretanha e a Hol~nda.

Embora o urbanismo luso-brasileiro re-
presente em geral a tradição das írregula-
ridades medievais e a planta linear em vez
de quadrada, alguns esforços foram feitos
durante a época colonial na direção de
uma formação mais composta, e regular.
O primeiro realizou-se no Recife de, Per-
nambuco durante a ocupação holandesa.
A riqueza, desta' zona açucareíra recomen-
dou-a à atenção dos holandeses da Com-
panhia das índias Ocidentais, os quaís ti-
veram pouca dificuldade em arrancá-Ia
em 1631 aos portuguêses, que depositaram
a sua 'confiança mais na proteção das cq-
linas da velha cidade de Olinda do que
em armas e soldados.' Entre 1631 e a sua
den-ota final em 1654, os holandeses edí-
ficaram o nõvo põrto do Recife, sôbre uma
ilha entre dois rios. Aqui foram construí-
das- casas como aquelas que na mesma
'época foram feitas em Nieuw, Amsterdam.
na Ilha de Manhattan, na América do Nor-
te. Eram iguais às fachadas, com frontões
do lado da rua, mas no Recife haviam va-
randas tropicais" senzalas ,e jardins de
palmeiras. Numa extremidade da ilha o
governador Conde de Nassau levantou seu
palácio de Friburgo, o edifício mais monu-
mental da época no Brasil, e o rodeou de .
praças' e jardins uniformes, que constituem
a prímeíra expressão de urbanização regu-
lar e sistemática havída no País. ~ essa
foi obra dos invasores.

:E sígnífícante a demora que depois houve
no desenvolvimento desta técnica. Para
encontrar a sua contínuação temos que
aguardar até meados do século XVIII.
Então na cidade episcopal de Mariana em
Minas Gerais, o engenheiro militar José
Fernandes Pinto Alpoim delineou em 1745
um' nôvo bairro com ruas direitas e para-
lelas. Esta parece a primeira Instância de
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uso português da planta de tipo xadrez
no Brasil, embora hesitante e limitado.
Antecíp.:t claramente a reconstruçãe da
Cidade Baixa de LisbOa, depois do terre-
moto de 1755 e a edifícação da comunidade
modelar de Vila Real de St.o Antônio no
Algarve em 1774, !por ordem de Pombal,
onde o xadrez intejl"o foi empregado na
área total para -exemplífícar o progresso
e a eficiência na urbanização nacional.

Elementos desta planta foram introdu-
zidos em algumas 'Vilas brasileiras funda-
das ao fim da época colonial, como na
praça central de t,inhares no Espírito
sant,o, representada .numa vista de 11119 na
Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. A
mais destacada demonstração de nova ten-
dênda encontl'a-se,ii>orém, em doís dese-
nhos do pintor francês Palliêl'e, executa-
dos também em 1819 e atualmente na co-
leção particular de Francisco Marques dos
Santos. (20) Representam a velha povoa-
ção de Vila Real d·'1Praia Grande, agora
Niterói, na, outra. banda da Baía de G11a-
nabara , Em 1816 D. João VI visitou O'

lugar, concedendo aos naoítantes um fôro

\
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municipal. Esta ação real serviu depois de
incentivo a uma ampliaç!lo considerável.
que gradualmente foi levada a cabo.

O prímeíro deseI1!ho mostra. lado a lado,
a vila velha e .':\.nova. Ei'sa toma a formÁ
de uma raia magra na orla da Praia
Grande, exatamente como as príznrtívas
copglomerações de Macau -na onína, S.
Luis do Maranhão e o Rio de Janeiro. no
Brasíl. O desenho indica o terreiro, longo
e estreito, com a, casa da, câmara e o pe-
lourínho, as casas irregularmente coloca-
das, a igreja em cima de um penedo, que
se Ievants, da água. a pouca distância da
praia grande. A vila nova, J)elo contrário.
foi ríscada atrás, numa planícíe, na rorma
de um retângulo com ruas denominadas
-em honra de certos membros d,g,.família
real, que se cortam regularmente. Aqui
nãovhá praças públicas; em lugar delas.
nas extremidades do xadrez, simetricamente
dispostos, são indicados sítios para um
curral eum mercado, respectivamente.
Em outro lugar aparece um grande jar-
dim público, comemorandoa visita do rei,
plantado com parterres de flôres, traçando
o régío nome, Convém, porém, notar que
a ;navà .p19.nta não incorpora nem os edifí-
cios admínístratdvos nem a igrejas prin-
cipais. Ficou um bairro exclusivamente
. resídencíal e do comércio, A nova. planta
de Vila Real da Praia Grande representa
portanto' na sua disposição um. compro-
misso, porque não propõe mudar o velho
coração da povoação. Neste respeito segue
o 'caminho do nôvo <bairro de Mariana. Fel
somente depois de 1850 que a planta re-
gular da Renascença foi completamente
Incorporada 110 urbanismo brasileiro.

Em'· conclusão, podemos epítomar a his-
tória do urbanismo colonial na América
L'1tina djf' seguinte maneira: os espanhóis
empregaram a fórmula rígida do xadrez
clássico em tooas as suas povoações fIe-
pois de 1523. Essas foram quase sempre'
estabeleci das em sítíos planos no interior,
selecionados com cuídado, segundo um
código de insF"uções incorporado nas Leis
das índias. Em conseqüência, as velhas
cidades quase tôdas iguais, exceto na colo-
cação _dll.'l praças menores e em pequenas
dife~enças produzidas pela. topografia de
certas localidades. As ruas dessas cidades
têm uma certa monotonia mas 'ao mesmo
tempo, sendo largas e planas, garantiam
facilidade de comunicação até há pouco
tempo. Ao sistema do xadrez é claro que
faltava originalidaáe, mas incorporava
essas fortes vantagens, Também oferecia
oportunidade de expansão relativa;men»
ilimitada e dava ao desenvolvimento coIõ-
níal o cunho da lll1ifórmid,'1de imperial.

Na América Portuguêsa., pelo contrárío,
um sístemã 0130Sto quase exclusivamente
prevaleceu. O povoamento for feito em sítios
extremamente acidentados do litoral. Cres-
ceram as cidades prmcipaís sem planta
prévia, na forma de raias apertadas sôbre
vários níveis com ruas estreitas e íngre-
mes que tornaram difícil qualquer comu-
nícação. As formações que resultaram são
tôdas diferentes, desordenadas e extrema-
mente pitorescas. Seria difícil imaginar
dois tipos de urbanismo mais diferentes do
que os da América Portuguêsa e Espa-
nhola. Oprimeil'O sobreviveu da Idade
Média, e impôs na América a repetição das
plantas das velhas cidades portuguêsas- O
segundo foi, Um produto da Renascença e
representou, ao comêço o mais impressio-
nante contraste com o sist-ema que o'bti-
nha na pátria. Foi uma .experíêncía íní-
cíada na América, destinada a ser quase
universalmente aceita no futuro, inclusive
pelo próprio Brasil. C
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o texto transcrito foi pl'blicodQ( no re-
visto "CARA VELLE" constitui o tese opre-
sentado por Jeon Tricort no eoléqulo
sóbre "Problemas dos Capitais no América
Lotina" orgonizodo· pelo "C~ntre Notio"al
de 10 Reeberee Scientifio.ue" realizado
em Toulouse, França, durante o mês ,de
fevereiro de 1964. Jean Tricort é profes-
sor de ~eogrofiado· Fciculdade de Letros
de Estrosburgo

Trcduçóc de Alei< N-;colaeff, IA8-GB

AI.gumas características gerais
I

cidades braeíleiras
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.lEAN T1UCART

Apesar de algumas diferenças aparentes,
as cidades Iatdno-amerícanas 'apresentam
uma Série de traços comuns constituindo
uma verdadeira. fltmíl1a urbana. compará-
vel, por. exemplo,' à das cidades mediter-
râneas ou .africanas. Deve-se esta uni-
dade às semelhanças ~. sua forrnação
histórica, baseada nacõloniZação espa-
nhola ou portuguêsa: à semelhança da
sua evolução durante o ;período colonial e,
finalmente, às estruturas sociais análogas,
rorrnaâas no passado remoto J: recente.

Sem dúvida, as diferenças existem e
Caracas, por exemplo, não se assemelha
II([nteiramente ao Rio de Janeiro ou a San-
tiago do Chile. Mas estas diferenças são
menos profundas do que pode parecer à
primeira vista, encobrindo apenas analogias
bem mais ímportantes. Resultam antes de
diferenças no grau de intensidaíde e de ex-
pressão dos caracteres comuns do que de
oposições reais. JUlgamos interessante sub-
meter à critica construtiva dos participan-
1es· do colóquío estas analogias profundas
e aspectos comuns no fato urbano latino-
americano, tal como se nos apresentoaapós
uma petlhanência de 7 .anos na América
do Sul e Oentral, dedicados ao estudo dos
problemas do desenvolvimento.

I -- Fatôres Dinâmicos Comuns

Têm sua origem nas grandes etapas da
história econômica e socíal da Améríca
Latina:
(

1) .Legados do Período. Colon4t1

Para o colonizador espanhol ou portu-
guês, a criação de cidades foi, antes de
mais nada, um ato político inspirado na
tradição romana. Mesmo que a aglomera-
ção fundada permaneça durante uma de-
zena d~ anos como uma miserável vila:
habitada por um punhado de gente, ela
se orgulhará de seu título de cidade ou
vila, que lhe confere um "statu~" espe-
cial. A fundação da. maioria das cidades
latino-americanas deu-se durante o séculoXVI. '
Ato de posse, ato político, a fundação

ua cidade implica em duas funções:

_. função administrativa: defender a
terra, Implantar uma população estável
composta de ibéricos 'Úlligrados. A êstes
sãõ distribuídos lotes de acôrdo com a
hierarquia socíal: nobres na "plaza mayor ",
em seguida cavalheiros menos grsduaõos

das

>.

f

r

e Infantes ao redor. Os mesmos critérios
são usados na distribuição de terras na
região das vilas.

- função religiosa: a cidade é sede de
uma igreja, é um centro de culto a partir
do qual se tenta a conversão dos índios.
Na América espanhola, os colonos insta-
lados numa região recebem um lote na
cidade onde devem erígír uma casa para
que possam assistir à missa dominícal, No
Brasil, êste fenômeno é encontrado nas
..cídades dos domingos" descritas por P.
Deffontaines .
~ A essas origens parece-nos, devem ser
atribuidas algumas características do meio
íatíno-amerícane :

a) - A uniformidade do' plano das par-
tes antigas das cidades que ainda.,se pro-
jeta em expansões mais recentes: plano em
tabuleiro, (grade xadrez) dividido em qua- ,
dras (1) uniformes, orientadas em função
dos lados da praça central (plaza mayor,
plaza de armas, plaza matriz, (2) ete.) ,

'b) - A importância dessa praça central
no plano da cidade e na vida urbana que
já se patenteava na Esr:~l1h.a e em P01'tU-
gal, torna-se aqui ainda mais acentuada.
Nela localizam-se sempre a igreja prin-
cipal e os prédios administrativos (sede do
Govêrno, Prefeitura, etc.) , Uma cidade des-
;provida dêsse quadrilátero central, como
por exemplo Taena. (Peru), não é uma
verdadeira cidade nem pode pretender
grande prestígio municipal. As cidades 01'-·
gulham-se da beleza das suas praças, z.e-
lesamente conservada, com magnítíccs
balcões e nobres arcadas. Só em regiões
afastadas selvagens não se encontrará
o bem cuidado jardim público na praça
central. Ta.mbém está ausente nas aglo-
mera ~es espontâneas surgídas pela pre-
sença de fatôres favoráveis quer longe das
estradas, quer pela proximidade de minas.
A estes conjuntos sujos e desordenados
nenhum tatíno-americaho eonacíente dará
o nome de vila ou cidade.

C) - A tendência das pessoas ricas a
se refugiarem nas cidades em detrimento
das suas propriedades rurais confiadas a
intendentes, preferindo participar da vida
social que gravítava em tõrno da míssa
dominical e dos passeios na praça. Vida
soclal de horizontes quase sempre bastante
limitados mas, apesar disso. de extrema
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(2) Em espanhol no original



intensidade. Quando a ascensão social o
permitia procurava-se gozar êste tipo de
vid~ dura-nte tôda a semana. Aí eneon-
tram-se as origens. dêsse absentismo que
tão fortemente tem gravado os ensaios de
progresso rural na América Latina.
A cidade colonial nãõ é apenas uma ima-

gem piamente conservada, manancial de
poderosas reminiscências. .É o molde res-
ponsável ipor um determinado tipo de so-
ciedade. Criou, de faiO, um autêntico'
modo de vida.

2) Legados da Economia .Escravagista

estado .das frotas de ônibus e bondes, pre-
càríamente conservados e raramente subs-
títuídos, causando a medíocrídade dos ser-
viços.

3) A Situação Atual

Na quase totalidade dos países Iatíno-
americanos a situação social deteriora em .'
conseqüência da economia especulatíva

Um rá]:>ido crescimento demográfico foi.
registrado nas últimas décadas, relaciona-
do com os recentes. progressos sanitários
(luta contra o impaludismo, uso de anti-
bióticos, melhoría no aba.stecimento· de
água nas cidades, etc.i . As taxas de eres- r
cimento líquido regulam em tórno de 20:;,
podendo chegar a 3,5r{ como na Vene-
zuela , Por outro lado, a economia espe-
culatíva negligencia sístemàtícamente os
ínvestímentos ravorávets ao emprêgo de
mão-de-obra, como, por exemplo.ra inten-
sificação da agricultura, difícil de realizar
no atual quadro da grande exploração
apoiada em mão-de-obra ignorante e mal
paga, ou na grande propriedade entregue
a meeíros pelos proprietários absentístas.
A especulação tem igualmente .desprezado
a industrializacão, sendo uma excecão o
caso de são Páulo onde a taxa de críaçâo
de novos empregos tem Igualado o acrés-
cimo da população ativa. Como conse-

"qüêncía de uma agrtcultura deficient~ ou
posta em crise por medidas impróprias -
como as empregadas por Peron na Argen-
tina - rorma-se nos campos um conside-
rável subemprêgo, associado a urna pro-
funda miséria: Além disso os governos
zeservam geralmente o essencial dos seus
investimentos sociaís às cidades pelas ra-
zões demagógicas. lt nas cidades que são
feitas escolas e ambulatórios que se ins-
tala o abastecimento de áglia, e se promo-
vem os' trabalhos de melhoramentos ur-
banos que oferecem possibílídades de em-
prêgo.rnos canteiros, ao' operário sem qua-
llficação que é o homem do campo.
Não é de surpreender o afluxo de gran-

des contingentes da população rural às
cidades. o campo, apesar de contar, em
geral, com uma população insuficiente.
não recebe a valorização necessária' à per-
mítír sua fíxaçãa , Forma-se a emigração
da miséria. Seús componentes não se di-
rigem a alguma meta precísa , São emba-
lados por vagas esperanças, só tendo- co-
nhecimento exato Sobre a situação insus-
tentável que deixam atrás de si. A maior
migração se verifica sempre nas regiões
onde as condições são opressivas. Na Ve-
uezuela, é a região andína, pressionada
indiretamente,que dá a maior' parte da
população marginalizada de Caracas; ou-
tras vêzes são as regiões de pequenas cul-
turas arruinadas pela erosão, como o Nor-
te de El Salvador, ou alguns vales andíncs
do Norte do Peru (Huancabamba).
Emigração da miséria que transforma as

grandes cidades em .rocos de desemprêgo
e crímínalídade , lt sintomático como se
nota em El Salvador,' que esta emigração
afete antes as mulheres jovens que .os ho-
mens. Os últimos se empregam nas gran-
des plantações de algodão onde encontram
trabalho. As jovens partem para as ci--
dades constituindo um efetivo pletóríco
para serviços domésticos, vivendo ainda de
pequenas quantias dadas como "lembran-
ças" de amõres ocasionais. Na Colômbia,
a emigração da miséria assume a forma de
candítísmo, com aspectos mais violentes
exatamente nas áreas de estrutura social
mais opressiva. Esta violência, por seu
lado, expulsa as populações loeaís que 'Jus-
cam .abrigo às portas das cidades. Muitas
áreas rurais têm acusado nos últimos 10

deram deixando, uma após outra, os
seus escombros. Díantedêstes movimentos
lnarticulados e instáveis, torna-se .9. ci-
dade a única implantacão estável. Toda-
via, estas cidades são necessàríamente bem
afastadas umas das outras. Não há nada
que se .assemeíhe à distribuição rela.tiva-
mente .densa dos buxgos europeus, mesmo
quando -á .densidade populacíonal e a pro-
dução de. uma regíão se equivaliam às eu-
rspéías, como era o Cl;l.SO de determinadas

'regiões da antiga cultura iniíge.na.
Somada. às conseqüências da distribuição

de terras, esta econpmía espeeulatíva trou-
xe sérias conseqüências, Constituiu-se num
entrave à industrialização: a exploração
agrícola, primária e devastadora, dispondo
porém de vastas áreas, representava in-
vestimento mais vantajoso que qualquer
ínícíatíva industrial. Levou mesmo muito
tempo para que as grandes famílias de
Eão Paulo, de El salvador e da Colômbia,
enríquecídas pelo café, decidissem investir -
na índústrfa Só o fizeram depois do exem-
pio dado pelos grupos recém-chegados,
curos capitais eram bem menores. Mata-
razzo não é paulista de 400 anos .. ,

:Este velho ~bito especulatívo, êste ata-
vísmo predatório ancestral, êste vício na-
cional de seso, pôde,. na atualidade, ex-
prersar-se através da ~peculação imobi-
liária urbana que se desencadeou com a
expansão das funções' administrativas e
comerciais das cidades e com o crescimento
demográfico. Fazem-se loteamentes em
tôda parte. 'Lotes em pleno' sertão são
comprados e revendidos sempre com van-
tagens, pois, como os turfístas, as pessoas
esquecem depressa os prejuízos, guardan-
do apenas lembranças lisonjeiras e tenta-
doras dos lucros.lt talvez no Brasil, nas
áreas próximas a São Paulo e ao ~io d
Janeiro que são notados os maiores exces-
sos, favorecidos pela contínua e forte des-
valorização da moeda que 'multiplica os
~ganhos aparentes. N;' redor do Rio de Ja-
neiro num raio de 50 a 100 km, quase to-
dos os terrenos que se Pl'eSflfi à constru-
ção já foram Ioteados ...
- Esta febre especulátíva conduz a uma
remodelação ,rápid. e anárquica dos' cen-
tr urbanos. Conduz igualmente à íne-
x.stêncía, ou à quase ínexístêncía, de alo-
jamentos para operáríos, Considerados in-
vestimentos muito pouco rentáveis. Sendo
a ação do Estado igualmente insuficiente
neste setor, pois o Estado latino-america-
no se preocupa pouco com aspectos so-

b) - Predomínio de uma economia es- ciais, resulta o fenômeno em escala contí-
peculatíva cujos últimos freios foram rom-' nental das invasões, das favelas, dos ran-
pidos por ocasião da independência, "no cnos, elas barrituiâs, dos bidonvilles. ltiltes
fim do período mercantilista. Os grandes aglomerados que não são formados por
propríetárícs fundiários não procuraram desempregados ou marginais, insinuam-se
estabelecer povoamentos ~stáveis em suas em tôdas as áreas desprezadas pela. espe-
terras. Periniti~m que seus meeíros, Ia- culaçâo imobiliária. Resultam daí ainda,
vradores e colonos se instalassem em ca- os preços excessivamente altos dós alt\-
sebres esparsos sem nenhum tentativa de guéís, obrigando com freqüência a classe
estabelecer qualquer organização. Vilare- lr.édia.-:t uma vida ínumana pois l} maior
jos de lavradores, na América Latina, re- parte do salário habitual destina-se aos
presentam uma tradíção índia, não são de ,itluguéis. As pessoas são assim obrigadas
Ol'i!l"l'm ibérica. No Peru e El Salvador a viver de recursos suplementares, obtidos

- sua ocorrência é registrada nas regiões de através de uma .segunda profissão, de bis-
menor mestíçagern, afastadas das influên- cates, de trabalhos noturnos; de mil e um
rias ibéricas. As grandes fazendas índus- "expedientes" mais ou menos aceitos pela
tríaís como as doOásis Litorâneo do Peru moral vigente. Ou então, para pagar alu-
não produziram cidades. Nelas só se esta- guéís "mais baixos é preciso sujeitar-se às
beleceram cortiços para os 'colonos e sua tilns -íntermínáveís, aos .atrasos, às perdas
única manifestação -de espírito coletivo' se de tempo nos transportes urbanos, sempre
traduzia em reivindicações sindicais ele- mal organizados e insuficientes. Nes'tas
mentares e brutais'. <, esperas, acumula-se um rancor que se ma-

nifesta brusca I" brutalmente por ocasião
dos aumentos das passagens. Então, a mul-
tidão eclode cometendo violências, mesmo
nos países considerados calmos. Qs gover-
nos sabem disso e só' aumentam as tari-
fas dos transportes urbanos em último
caso. Temos aí a explicação para o mau

.Já antes da independência adquiriu a
economia latino-americana algumas carac-
terístíeas estruturais que se acentuaram
com o tempo:
al - Ausêneta de domínio (propriedade)

público. O continente inteiro foi distri-
buído entre os conquistadores pelos lon-
gmquos monarcas. Nenhuma reserva de
propriedade pública foi feita no interior
inexplorado e .deserto. Tôda a: Amazônia
brasileira tem seus propríetários, reais ou
potenciais, prontos a se jnanífestarem e
fazer reconhecer seus díreíjos logo que
surge uma possibilidade de valorização. O
caro da Venezt1Ma constitui exceção pois
lá .as terras vagas são do domínio público.
Esta ordem origina-se nas Idas .do século
passado quãndo foram grandemente res-
tringidos os direitos da aristocracia run-
diária, (Guerra da !Federação!.
Outrossim, no século' XlX e mesmo na

atualidade, verifica-se que na abertura d~
uma nova frente pioneira esta crla suas
próprias cidades através de um mecanismo
semelhante ao do período colonial. As
funções admínístratívas e religiosas é
acrescida a função comercíal. ltste é o
caso das cidades fundadas pelos grandes
proprietários paulístas, por ê1es loteadas
de qualquer maneira, acompanhando a pro-
gressão de café. e das estradas de ferro 'no
ínteríor do Estado e no Norte do paraná.
Em agõstc de 1963 o presidente Belaunde

realizou uma viagem de avião, criando no
decorrer da mesma, cidades "eu Ia selva
de montaüa" (3) na vertente oríentaã dos
Andes, área destinada a uma colonização
acelerada .. , .
A ausência de domínio público faculta;

portanto, a persistência, até os dias atuais
de modos tradicionais de implantação de
cidades.

22 A esta economra especulatíva se acres-
centava a Instabilidade rural como, por
exemplo, "ciclos" da agricultura brasileira ..
O nome "ciclo·, é 'bastante impróprio, pois
foram, na realidade, ondas que se uce-

(3) Em espanhol na orlglnClI. '



ou 20 anos, um decréscimo de população,
apesar da elevada taxa de crescimento de-
mográfico. Os últimos recenseamentos
provaram isto em quase um têrço das co-
munidades andínasda Venezuela , O mes-
mo ocorre na metade Norte do Cnile, em
algumas provindas argentinas e em de-
terminadas regiões do Brasil.
Agudeza dos problemas agrários, indus-

trialização ínsurícíente, investimentos di-
magógtcos c1oEstado com demasiada rre-
qüêncía reservados às cidades, são ratõres
que se combinam para tornar as cidades
e sobretudo, as capitais em' refúgio da mi-·
séria, aglomeração de desempregadas, onde
vicejam várias formas de subempregos,
concentração de homens e mulheres vi-
vendo de expedientes marginais. Remotas
conseqüências' da fixação rural insuficiente
dos coíonízadores ibéricos são ainda cons-
tatadas sob diversas formas. As deformi-
dades das cidades, latíno-ameríoanas são
expressões da falta de harmonia na vida
rural e do deseqüílíbrío entre cidade e
campo. As causas remontam às origens
da colonização. Tôdas estas realidades só-
cio-econômicas traduzem-se diretamente
nes aspectos geográficos das cidádesla-
tino-amerícanas.

II - Aspectos Geográficos das
Cidades Latino-Americanas

Examinaremos SUCessivamente a paísa-
gem urbana, as funções e o conteúdo 50-

. cíal das cidades, mostrando como as carac-
teríssícas gerais variam de país para país,

1) A Paisagem Urbana
Traduz fielmente a evolução que esbo-

çamos em grandes traços. Da tradição co-
lonial ficou a predileção pelo plano em
tabuleiro e o carinho pela praça central.
As cidades coloníaís, porém, eram peque-
nas em vista de suas funções Iímítadas.
Os quarteirões antigos em tôdas as gran-
des cidades são ínsígnífícantes, sendo raros
os casos corno o de Lima, onde constru-
ções imponentes mas degradadas ainda
oferecem condições aceitáveis para alojar
uma população humilde e relativamente
numerosa. Em Santiago do Chile,' alguns
quarteirões medíocres, surgidos' no fim do
século XlX, por ocasião do surto econô-
mico chileno favorecido pela alta do ni-
trato e do chumbo apresentam, apesar de
algo degradados, conteúdo social seme-
lhante a casos homôlogos europeus.
A evolução recente se manifesta através

, de remodelações grandíloqüentes dos ve-
lhos núcleos, principalmente nas capitats.
A administração limpa algumas áreas, ar-
ranja planos urbanísticos gigantescos com?
o de Caracas, - canteiro- permanente, sem-
pre ínacabado, rasgado por largas avení-
das - onde porém, os espaços esquecidos
são ocupados, a tít o precário, por, ran-
chos miseráveis de permeio com luxuosos
prédios resídencíaís. No Rio de Janeiro
fazem-se grandes movimentos de terra.
Morros de consístêncía mais rraca são
postos abaixo ecaminhóes vão jogar a
terra na baía. Aos poucos, a antiga linha

- litorânea se interioriza. Na cidade do Mé-
xico são aterrados os lJag,os. :llJstes terre-
nos obtidos por altissifnos .!pregos em p8,í-
ses com imensas áreas desertas, são um
magnífico produto da especulação ímobí-
liária pois destinam-se a 'construções san-
tuárías. Estas, para. serem utilizadas, obri-
gam a classe média a verdadeiras acroba-
cias orçamentárias. Em Lima, prédios de
vidro e concreto, anõnímos e feios, inflam
a velha cidade histórica e oferecem vistas
panorâmica sôbre os terraços decadentes,
próprios a um clima sem chuvas, onde do-
nas-de-casa campeíam em meio de roupas

lavadas, 'C1'i.9.ÇÕesde galinhas, e~... No
Rio, os desfavorecídos montam seus case-
bres nos morros Imais íngremes e aqui
são êles que. lançam vistas indiscretas nos
apartamentos de luxo dos grandes prédios
que se localizam nas 'áreas planas da base
<10S morros.
Por tôda parte, resultam paisagens ,he-

terogêneas nos centros urbanos acusando
as estruturas socíaís. Num mesmo dístríto
admínístratívo defrontam-se prédios' mo-
dernos de elevados aluguéis com velhos
pardieiros e favelas, onde mesmo a polí-
cíai raramente rse aventura e ainda menos
os agentes dos recenseamentos. iNestas fa-
velas surgem espontâneamente pequenas
sociedades com sua híerarquía própria .e
suas Ieís par'ticulares.Nas de Caracas cos-
tumam respeitar o. fundador da [,3.vela. Em
Lima as "invasões" são preparadas clan-
destínamente, em perfeita dÍl/ciplina: um
verdadeiro exército organizado invade o
longamente cobiçado terreno baldio que é '
imediatamente loteado em perfeita ordem.
A marcação dos lotes é feita com fitas
brancas estendídassôbre o chão e em Un13.
noite são montadas as barracas de esteira
constituindo, para todos os efeitos, ga-
rantia surícíente perante a lei. Cid.3.des-
satélites, uma com 50 mil haoítantes, sur-
giram em menos de dois anos nos arredo-
res de Lima. :llJsses·bairros à margem da
vida regular &3.cidade mas, as vêzes pro-
fundamente entranhados em sua estrutura
fisica, como é o caso das favelas do Rio
de Janeiro, ';:;brigam, lado a 13.do, aventu-
reiros e humildes operários, gente honesta
e margtnaís. O !filme "Ol'feti Negro" .ore-
receu um quadro \ verídico e comovente·
dessa situação. No Rio, os favelados mais
antigos sublocam, a preços por vêzes exor-
bítantes espaços minúsculos ou barracos
inteiros aos recém-chegados. Obtêm ex-
tensões da rêde elétrica e, tendo medido-
res, . são responséveís pe pagamentos à
companhía fornecedora. Passam em .se-
guída a revender esta eletricidade eos
outros ...
Em Caracas, apesar de importante 6$-

fôrço do atual góvêrno construindo mora-
dias para operâríos, do tipo H.L.iM. (4)
muitos trabalhadores habitam em ?'an-
chos (5). Seu 'nível de vida não é dos pio-
res. Mpitos se apresentam bem vestidos
aos domingos, possuem rádio e mesmo te-
levisão. Su:!' mudança para tmóveís do

. tipo H.L.M. nem sempre tem sido bem
sucedida. A adaptação ~icológica tem
criado problemas. O conrínamento, a
aglomeração, a mudança de ambiente, 'bem
mais diferente, que a ela casa rural tradi-
cional para o rancho tem provocado mui-
tos dranias e um triste aumento da crímí-
nalidade. O dinheiro ~ a boa vontade dos
governantes não roram suficientes para
resolver êste difícil !problema que se re-
veste de aspectos psícológícos e sociológi-
cos para cujo conheeímento há muito a
fazer.

2) As Funções' Urbanas

As funções das. cidades latíno-ameríea-
nas decorrem das' particularidades da es-
trutura econômica do continente. Em re-
lação aos países mais desenvolvidos, as
cidades surpreendem pela fragilidade dos
serviços que oferecem em face de sua po-
pulação, e da sua importância' na vida do
país. O têrmo parasítísmo se impõe. São
as seguintes as funções:
a) FunÇão adm' tetranoa, Os _efeitos

do Ifuncionalismo 18 mo-amerícano são ge-
ralmente pletórícos, O fermalísmo buro-
crático atinge t3.1 grau de complexidade

_(4) Habitat'on a loyer moderée.
(5) Em espanhol no original

que é pràticamente Impossível respeítá-Io
se se pretende chegar a algum resultaão ,
O público fica na dependência da ama-
bilidade do funcionário responsável e com
alguma sorte a questão acaba-se resol-
vendo. Todavia, não convém mostrar-se
impaciente e ingrato, procurando com-
preender as dífículdades da vida do fun-
cionário ou então garantir-lhe que poderá
contar consigo quando neeessítar , Com
demasiada freqüência, esta administração
pletóríca é ineficiente. Ela se fixa nas
capitais e' é considerada uma desgraça ter
de .exercer funções nas cidades provincia-
nas que por seu lado, têm administrações
numericamente insuficientés. 1l:ste efetivo
pletórico de uma administração mais ou
menos parasítáría, nruíto pouco consciente
da noção de 'bem público, é, em geral- mal
remunerada e famélica. O funcionário
brasileiro tem o direito de exercer dois
cargos administrativos dííerentes, aos quais
pode ainda acumular um), ocupação pri-
vada sup mentar. Muitas vezes trabalha
num ministério de man'hã,.à tarde tem
outra função admínístratíva e costuma
arranjar algum emprêgo noturno. Só uma
considerável inconsistência da jornada de
trabalho pode permitir êste acumulo ... No
Chile, a .administração assume aspectos
mais europeus. NaVenezueia, a riqueza do
petróleo permite a manutenção de um
funcionalismo pletórico e bem remunerado.
Outras 'variantes e diferenças são obser-
vadas nos demais países .
Em tôdas as capitais, no entanto, >O fun-

cionalismo público concentra uai poder
aquisitivo global importante. comparando
com o que êste funcionalismo oferece em
troca, evídencía-se,: na maíoria dos casos,
seu caráter amplamente parasitário.
b) Estrutura. tundiária: A propriedade

rural e a especulação urbana concentram,
sobretudo nas maiores cidades, uma mas-
sa considerável de capitais. Os grandes
proprietários,' quer sejam as quarenta fa-
mílias do Peru, ou as quinze de El Salva-
dor moram sempre na cidade grande. Só
a deixam para passar alguns dias nas suas
terras durante os períodos criticas, única
ocasião em que se ocupam seriamente das
mesmas. Transferem, dessa fonna, rendi-
mentos consideráveis para as cidades. In-
felizmente, é pràtíoamente impossível ava-
liar eom precisão a parte da renda na-
cional drenada desta maneira. Constitui
porém uma .parcela considerável. Grande
!parte dessas quantias é consumida em d~-
pesas suntuárías, aquisição de carros -de
luxo, construções faustosas e recepções
naoabescas.
·As rendas rundíánaã das pequenas ci-

dades não são todavia desprezíveis. -Têm
funa função importante em cidades como
Mérida nos Andes venezuelanos, onde per-
mitem a manutenção de um importante
grupo social, cUJOnível corresponde ao, de
uma classe média abastada. Comerciantes,
membros das profissões liberais e técnicos,
investem seu dinheiro em terras. A es-
treiteza do mercado financeiro não lhes
dá alternativas. O capítal que em outros
lugares é investido na indústria, reverte
aqui em propriedades urbanas e ruraís.
As pequenas cidades da área' indígena do

Peru são ativíssimos centros de emprésti-
mos usurários através dos quaís os peque-
nos comerciantes se apossam de terras.
c) Função c07nercial: A miséria gene-

ralízada dos campos faz com que o eo-
mércío urbano atenda muito menos à re-
gião que à própría cidade. A noção de
raio de influência urbana perde o sígnífí-
cado em confronto com equivalentes eu-
ropeus. Nos Andes peruanos por exemplo
a redistribuição peloà campos .é ínríma.
Uma parcela enorme de produtos índus-
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tríaís, notadamente aquêles consumidos
'pelas pessoas abastadas, permanecem nas
capitais ou nas cidades muito grandes.
A área de procedência de gêneros ali-

mentícios, por outro lado, apresenta ,um
raio fortemente dístendído , Famélicos \ e
subnutridos, os camponeses só conseguem
oferecer pequenos excedentes ao preço de
acentuadas deficíêncías na nutrição, já
que parte de seus proventos são absorvi-
dos pelo arrendamento. O resto dos gê-
neros ,provém das grandes fazendas apare-
lhadas com recursos técnicos pertencentes
a grandes ramüías urbanas.
Quanto mais pobre "o país e mais opres-

siva a 'estrutura social, mais se caracteriza
êste desequilíbrío no fluxo comercial. Os
índios da área andína. do Peru não com-
pram pràtícamente nada além de sal, cola
e álcool, enquanto fornecem alguns pro-
dutos agrícolas e artesanaís. Na Vene-
zuela, mais rica, encontram-se geladeiras
mesmo nas modestas lojas do interior,
bem como alimentos enlatados, e bebídas
num movimento comercial razoável.
d) Função industrial: A concentração

do poder aquisitivo nas cidades e princi-
palmente nas capítaís, a repugnância pelos
investimentos duráveis, a insuficiente 01'-
ganízação <to mercado financeh'o em con-
junto, são responsáveis pelas partículart-
dades da industrialização Iatíno-ameríeana.
Por não terem exigências especiais quan-

.to à matéría-príma ou à energia, são estas
indústrias essencialmente urbans. Visam
aos produtos de largo consumo cuja maior
parte é adquirida nas cidades. A índús-
tria desenvolve-se baseada nas iniciativas
de ímígrantes- recentes e nos excedentes de
beneficios auferidos em especulações par-
ticularmente felizes em 'lavouras como a do
café em São Paulo, na Colômbia e E1
Salvador. '
Sua função demasiado local sugere com-

pará-Ia a uma espécie de serviço público
urbano como o fornecímento.de gás ou de'
água potável. ..
E8tas peculiaridades das funções urba-

nas condicionam diretamente o conteúdo
social das cidades .la,tino-americanas.

3) c~nteúáo Social
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ll: bem diferente do conteúdo. social das
cidades européias COiJU 'equívalente popula-
cíonal em relação ao terrítóríc.
Por fôrça das círeunstãncíasj a classe

op~rária é relativamente pouco desenvol-
vida. A .índustríalízaçãe, salvo alguns ca-
sos extremos (São Paulo, Buenos Aires,
Mé:Ídco, Santiago do Chile) ainda é prã-
ticamente embrionária. Em alguns casos,
como Caracas, pelas razões urbanísticas
ela é encaminhada para os subúrbios afas-
tados, alguns bastante Iougínquos, como a
região do lago de Valência. O principal
çontingente da classe operária que reside
na cidade é representado pelos traealha-
dores em transportes: suas greves são te-
midas ...
Sendo as atividades produtivas ,pouco de-

senvolvidas, a circulação de dinheiro nas
cidades, sobretudo nas capitais, se {·az de
forma. irregular bendo o parasítísmo im-
portante função combínando-se com o sub-
emprêgo , O lPeBSoal doméstico é abun-
dante e geralmente tão mal pagu quanto
despreparado , O comércio empregá um
pessoal pletórieo cuja manutenção, é per-
mitida pelas larguíssímas margens de lu-
cro. Abundam ocupações menores (engra-
xates, lavadores e guardadores de automó-
veis) das quais se passa insensivelmente
para ,8, mendícãncía. O· roubo e a rapina-
gem juntamente com a prostituição não
oficJ.alizada desempenham importante pa-
pel e justificam o efeito pletórico de guar-

das públicos e privados, QuandO não se
recorre a esta proteção há um risco consi-
derável de encontrar o automóvel sem os
pneus que foram vendidos por preço vil a
algum intermediário... 'Estas ocupações,
ocasionadas péla rígídez de crganízação
social representam uma fonte importante
de redistribuição <te proventos.
Igualmente o comércio mostra uma gra-

dação que le'ía sucessivamente ao desem-
prêgo disfarçado e à mendícãncía. Ao lado
de butíques luxuosas, pobres diabos sUib!
.sístem não se sabe comç, tentando vender
maçãs argentinas a um público de deso-
cupados .. , Não sy sabe o que sucede com
um gênero alimentício perecível para o
qual não. se vê comprador.
O subemprêgo constituiu 'uma das ca-

rasterístíeas mais rortes das cidades Ia-
tíno-amerícanas. As estatísticas em geral
não revelam esta situação pois os deso-
cupados costumam declarar profissões que
não passam de esporádicos biscates.Quan-
do existem estatísticas dos salários, vert-
nes-se que os rendimentos médios dos
comerciantes são espantosamente baixos.
É, de fato esta profissão que encobre com
maior freqüêncía o desemprêgo disfarçado.
A classe média que se vem desenvolven-

do numêrícamente nos últimos anos, apre-
senta um caráter parasítáríe, como me
fêz notar O. nonrus. Em muitos países
ela vive acima dos seus meios e só conse-
gue manter seu nível de. vida participando
de especulações ou tachando excessivamen-
te os seus serviços administrativos ou pri-
-vados. Pelo fato de não participar habi-
tualmente de nenhum esfôrço de investi-
mento produtivo, papel que a olígàrquía se
reserva, torna-se, por vêzes,a classe média
um dos fatôres mais acentuados do subde-
sel1'volvimento.A participação em inves-
timentos que a classe média se impõe no
Chile, em são Paulo, na Venezuela ou na
Argentina toPlstttuiu Um' fatal' que con-
tribuiu para a explicação do desénvoívl-
mento superior dêsses países ou regiões,
Especulação generalizada, jôgo, sangrías

parasitárias de tôda espécie causam uma
importante circulação monetária nas cida-
des. contrastando rortemente com o raré-
reíto numerário da maioria das áreas 111-
raís. Perdas de cargas eonsíderáveís ali-
mentam circuitos parasítáríos difusos e
complexos mas de grande importância psi-
cológica e social. Ajudam a explicar como
diante de uma cota tão baixa de empre-
gos prodütívos conseguem as grandes cí-
dades, manter de uma forma 011 de outra,
um. contingente. poplllacional desproporcio-
nal à sua eficiência.
As característícas comuns das cidades

latino-americanas assim expostas num re-
.lato breve e necessàríamente esquemátíco
sem muitas nuanças, específicas, não po-
dem todavia, ser neglígencíadas. Sua 0001'-
rência, com diversas gradações, verifica-se
de uma ponta a outra do contínente , Pbr
exemplo, a modificação violenta do centro
de São Paulo, testemunhando o dínamís-
mo econômico, ou do centro de Caracas.
refletindo a riqueza proveniente do petró-
leo, a modificação lenta e relativamente ..
discreta de Lima (por pouco tempo) a
fraqueza de Quito, mais adormecida, não
são mais que testemunhas das diferentes
etapas do desenvolvimento das economias
nacionais. Talvez de forma mais acentua-
da que em outras partes é a cidade da
América Latína., expressão de uma civlli-

, zação , Assim tem. sido desde os prímór-
dios desde a tomada. de posse ibérica. E
assim permanece, Seus contrastes brutais,
suas dísrormídades são de um mundo que
ainda busca o seu equilíbrio, que ainda
não conseguiu criar uma civiliza.çã.o au-
tôctone. '
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o Planejamento
da Ação em discussão

No n.O 39, agôsto do ano passado, ARQUITETURA publicou
um traõalho do conhecido urbanista inglês Otto Koenisberçer,
O. K. é asretor da Seção de Estudos rPara Países Tropicais da
"Architecturtü Associatitm" e a matéria apresentada naquela
oportunidade, em tradução do arquiteto Harry J. Cole, IAB-
GB, havia sido o tema central de uma conterência por êle
pronunciada na AA. Nesta conferência, Otto Koenieoerçer
abordou os proble17!l(ls gerados pelas atuais condições de desen-
volvimento das cidades situadas nas regiões suoaesenoonnâas
(Asia, mais especificamente) e que têm como uma das carac-
terísticas principais o rápl,do crescimento, e propôs novos mé-
todos de planeiomento, segundo êle mais apropriados a essas
regiões.

Recebemos, recentemente, da parte da urbanista Adina
Mera, IAB-GB, a tradução de alguns comentários sôbre o texto
da conferência de OK de que nolS ocupamos, feitos no Boletim
de lniormação n.o 30, do "Bureau Central d'Etudes pour tee
Equipements d'Outre-Mer" (BCEOM), da França.

A discussão do tema aborâtuio por Otto Koenisberger -
oda conceituação do planejame;nto para as regiões subdesen-
volvidas, frente àquela em voga nos paises desenvolvidos -
nos parece das mais oportunas e proveitosas, pois dizem res-
peito à própria problemática com que nós arquitetos brasilei-
ros nos âetrontamos no momento.

Adina Mera nos enviou a tradução dos comentários feitos
pelo BCEOM, acompanhada de um texto introdutÓTio no qUfÁl
afirma que "um certo exaçêro em alguns julgamentos não
invalida o interêsse do trabalho, tampouco a "especial" inter-
pretação do método proposto, visto através dos problemas que
o "l'urbanisme operacionmel" (urbanismo de operações ou de
obras) tem criado nos meios franceses. Assim, ailgum êrro na
compreensão da conferência de Otto Koenisberger terá de ser
desculpado, mesmo porque poderá provocar uma nova leitura,
desta vez mais demorada e evitará que aqui também se en-
tenda erradamente o [planejamento da ação como conseqüência
do anseio da ação, muito natural, de alguns profissionais e
porque não dízê-lo também, de alguns organísmos governa-
mentais".

Adina Mera, após informar que recebeu o Boletim do
BCEOM por intermédio do "Secretariat de Missions d'Urba-
nisme" (SMUH) do qual é correspondente no Brasil, acres-
centa: "No ano passado, no Curso Especial de Metodologia do
Urbanismo e Administração Municipal que, com financiamento
da USAID e sob os auspícios do Banco Nacional ãa Habitação,
foi ministrado pelo Instituto Brasileiro de Administração Mu-
nicipal (lEiAM), durante o período em que estava sendo tra-
tado o tema plano diretor - e com o intuito de também fazer
participar os alunos de nosso trabalho profissional - lemos,
numa das aulas; uma carta na qual respond'íamos ao pedidO
de informações sõbre o proiblema da urbanização nos paises
da América Latina, que seria estudado por um técnico do
SMUT, cuia viagem nos anunciavam. Comunicávamos tam-
bém, nessa carta; nosso tratxüno à frente âêsse curso de ur-
banismo, que teve por objetivo formar "urbanistas de opera-
ção" - curso intensivo, diferente dos cursos de urbanismo do
tipo universitário - e comentávamos alguns aspectos técnicos
do urbanismo em relação às condições locais. Num trecho da
carta dizíamos:

"Nós urbanistas, estamos (preocupados com as conseqücn-
008 âo urbanização extremamente rápida de nossos países.
Essas preocwpações nos levarão eu acho, a considerar os pro-
blemas urbanisticos fora das soluções clássicas. Já começamos
a não falar em planos diretores, porém em plsmo« de diretri-
zes de desenvolvimento urbano (urbanismo + proçramactio da
ação - ex. Fortaleza e Recife Metropolitano). Os planos dire-
tores têm-se mostrado ineficazes nos países onde o crescimento
âemoçrâfico, aS mudanças tecnológicas e a taxa de urbaniza-
ção são tão violentas que esta solução ou instrumento (plano
diretor) - fundamentado em principl,os elaborados em países
de grande estabilidade - não é mais válida."

"Na verdade, não poderia dizer se os urbanietas, no Brasil,
têm tido tempo, até o momento, de pensar suficientemente na

solução âêsses problemas, A reflexão pede calma, uma pausa.
Não temos ainda escrito ou publicado nadx a respeito,pres-
sionaâos como vivemos pelos acontecimentos, Sobretuiio, acho,
não nos acreditamos ainda preparados para elaborar os ele-
mentos de um!!! doutrina, porque estamos demasiadamente en-
volvidos na cção. Mas, torno GJ dizer, estamos preocupados com
a urbanização rápida e anárquica de nossos paises."

( . , ,) "Esperamos formar nos alunos uma mentalidade de
trabalho, a idéia de um urbanismo caracterizado pelo espírito
de pesquisa permanente e dinâmico, pesquisa dentro da ação,
que permita atualizar continuamentos os planos e dirigir as
uiteruetições: Procuraremos fomentar a propaganda do urba-
nismo junto iàsautoridades e à população, apresentando um
urbanismo atraente às comunidades ainda não desenvolvid'as
(urbanismo e programas específicos de ação), urbanismo no
qual o verdadeiro planejamento seiá oferecido amiúde como
subproâuto e assim imposto dissimuladamente."

Adina Mera esclarece que "planejamento como subproduto"
não é uma expressão criad'a por ela, sua autoria deve-se ao
arquiteto Hélio Modesto, IAB-GB, de quem ela a aprendeu e
que foi usada ao procurar traduzir a tentativa de obter a
aceitação dos princípiOS de planejamento através de proçra-
mas de obras.

Adina Mer:a, termina sua carta ao SMUH~ abordando um
aspecto que considera essencial quando se trata de problemas
de planejamento urbano, dizendo: "não esperamos que possam
ser feitas, no momento, modificações substanciais no regime
fundiário. Não oostante, estudaremos no Curso outras formas
de propriedade do solo, além das clássicas."

"Referimo-nos - prossegue AM - ao assunto propriedade
do solo porque estimamos que os princípl,os de um,a, política
[uruiiâria são o indis'pensável apoio de qualquer tipo de urba-
nismo - o clássico ou o adotado frente as novas condições de
nossos paises. Deverá essa política ser levada em conta espe-,
cialmente no tipo de urbanismo que considera básico o pla~
neiamento da ação das autoridades. Se durante o Curso. tive-
mos alguma dificuldade em que o tema da propriedade do solo
iôsse tratado com a p1"Ofundidade que desejávamos, podemos
agora dizer como nOs animou encontrar institutos como o da
"Concessão de uso de terrenos", no projeto de lei de loiea-
mento urbano elaborado pelo jurista Hely Lopes Meirelles, a
pedidO do Ministério do Planejamento e Coordenação Econô-
mico. O própria professor Hely Lopes Meirelles lecionou Le-
gislação Urbanística no Curso a que estamos nos. referindo e
em seu anteprojeto de lei, estabelece que os j'a'Vores econô-
micos do poder central deverão ser condicionados à realiza-
ção de planos nas esferas municipais, como sugeria o arquiteto
HaTTy J. Cole ao apresentar em ARQUITETURA a conferên-
cia de otto Koenisberger. Eoeemos votos para que essas me-
didas sejam consideradas com a atenção que merecem."

"Junto a carta dirigida ao SMUH enviamos o programa
geral que explica ,» encaminhamento de estudos e trabalhos
do Curso, tendo em conta - frisa Adina Mera - a inexis-
tência de uma teoria geral de planejamento aplicável aos pro-
blemas do Brasil, e menos ainda às suas diferentes regiões. e,
ao mesmo tempo, à atuação de alguns grupos que esboçam
uma teoria metodológica operacional. Nessa introdução, ao -ex-
plica» os aspectos que mereciam especial atenção, referimo-nos
à necessidade de destacar a diferença entre a ação de planejar
e a ação de projetar."

"As respostas aos comentários de nOssa carta - conclui
Aâina Mera - chegaram de forma muito interessante: rece-
bemos, junto com o Boletim Mensal do Secretariat de Missions
d'Urbanisme et Habitat, o Boletim de Informações do BCEOM
com as observações ao método proposto por Otto Koenisberger.
Todos aquêtes que Um feito planos diretores encontrarão nessas
observações motivos de reflexão e as vêzes, porque não âizê-lo,
concluirão, como nós concluímos, que o BCEOM põe o dedo
na ferida. E como doi I" '
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Observações e Reflexões Sôbre o
Planejamento da Ação
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o documento de Otto Koenisberger tem
como título "Action Planing ", têrmo que
corresponde à fórmula em moda entre nós
do urbanismo operacionai ou urbanismo
de operações (1). O documento apresenta
muitas idéias que nos parecem justas e
interessantes, traduzindo mesmo o !pensa-
mento atua'! de numerosas escolas de ur-
banismo. Estimamos não só útil como ne-
cessáría 'a publicação dêsse trabalho em
nosso Boletim, por eonsíderarmcs a rari-
dade com que os urbanistas "se explicam"
tão claramente por escrito.
,Sôbre o cerne da matéria, devemos di-

zer, não estamos de acôrdo.
Otto Koenisberger explica, prehmínae-

mente, como e por que fracassou a aplica-
ção, em certo número de cidades asiáti-
cas, então sob contrôle britânico, o método
dos "master plans" usados nas áreas me-
tropolitanas. Nos países africanos que se
encontravam sob administração [l'<ancesa,
a aplicação de um método análogo não
deu melhores resultados.
Em 1945- 1946, uma Iegíslaçâo ' de urba-

nismo para as regiões ultramarinas - Ie-
gislação estreitamente inspirada na então
vigente na metrópole - previa as condi-
ções de preparação e aprovação de planos
diretores de urbanísmo para um certo nú-
mero de cidades. Alguns urbanistas da
metrópole - na verdade, urbanistas, qua-
se todos de renome - foram designados
pelo COmitê do Urbanismo, criado em Pa-
rís pelo Ministério da França de Ultra-
mar, para propor êsses planos.
1l:.sses urbanistas fizeram as pesquisas

necessárias no local e prepararam alguns
projetos de planos diretores, dos quaís, al-
guns, depois de enfrentarem dificuldades
e modítícações, acabaram sendo aprovados
e declarados de utilidade pública. No en-
tanto, aprovados ou não, êsses planos fo-
ram, desde seu nascimento, esquecidos nas
pastas das admínístrações e não conhece-
ram, salvo raras excessões, maior sucesso
que os "master plans" britânicos.
:Esses fracassos iprovocaram viva reação

entre todos aquêles que pensam que os
planos de urbanismo não devem ficar
como um bonito desenho sõbre o papel,
porém serem implantados no terreno. Essa
reação levou êsses urbanistas a um mé-
todo que é o extremo oposto do urbanismo
de planos diretores: o urbanismo opera-
ciotuü ou urbamismo de operações. Dada
a impossibilidade de se fazer um urbanis-
mo vivo na escala da cidade, propõe-se um
urbanismo em pedaços, um urbanismo
fragmentário. Certamente, não se perde-
ria de vísta o conjunto da cidade - quan-
do otto Koenisberger fala de Cing!llpura,
êle mesmo indica como se deve organizar,
a partir de algumas normas funcionais, o
esquema geral da aglomeração - porém,
o que passa ruo primeiro plano na preocu-
pação dos urbanistas, são <as operações
(as obras). Cada operação, geralmente de
construção de habítações, é reaâizada- se-
gundo um plano-massa bem estudado e
que prevê todos os equipamentos técnicos

(1) - Urbanismo operatlonel, no original francês,

e SOCiaISnecessários à população que vai
ser alojada e, eventualmente, à população
do bairro. Tem-se, pelo menos, a certeza
de se chegar, desta forma, a obter resulta-
dos concretos e pensa-se, também, que po-
der-se-à chegar assim, começando por um
ponto, à reconstrução da cidade.
Em artigo recente (2) J. Durand, Ins-

petor do Ministério da Construção da
Fmnça, mostra o perigo de tal concepção:

"Esta impressão não deveria esconder o
essencial. Longe de aparecer claramente
como instrumento primordial de um desen-
.volvimento racional das aglomerações, ele-
mento de reorganização sístemátíca de
suas estruturas, o urbanísmo vê-se rele-
gado a uma segunda posição, escusa, de
apoio a operações imobiliárias. O urba-
nísmo ríca reduzido ao papel de auxílíar
de operações de habitação, em lugar do
papel maior - e nos paises subdesenvol-
vidos, maior ainda - de auxiliar do de-
senvolvimento, no qual as grandes cidades
desempenham hoje um papel tão Impor-
tante.
Concebido para organizar o conjunto de

funções das aglomerações urbanas, para
favorecer o bem-estar geral de seus habi-
tantes, melhorando suas condições de
vida, ,para criar condições necessárias a um
desenvolvimento mais racional das ativi-
dades dos homens e dos grupos socíaís, o
urbanismo é literalmente reduzido ,ao papel
de instrumento técnico ao serviço de rea-
lizações parciaís, quase fortuitas e até, as
vêzes, opostas ao ínterêsse gerar bem com-
preendido. É a parte dominando o todo."

Nós pensamos, também, de nosso lado,
que nossos fracassos não nos devem levar a
abandonar a lógica e pôr o carro diante
dos bois. Achamos que somente será pos-
sível assegurar o desenvolvimento harmo-
nioso de um grande organismo vivo, como
o é a cidade, pensando e !planejando do
geral para o particular, em tôda a medida
do possível. Não se trata de fazer urba-
nísmo de operação (obras) no lugar de
planos diretores. É necessário, a priori,
fazer planos diretores (mesmo com rísco
de modificar a sua concepção, se fôr ne-
cessário). E fazer, também, urbantsmo de
operação e ainda tomar outras medidas
sôbre as quaís adiante voltaremos.
As razões do fracasso dos planos direto-

res das cídades de ultramar, apontadas
por Otto Koenisberger, são exatas: métodos
de preparação mal adaptados às necessi-
dades dessas cidades, previsões insuficien-
tes, !planos demasiado avançados para a
realidade, demasiado rígidos, sem possibi-
lidade legal de modificações durante pra-
zos longos, planos que foram ràpidamente
ultrapassados e rícaram fora de uso devido
à rápida urbanízação. Agreguemos, pelo
menos para os países franceses. de ultra-
mar, a íncompreensão comum entre os ur-
banistas da metrópole - encarregados da
preparação dêsses planos - e as autori-
dades admínístratívas de ultramar.
Há, porém, razões mais !prOlfundas que

justificam êsses fracassos; uma delas é ,:3.
nossa legislação que não previa medidas

(2) - Reflêct ions sur I'urbanismo et I'habitat en
Afrique. J. Durand - Industrie et Travail
d'Autre-mer (Avril 1963 - n,Q 113).

complementares à elaboração de !planos
diretores. Isto vale tanto para os territó-
rios metropolitanos como para os países
ultramarinos. O êrro consistiu, parece-
nos, no fato de tratar uma cidade como
um edifício e querer fazer urbanismo com
uma mentalidade de arquiteto. O projeto
de um prédio acaba com a preparação de
lpilantas de execução; o arquiteto fiscaliza
os trabalhos de execução. ,A;cabada a exe-
cução, acaba sua missão. O estudo e o
planejamento de uma cidade são coisas
bem diferentes; não acabam nunca. Os
estudos de execução e OIS trabalhos cor-
respondentes processam-se por partes es-
calonadas, trabalhadas até um detalha-
mento que se estende por prazos muito
longos - e a dificuldade, a ímpossibili-
dade de prever o todo de uma só vez, vem
do fato de que a cidade, como um ser
vivo, modifica a cada instante suas ne-
cessidades, manífesta suas tendências e
suas vontades as quais o urbanista deve
adaptar-se ràpidamente.
Compreende-se, então; imediatamente,

que um plano diretor de urbanismo, con-
tràriamente ao projeto de um prédio, não
poderá nunca ser considerado como um
documento preciso, estável, rígido, válido
por muito tempo, documento capaz de dar
a um certo momento uma imagem do ca-
ráter final, porém, 'ao contrário, como uma
representação esquemátíca, susceptível de
moditícações, de ser retomada e reconsi-
derada e capaz de dar, no presente, urna
orientação geral e algumas previsões ad-
míssíveís.

Ao mesmo tempo, pode-se compreender
a dificuldade encontrada pelos planos di-
retores - elaborados para as cidades de
ultramar - em serem seguidos e respei-
tados; a quase ímpossíbílídade de que isso
ocorresse, já que, após ,breve permanência
de seus .autores no Local, não ficava nin-
guém, nenhum técnico, nenhum organismo
pua responder por êsses planos, explicá-
los, defendê-los e, se necessário, modificá-
los, adaptando-os às novas necessidades,
apesar da proibição teórica de o fazer após
aprovados e declarados de utilidade pú-
blica.

Na França metropolítana, foram ne-
cessários perto de 3'0 anos para chegar,
com dificuldades e ainda timidamente, à
noção de um "urbanista-consultor", en-
carregado de passar no 'local períodos de
duração variável, durante anos a fio; e,
se fôr preciso, no caso de !planos em gran-
de escala, de ficar no local o tempo neces-
sário para orientar a evolução e o desen-
volvimento de uma cidade, sob todos os
aspectos e as vêzes até o detalhe. Em um
número anterior de nosso iHo'letim (~), pu-
blicamos a êsse respeito, uma conferência
pronunciada por Roberb Auzelle, em julho
de 196ú, no Instituto Técnico da Constru-
ção e de Obras Públicas, na qual êle de-
termina a condição daquilo que. chamou
de "urbanist'l meteol1o"... "quem, uma
bela noite, traça aãguns desenhos, até lu-
minosos e depois some na escuridão" ...
Isto não é tudo; falta dizer muito ainda.

(3) - L'Urbaniste - conseil et I'amen~geme(lt
des grandes villes. Un exemple: Porto, R,
Azuelle - Boletim de' Informações do
BCEOM n,O 18 (terceiro trimestre de 1961).



Devemos lembrar, antes de mais nada,
que o urbanismo não é possível se os Po-
dêres Públicos,não tiverem dominado prê-
víamente os problemas fundíáríos e a es-
peculação imobiliária. O que já foi feito
na Holanda, por exemplo, e que não !foi
feito entre nós, nem na metrópole, nem
nos países de ultramar, onde éramos res-
ponsáveis e que não têm agido melhor
nesse sentido, depois de sua, independência.
Essa incapacidade dos Podêres Públicos é
uma das razões que 'levaram aJO urbanismo
de operações: como não se pode organi-
zar o conjunto do território, se Ifaz de to-
dos os modos alguma coisa, algumas "ope-
rações" limitadas, para responder às ne-
cessidades mais urgentes. Essas operações,
essas obras, se farão onde seja [possível,
onde se encontrar terrenos livres. Isto é,
verdadeiramente, a negação do urbanismo.

Devemos lembrar, aínda, que não se po-
derá planejar, equipar ou construir nada
se não se dispuser, para tanto - pelo me-
nos quando se trata de operações que não
são diretamente rentáveis - de uma quan-
tídaríe suficiente de recursos nos orçamen-
tos públicos.

Estas questões prévias - a fundiária e a
financeira - não são consideradas entre
nós, nem na Africa. O urbanista que
espera de sua ação resultados satísratôrtos
sôbre o território urbano, precisa de um
conjunto de relações e ínter-relações di-
fíceis: ínter-relações técnicas, administra-
tivas, financeiras; relações horizontais e
verticais. Coordenar o trabalho com so-
ciólogos, engenheiros, arquitetos e com os
organismos que se ocupam da construção,
dos serviços administrativos, financeiros,
etc ... O urbanismo, enfim, é um trabalho
de equipe. Sabe-se disso de longa data,
tem-se escrito e discutido bastante essa
organização do trabaãho de urbanismo, ra-
zão pela qual não nos estenderemos mais
sôbre o tema. Daremos, não obstante, à
titulo de exemplo, duas indicações que
mostraram em que ponto estamos, na rea-
lidade:

- primeiramente, nem todos os urbanis-
tas têm compreendido o interêsse de ela-
borar seus :planos em estreita colaboração
com os engenheiros encarregados de estu-
dar as rêdes de água, e, sobretudo, das
obras de saneamento (4).

- segunda índíoação - geralmente, ,ClS

serviços de urbanismo das prefeituras,
quando existem, estão completamente se-
parados dos serviços de viação.

Porém, o que nos parece merecer maior
consideração é que nunca se parte do nada
- o que f,acilitaria muito as coisas -
quando se "toma" uma cidade para tratar
de organizá-Ia, planejá-Ia e adaptá-Ia à
novas funções e necessidades. A cidade é
um ser vivo que se apanha em pleno de-
senvolvimento anárquico. Com a intenção
de melhorar as coisas, seria tão irrisório
empreender uma operação aqui e outra

(4) - Ver sôbre o tema: "Urbanisme et ccno li-
sation" em "Industr le et Travaux d'Autre-
mer" - Mars 1962 e no "Balletin d'Infor-
mations du BCEOM - n.o 21 (segundo tri-
mestre de 1962) .

acolá, no local onde se dispuser de espaço,
como esperar durante 5 anos pela elabo-
ração de um plano diretor que !ficaria no
papel , Naturalmente, o ideal seria proce-
der a tôdas as fases de estudos sUCesSiW1S,
numa ordem lógica e não começar nada
fora de Um esquema de estudos de con-
junto, partíndo do geral para o particular,
como já foi apontado acima. Isso, porém,
lamentàvelmente, não é possível. lt neces-
sário ocupar-se de tudo ao mesmo tempo.
Os estudos de conjunto devem ser feitos
seriamente e paralelamente empreender,
aqui e lá, estudos de detalhes tendo em
ocnta trabalhos urgentes. Além disso, é
preciso dar continuidade aos trabadhos já
iniciados, tratando de adaptá-los, o melhor
possível, aos estudos de maior âmbito, ína-
cabados.

Indispensável ainda, será prever o fu-
turo e a organização de estudos e traba-
lhos a serem realizados "a posteríorí", o
que significa preparar - considerando os
meios técnicos e as possíbílídades finan-
ceiras disponíveis - um programa coor-
denado, estabelecido em etapas anuais,
cada uma das quaís deverá constituir um
grupo coerente de estudos do conjunto, es-
tudos de detalhes e projetos de execução
de obras. ll:sse programa, assim como o
plano diretor, será um documento instá-
vel, a retocar e recompor indefinidamente.
Apesar dessa mentalidade, plano diretor e
programa serão elementos indispensáveis
para poder assegurar uma idéia do futuro,
em um dado momento. Isso é também ur-
banismo, ficando bem entendido que as
decisões cabem ao Poder Público e que
se deve considerar que a coordenação en-
tre os serviços administrativos e os finan-
ceiros não é das mais fáceis de estabe-
lecer.

Entendemos ainda que não será possível
fazer bom urbanismo sem a ativ-a partící-
pação da população, a qU3iI, apesar de al-
guns simulacros de consulta, quase nada
têm feito com respeito ao urbanismo, senão
sofrer. Somente com o apoio da população
será possível chegar-se a tratar do proble-
ma da propriedade da terra. Esta partící-
paçâo implica, é natural, em métodos de
trabalho e tipos de ação que promovam
um estreito intercâmbio entre os Podêres
Públicos e o urbanista assessor, de um
lado, e a população de outro. 1l:ste con-
tato permite uma honesta coleta de infor-
mações, a propaganda do urbanismo me-
diante uma divulgação correta, e obriga,
acima de tudo, a um estado de espírtto
diferente do geralmente conhecido. Acre-
ditamos, não obstante o paradoxo que
muitos ;possam achar nesta ooservacão, que
o urbanismo no melhor sentido da palavra,
é ínseparável da verdadeira democracia.
Essa é, porém, uma opinião que tornaria
muito espaço para ser desenvolvida, aqui.

No contexto de um urbanismo inteligente
e atuante, o urbanista-consultor, o urba-
nista permanente de uma cidade - fun-
cionário ou não - terá um ínteressantís-
simo papel a desempenhar. Porém, é ne-
cessário reconhecer que nossos arquitetos-
urbanistas franceses, como conseqüência
de sua formação, seus háJbitos mentais e
seus métodos de trabalho, estão mal pre-
parados para êsse papel.

"A tarefa do unbanísta-consultor exige
uma total independência" dizia Robert
Auzelle, na conferência acima citada. "O
urbanista-consultor deve ser um árbitro,
não exercer nenhuma outra a tívídade no
território do municípío, não ser arquiteto
da comunidade em que trabalha como ur-
banista. Nada de ordenado mesquinho;
pelo contrário, uma remuneração condigna,
à altura das respcnsabílídades sociais que
deve enfrentar. Só a êsse preço, a êsse
justo preço, o urbanista terá a liberdade,
a autoridade que o farão ouvido P€J~.'lopi-
nião públíea, que lhe darão prestígio junto
às autoridades locais, que assegurarão aos
seus trabalhos o desínterêsse, a amplitude
de visão e a indispensável ccntínuídade ".

Essas observações nos levam a desejar
a criação, na França, de escolas de urba-
nismo, onde os estudos não serão mais es-
tudos complementares, porém estudos em
tempo integral, que demandarão vários
anos ;para formar um profissi-onal com-
petente.

Encontramo-nos aqui, é verdade, longe
de 110SS0 ponto de partida e das. noções,
que agora nos parecem um pouco sumá-
rias, de plano diretor - tal como tem sido
concebido durante muito tempo - e do
urbanismo de operações' localizadas, tal
como existe a tendência de concebê-to,
atualmente.
Falamos na necessidade de dominar os

problemas fundiários e a especulação imo-
biliária; modificar depois nossa legislação
e nossas estruturas profissionais e, acima
de tudo isso, mudar o nosso espírito; e
como se isso não fôsse bastante, falamos
também em promover e desenvolver a de-
mocracía, condição essencial para fazer
um urbanismo satislfatório. Poderão nos
dizer que será longo o caminho a percor-
rer até chegar a êsse urbanismo; poderão
nos dizer que, enquanto percorremos êste
longo caminho, nossas cidades continuarão
a crescer, a "inchar" e deteriorar-se e nós
mesmos, com o tempo, ,passaremos a andar
mais devagar... Podemos responder: é
isso mesmo, e é por isso que você, meu
amigo, você faz urbanismo de operações
como uma solução de emergência, que não
resolve grande coisa no imediato e traz o
risco de comprometer o futuro.
Na verdade, o prOblema atual da urba-

nização acelerada e da organização das
cidades não é senão um dos muitos pro-
blemas resultantes do desenvolvimento, a
uma velocidade e ritmo nunca dantes co-
nhecidos do progresso técnico. ltsse desen-
volvimento tem desencadeado fôrças, ati-
vidades e movimentos tão poderosos., tem
provocado concentrações tão grandes e
complexas que tudo isto não 'está mais de
acôrdo com o ritmo e o tamanho do ho-
mem, que cada vez tem mais dificuldade
em dominar suas próprias criações.
Considerándo que, de qualquer maneira,

depois de feito um balanço, não podemcs
deixar de reconhecer as vantagens dêsse
progresso, devemos, pensando bem, enga-
[ar-rios e conservar a coragem de não
omitir-nos, de' não renunciar.
Ou então, deveremos ter a coragem de

discutir os iPróprios príncípíos, 'as próprías
bases da nossa civilização ... " O
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.Ó: A falta de um plano diretor, ou m:51110
um arremêdo de plano diretor na nossa
cidade, cria serifssimos problemas propi-
ciando também o surgimento de outros pe-
quenos, dos quaís passamos a tratar.

Enquanto os grandes continuam a ven-
cer os administradores do Rio, resolvemos
nos "constituir numa comissão" para en-
frentar os pequenos problemas ou os pro-
blemas solúveis. A princípio como "hobby",
depois levando mais a sério, chegamos
mesmo a levar sugestões à administrado-
res, como todo maníaco que se preza. Às
vêzes eram aceitas em parte, outras "en-
tregues a um grupo de trabalho" e, quan-
do eram acolhidas 100%, o nosso herói era
demitido ou não chegava a ser eleito ...
Resolvemos, então, juntar todos os tópi-

cos estudados, fazendo mais uma tentativa
de transformá-Ias, ao menos, em letra de.
fôrma.
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Os problemas são variados: estamos se-
guindo por uma rua, de repente muda de
nome (Cológeras/Graça Aranha); a nu-
meração pode andar lentamente ou ir a
galope, (por lote ou por metro) ; esta nu-
meração mesma pode interromper-se para
recomeçar dali a pouco (quando atravessa-
mos uma praça); o título de "avenida" é
dado ao logradouro como uma homenagem
ao seu titular (estabelecer um minimo de
largura ou comprimento, para a promoção
de rua à avenida); nas placas indicativas
muítas vêzes a única coisa que se lê é a
palavra RUA, tal é a quantidade de letras
e nomes para um único logradouro (Rua
Ministro Viveiros de Castro, Rua Marechal
Mascarenhas de Morais); se formos pegar
um ônibus, sua numeração segue uma ca-
balística própria, hermética para a plebe
ignara; temos casos interessantes como a
Rua Barão de Ipanema que fica em Co-
pacabana e ê conhecida como Rua da

o

Colombo, (numa homenagem por tabela
ao nosso descobridor por tabela) se fala-
mos de alguns locais, a confusão é cons-
tante: Pedra pode ser de Guaratiba ou
Sepetiba; Barra, da Tijuca ou de Guara-
tíba: Alto, da Tijuca ou da Boavista; Boa-
vista, pode ser a Quinta ou o Alto; as
praias de Botafogo e Flamengo, há muito
deixaram de ser praias e o atêrro tem. uns
apelidos que ninguém conhece: "Infante
Dom Henrique" e "Nações Unidas". Moro
num 4.° pavimento, onde os apartamentos
são 31, 32, 33, os do 2.° pavimento são 10.
11, 12 (o proprietário supersticioso era
contra o número 13), a "Lista de Assinan-
tes" dá só o número do prédio; em com-
pensação, a de endereços tem o número
da sala ou do apartamento e o do pavi-
mento, quando êste já deveria estar implí-
cito; a numeração dos coletivos nas carro-
çarías poderia coincidir com o tinal de suas
placas.
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E, o ponto principal da questão: o exem-
plo da Rua da. Alfândega, que pertence
aos Distritos: 1.°, de admlnístração: 3.° e
9.° policiais; 6.°, de águas; 2.°, fazendário;
1.0 rodoviário; 3.", 4." e 5." delegacias fis-
cais; 3.", 4." e 7." circunscrições eleitorais
da L" Zona e aos registros 2.° e 4.°, de
imóveis e 2.° civil (citado por Pinto Aleixo
em 1956 no Boletim da Câmara Munici-
pal), sem falar em outras divisões admi-
nistrativas (obras, educacional, ete.) cada
uma ciosa de sua numeração própria, clas-
sificando qualquer semelhança com· sua
congênere como mera coincidência. 'Depois
do exemplo citado, foram criados mais
dois sistemas numerativos: as zonas pos-
tais e as regiões administrativas, manten-
do a mesma sistemática dos anteriores e
absoluta falta de sistemática. Assim, o
que· propomos adiante como solução, pode,
no final, vir a ser apenas mais uma nu-
meração para esta tão numerada cidade.

Esquema

ll:ste esquema, seria dístríbuído aos di-
ferentes órgãos interessados para recolher
sugestões.

1. Divisão geográfica do Estado, esta-
belecendo numeração, nomenclatura, limi-
tes, subdivisões e núcleos, de acôrdo com
critérios geográficos, sócio-econômicos, tra-
dicionais e com as bacias de tráfego.

2. Bàsicamente, 3 escalas de divisões:
10 áreas (unidade) cada uma, com 9 seto-
res (dezena) divisíveis, no máximo, em 9
bairros (centenas). Obedecendo o sistema
decimal, as 10 áreas seriam: Centro, Bo-
tafogo, Sul, Tijuca, Suburbana, Bala, Nor-
te, Jacarepaguá, Meio-Oeste, Oeste. (Vêde
Quadro e Mapa).

3. Enquadrados nesta sistemática, as
regiões administrativas, zonas postais e
eleitorais, distritos rodoviários, educacio-
nais, de saúde, fazendário, de obras, de
águas; registros de imóveis, civil; delega-
cias policiais, fiscais, etc., já que o siste-
ma decimal, com bastante elasticidade,
permite a utilização de I, 2 ou 3 divisões,
possibilitando sempre o desdobramento.

4. Acompanhando o sistema, o CÓdigo
de Logradouro teria 5 algarismos: área/
setor/bairro/número de ordem da rua do
bairro.

5. Uma vez consagrada, a sistemática
seria ampliada e aplicada às linhas de co-
letivos (da CTC e particulares). Um al-

garismo: as linhas circulares do centro da
cidade; dois algarismos: a principal liga-
ção do centro com o setor de mesmo nú-
mero; três algarismos: as demais ligações,
sendo o primeiro e o último algarismo re-
presentando o n.o das áreas ligadas, o alga-
rismo central indicativo do n.s de ordem
desta ligação.

6. O nome das ruas ficaria reduzido
ao mínimo necessário para caracterizá-Ias.
A homenagem que o nome representa seria
consubstanclada em placa comemorativa,
à parte, com as indicações suprimidas e
outras necessárias.

Dêste modo, seriam retirados os títulos
(Barão, Senador, Marechal, Doutor, Dona,
Professor, General, Visconde, etc.), preno-
mes (ou sobrenomes, conforme o caso) e
todo o supérfluo, trocando o nome em caso
de dualidade.
Exemplos: r. Roosevelt (Franklín Roose-

velt) ; r. Voluntários (Voluntários da Pá-
tria); r. Vergueiro (Senador Vergueiro);
r. Viveiros (Ministro Viveiros de Castro);
r . Mascarenhas (Marechal Mascarenhas
de Morais); av , Vargas (Presidente Var-
gas) : r. Mariana (d . Martana) ; r. S.
Francisco (S. Francisco Xavíer) : r. S.
Luiz (S. Luiz Gonzaga) ; r. Gablzo (Pro-
fessor Gablzo) ; r. Satamini (Dr . Sata-
míní i ; r. Lucena (Barão de Lucena) , ete.

7 . As artérias troncos dos bairros ou
setores levarão seu nome. Av. Glória
(Beira Mar); Av. Botafogo (praia de Bo-
tatogo) : Av. Flamengo (praia do Flamen-
go) ; Av. Copacabana (N. s.a de Copaca-
bana); Av. Ipanema (rua Visco Pírajá) :
Av. Leblon (Ataufo de Paíva), etc .

8. As avenidas da orla marítima teriam
nomes que lembrassem esta condição, como
Atlântica, Litorânea, Guanabara: Avenida
Beira Mar (o atêrro Infante D. Henrique
e Nações Unidas), Av. Oceânica (R. Fran-
cisco Behring, Av. Vieira Souto, Av. Del-
fim Morelra), ete.

9. Prosseguir a volta aos nomes tra-
dícíonaís. Rever os existentes que não se
justificam. Trocar aquêles que se confun-
dirão com outros ao serem suprimidos os
títulos. Exemplos: Lagoa Rodrígo de Frei-
tas para Lagoa da Saudade ou Lagoa do
Sacopã; R. Barão de Ipanema para Rua
Colombo; Francisco Sá e Osvaldo Cruz
nomes de logradouro e de paradas de trem.

10. Estabelecer os tipos de logradouros;
rua 'até determinada largura e extensão

quando passaria a avenida. Estrada com
características próprias. Largo sem nume-
ração própria, que seria a dos logradou-
r08 que o formam. Seriam assim substituí-
das as denominações: ladeira, praia, tra-
vessa, beco, vila, via, praça, caminho, ete.
Salvo os nomes tradicionais.

11. Prosseguir a numeração dos prédios
por metro de rua; estudando a possibili-
dade de, nas avenidas e estradas, esta nu-
meração ser de dez em dez metros (lotes
de 20m, em média).

12. Verificar prédios onde a numera-
ção das salas e apartamentos ainda não
acompanha o n,v do pavimento. Isto feito
o n.o da unidade sempre indicará o andar
no qual se localiza.

13. Fazer coincidir nos ônibus o núme-
ro da carroçaría com o final da placa;
considerando-se cada dez veículos uma
frota, cada emprêsa teria uma quantidade
suficiente de frotas reservadas. A placa
8-04-35 correspondería ao n.o de carroça-
ria 435, ou seja, o 5.° carro da frota 43.
pertencente a tal emprêsa ,

Estas sugestões acrescidas, modificadas,
discutidas e aceitas poderiam ser executa-
das parcial e parceladamente, para não
provocar uma confusão maior do que a
existente, com a qual já .estamos acostu-
mados.

Legenda para Quadro

As 10 áreas estão acompanhadas, em
números redondos e não atualizados, da
área em quílômetros quadrados e popula-
ção em milhares de habitantes.

Esta divisão-pilôto serviria de base à
nomenclatura e numeração definitiva. Usa-
ríamos então a referência: Rio 4 GB, ou
42, ou 421, conforme o grau de aproxima-
ção. Exemplo: Area 4 (Suburbana); 41
Riachuelo (411 São Francisco, 412 Rocha,
413 Sampaio, 414 Engenho Nôvo, 415 Tria-
gem); 42 Inhaúma (421 Herédia, 422 Fa-
zenda, 423 Maria da Graça, 424 DeI Cas-
tilho, Todos os Santos, 434 Cachanibi, 435
Abolição); 44 Quintino (411 Piedade, 422
Encantado); 45 Cascadura (451 leal, 452
Cavalcanti, 453 Tomás Coelho); 46 Ma-
dureíra (461 Magno, 462 Oswaldo Cruz);
47 (Trajá (471 E. Rainha, 472 E. Mato,
473 V. Carvalho, 474 Vaz Lobo, 475 Cos-
mos); 48 Turiaçu (481 Rocha Miranda,
482 Honório, 483 Barros Filho, 484 Costa
Barros); 49 Acari (491 Pavuna, 492 Coelho
Neto, 493 Colégio). O
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Habitações para o povo
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A habitação continua a ser problema
grave ainda não resolvido. As cidades Ia-
tíno-amerícanas crescem atualmente à taxa
de 4,5% anual e cumulativamente. Este
crescimento é o mais alto da história e do
mundo, quando considerado em conjunto
como fenômeno de Urbanização continen-
tal. O assunto merece, poís.. permanente
atenção.
Há alguns anos realizou-se em Lima um

Congresso de arquitetos e engenheiros ca-
tólicos, especialmente. dedicado ao proble-
ma. Suas conclusões continuam perfeita-
mente atuais pois que os técnicos sempre
estão falando mas os administradores
pouco os escutam. Não custará insistir.
Começa o Congresso por afirmar a enor-

me influência pedagógica que exerce a
casa sôbre a família, "de tal sorte que
aquêle que projeta pode facilitar ou entor-
pecer o desenvolvimento cultural das pes-
soas que a irão habitar".
Para facilidade do estudo, alguns aspec-

tos da moradia foram abordados partícula-
rizadamente. Enquanto para as funções, por
exemplo, encontrou-se que os habitantes
de uma casa podem ser entendidos como
indivíduos, como pessoas e como associa-
dos. Como indivíduos correspondem à
função de subsistência que alcança a or-
dem biológica - alimentação, armazena-
mento, preparação e consumo de alimentos,
eliminação de desperdícios, vestuário, hi-
giene, etc. Como pessoas, correspondem à
função cultural - educação, trabalho e
recreação. Como associados abrangem a
função de relação entendida como ínter-
familiar - procriação, educação, adminis-
tração - e social.
Se três são as funções humanas funda-

mentais a casa deverá dispor, igualmente.
e atender de forma correta a estas referi-
das funções: viver bíolõgícamente, viver
espiritualmente e viver relacionadamente.
Preconizam os congressistas, quanto ao

projeto, que se tenha em vista, como fina-
lidade, que a mãe trabalha em casa, que
os filhos menores recebem educação moral
em casa, e que o pai disponha de comodi-
dades - para o trabalho ou descanso -
em casa.
Estas recomendações são muito impor-

tantes quando relacionadas aos mimmos
hoje em dia tão focalizados, quase sempre
em excesso.
Recomendam ainda os congressistas que

sejam evitados todos os fatôres que pos-
sam debilitar a casa como uma unidade
social, isto é, os refeitórios coletivos, as
creches e a vizinhança de locais pouco
sadios. Em troca devem fomentar-se os
parques, campos desportivos, colégios, igre-
jas, bibliotecas, etc.
"li: condição fundamental, consigna o ci-

tado Oongresso, ter presente que não há
forma' feita, senão forma alcançada", no
que se refere a projetos. "A estrutura fí-
sica da vivenda é conseqüência lógica de
uma estrutura de funções; e o único cri-
tério acertado para projetar é seguir a
trajetória normal da família durante sua

iniciação e desenvolvimento, o que exige
que a casa varie com a família". Este é
um outro ponto fundamental: que a casa
varie, seja flexível, para atender às varia-
ções da própria família, em sua dinâmica
no tempo.

Esquematizando o problema, enquanto
destinada a indivíduos, a casa deve ser um
bom abrigo e atender à: alimentação, pro-
teção contra a inclemência, higiene, des-
canço , Enquanto destinada a pessoas a
casa deve permitir: leitura, escrita, estu-
do, arte, comunicação entre pessoas, his-
tória e tradição, jogos. Finalmente, en-
quanto destinadas a associados deve fací-
cilitar as relações: conjugais, paternais,
filiais, domésticas, vícínaís, comunais e
cívicas.
Obediente a outra ordem de pensamen-

to, o projeto deve ser considerado segundo
uma zonificação que resolva às funções;
segundo uma circulação que permita o
inter-relacionamento das partes e zonas; e
segundo detalhes que satisfaçam as fun-
ções.

Há outras recomendações interessantes.
Os dormitórios devem ser previstos de
acôrdo com o número de leitos necessários
e em função dêstes. Não é apenas uma
área abstrata. Há uma ordem de intimi-
dade decrescente que vai da alcova nup-
cial à peça de recepção. Vice-versa, há
uma ordem social decrescente, em sentido
inverso. Aceita-se que o estar e o comer
disponham de um ambiente comum mas
preconiza-se local à parte para visitas o
que não nos parece muito necessário.
Acentua-se a vantagem de alguns móveis
fixos como armários, por exemplo.

Frente ao problema da dinâmica fami-
liar e a impossibilidade de se projetarem
casas flexíveis a baixo custo, insinua-se a
idéia de conjuntos residenciais compostos
de unidades de vários tamanhos, cuías
casas pudessem ser ocupadas pela mesma
família por trocas sucessivas. A ramílía
seria proprietária não de uma unidade em
si mesma, mas de uma porção ideal que
poderia ser trocada quando necessário.
Uma espécie de cooperativa de residência.
O casal jovem sem filhos começaria por
dispor de uma casa mínima; com o au-
mento da família passaria à casa maior;
com o casamento e morte de membros da
família voltaria à casa minima. Seria pro-
prietária de um direito e não de um local
físico determinado. A idéia é interessante
mas de uma complexidade tal que dificulta
extremamente sua aplicabilidade.

A seguir o Congresso aborda cr problema
das responsabilidades profíssíonais de quem
projeta, chamando a atenção para a igual
importância que têm a casa e o bairro.
Em outras palavras, a importância do pla-
nejamento. Não só a casa como o bairro
conformam o social e, por isso, o planeja-
dor deve "ter visão clara de que sua obra
deve expressar um critério ordenador, e
que, mediante ela, em forma indireta, está
sugerindo uma nova maneira de viver,
mais raeíonal, mais econômica no sentido

amplo da palavra, ou seja, está fazendo
uma verdadeira obra social" e não apenas
construindo uma forma física.

Doutrinàriamente, seguindo a orientação
da igreja católica da qual participam, os
congressistas adotam conclusões muito
importantes. A começar por aquela que
afirma ter a família, pelo simples fato de
fundar-se, direito natural a uma vivenda.
"A casa é condição material necessária,
sem a qual a sociedade doméstica não po-
deria garantir para seus membros a sub-
sistência, o desenvolvimento e a integra-
ção interna e social que, enquanto indiví-
duos, pessoas e associados, requerem". A
sociedade deve, lõgícamente, reconhecer
êste direito. O estado, gerente do bem
comum e representante da sociedade, deve
garantir a satisfação do referido direito.
As conclusões finais do Congresso se

condensam em um sumario que diz:
Moradia é um espaço organizado para
a vida familiar. Familia é uma socie-
dade de marido e mulher para procriar
e ajudar-se mutuamente. A· função "lar"
supõe indivíduos, pessoas e associados.
Projeto é uma estrutura que solucione as
exigências das funções estabeleci das . Essas
funções são: alimentação, proteção, higie-
ne e descanso enquanto relacionadas a in-
divíduos. Educação, trabalho e recreação,
enquanto relacionadas a pessoas. Relações
intrafamiliares e sociais, enquanto relacio-
nadas a associados. A estrutura resíden-
cíal supõe integração dos moradores por
intermédio de uma zonificação e circula-
ção adequadas, tendo em vista prioridades.
Como a família é variável em suas ne-
cessidades e componentes a casa deve ser
flexível ou cambiável. O projetar é con-
vidar a viver bem. O arquiteto é um pe-
dagogo social.
O dito, para os profissionais é obviedade

já repetida à exaustão. Apesar disso, mui-
to falta ainda para que seja compreen-
dido verdadeiramente, aceito e praticado.
Há que repetir-se, pois. Na verdade o pro-
blema da moradia continua a ser tratado
como um problema fácil, de. mera cons-
trução de caixas onde se colocam pessoas,
ocupando o mínimo espaço possível.. o mí-
nimo de área urbana viável, a mínima
funcionalidade, o mínimo preço, etc. etc.
Como se se tratasse não de atender à
vida mas sim de restringi-Ia, de condensá-
Ia, de comprimi-Ia. O problema não é
êste, não é o de caber alguém dentro de
alguma coisa. É infinitamente mads que
isso: é atender à vida, deixá-Ia existir,
expandir-se, realizar-se.
Até os bichos têm casas adequadas à sua

maneira de viver. Por que não o homem?

Nota: As conclusões do Congresso de Lima
constam da seguinte publicação: "Al-
gunos alcances sobre el problema de
Ia vivienda. Conversatório organiza-
do por el Consorsío de Ingenieros
Católicos de Lima". Fevereiro a; maio
de 1950. Editorial Ll1men S. A.
Pescaderia, 137. Lima. Peru. O



Artes Plásticas

o Ser Estético
Arquiteto
SYLVIO DE ViASCONCELLOS, IAB-GB

Teorias consignam o "ser estético como
um mundo de signos". Qutras como a
perfeição da verdade ou -a revelação de
Deus. Outras ainda como aquilo capaz de
provocar emoção. Tais proposições não al-
cançam o suficiente e bastante exigidos
pela lógica. Apegam-se a significações, a
paralelos qualitativos ou a causas motí-
vadoras. Em nenhum caso, porém, alcan-
çam identificar a coisa em si mesma, e
como se constitui.
Admitir o ser estético como veículo (fi-

gurativo ou não) (signo, verdade ou reve-
lação) é transferir sua definição a elemen-
tos que não lhe são necessàriamente in-
trínsecos. Conseqüentemente não o expli-
cam. Tanto isso é verdade que intenções,
signos ou verdades absolutamente iguais
ou com a mesma Significação podem apli-
car-se a coisas estéticas absolutamente
distintas e více-versa, coisas estéticas ab-
solutamente iguais podem levar a signifi-
cações intelegíveis absolutamente diversas.
Desta constatação conclui-se, desde logo,

que o ser estético não se define por sua
significação ou por sua qualidade causal,
embora êsses atributos possam estar ou
participar de sua constituição, por acrés-
cimo. Alguma coisa deve haver, além dês-
ses atributos eventuais, que lhe seja par-
ticular e definitório. Por .exemplo: mais
do que a significação em si mesma, o

. "modus" pela qual se concretiza. E na
medida em que êste "modus" adquire im-
portância decisiva na constituição do ser
estético, perde de importância sua inteli-
gibilidade. Em outras palavras: se a im-
portância suficiente e bastante da coisa
reside nos meios através dos quaís se ma-
nifesta, seus fins tornam-se supletivos e
desimportantes. Os meios são fins em si
mesmos.
Qual é ou que é êste "modus"? Prelimi-

narmente observa-se que os elementos
constítutívos do ser estético, independen-
temente da significação que contenham,
são vários e correspondem ao que possa
ser apreendido por um ou diversos dos sen-
tidos humanos: a côr, a dimensão, o som,
a textura, etc. Aqui cabe observar que não
foi ainda objeto de atenção a possibilidade
do ser estético constituído por elementos
que digam respeito ao sentido do olfato e
do paladar. O fato não implica na im-
possibilidade de sua existência que, ao con-
trário, apresenta-se como perfeitamente
aceitável.
Tais elementos perceptíveis não consti-

tuem, contudo, por si mesmos, fenômeno
estético. Inclusive porque suas qualidades
intrínsecas não são jamais as mesmas do
ser estético de que participam ou que cons-
tituem. Decorre desta constatação que não
existe ser estético quando só existe um
elemento, ainda que suscetível de constí-
tuí-Io junto a outros. Em outras palavras:
não há o ser estético composto tão-somen-
te de uma côr indimensionada, um som,
uma superfície indefinida. Para constitui-
10 é imprescindível a pluralidade dos ele-
mentos constítutívos - área definida em

Galeria
duas dimensões, mais de um som, linha e
superfície definida, som e tempo, volume
e espaço.
A pluralidade de elementos não define,

contudo, o ser estético pois que pode tanto
constítuí-lo como pode, também, reduzir-
se a uma simples soma de elementos jus-
tapostos. Os limites precisos entre uma
junção de elementos e uma relação de ele-
mentos não são definíveis nem fixáveis.
Observa-se apenas que o ser estético co-
meça a existir a partir do momento em
que seus elementos constítutívos ultrapas-
sam a justaposição para se interdepende-
rem. Ou seja, do momento em que come-
çam a estar relacionados, a se influir mú-
tua e reciprocamente. 1l:ste fenômeno de
relacionamento se designa como composi-
ção. Nêle reside a criação artística. O re-
lacionar é compor, é estabelecer relação
entre elementos. Outra vez aqui se ma-
nifesta a diferença entre o belo natural e
a arte. O primeiro ocorre, resulta de cir-
cunstâncias; a segunda é produzida pelo
homem.
Poder-se-ia objetar que são possíveis re-

lações de elementos que não constituem
arte. Novamente há que esclarecer que os
limites entre o que seja arte ou apenas
justaposição de elementos não são preci-
sos nem definíveis. Em qualquer Objeto
feito pelo homem interfere a condição es-
tética, na medida em que relações sejam
estabelecidas. Apenas variam os graus de
qualidade. Uma cadeira pode ser uma obra
de arte, se diz. Na verdade é sempre uma
obra de arte. Apenas melhor ou pior, e já
aqui es~amos em juízo de valor.
Destas últimas considerações resulta que

mais fàcilmente ocorre um ser estético
quando é conscientemente procurado, isto
é, quando há uma intenção plástica, in-
tuitiva ou racional, no ato da criação ou
seja, no ato de relacionar. Evidentemente,
pode também ocorrer quando não haja a
referida intenção consciente. Neste caso
resultará o ser estético de um atuar in-
consciente ou do azar. Embora fruto oca-
sional do azar continuará como ser esté-
tico, como arte, por ser criado pelo homem.
Verifica-se, pois, que o modo particular

de ser da coisa estética se traduz pela plu-
ridalidade relacionada. A relação pode
ser de concomítãncía, de simultaneidade
ou de seqüência mas dela em si mesma
resulta o ser estético e não das caracterís-
ticas de cada um dos elementos compo-
nentes, considerados isoladamente, nem da
simples soma delas ou das significações
que possam veicular. Essa significação e
outras coisas mais podem ínformá-Io,
acrescê-Io, mas não lhe são fundamentais,
nem suficientes nem bastante para defi-
ni-lu por serem comuns a outros objetos.
Com esta compreensão, mais fácil se

torna aceitar a arte e compreendê-Ia em
suas múltiplas manifestações. Com ela
responde-se à pergunta freqüente do ob-
servador de arte: que quer dizer isto? Sim-
plesmente nada; apesar da história, da
significação ou do signo de que participa.
ClarÇ>é que tais considerações não cons-

tituem novidade no campo da arte. Pelo
contrário, tôdas as tentativas de raciona-
lizar seus fundamentos precípuos sempre
as produziram. O compasso, o ritmo, a
modulação, a comodulaçâo, a euritmia, a
métrica, a harmonia, as leis de proporcio-
nalidade conhecidas como número de ouro,
etc., etc., são sempre referência a "mo-
dus" de relação.

Poder-se-ia observar que a qualidade
intrínseca de um elemento é fundamental
para o ser estético: a pureza de um som,
a textura de uma côr, a característica in-
trínseca de uma palavra. Certo. Contudo
esta qualidade só começa a ser fundamen-
tal no momento em que se íntegra e se
relaciona com outras que constituem o ser
estético, no momento em que passa a ser'
componente de uma relação.
Tal se verifica, por exemplo, na litera-

tura onde se percebe claramente que o ser
estético supera a significação de cada pa-
lavra, . e do conjunto delas, e o valor que,
isoladamente, possam ter. Tomemos qua-
tro palavras: é, lua, a, branca. Podem ser
relacionadas de maneira distínta: branca
é a lua, a lua é branca, é branca a lua, é
a lua branca. Cada uma das relações cons-
titui um ser estético distinto. O valor in-
trínseco do elemento componente interfere
com os valôres de cada um dos outros ele-
mentos componentes e com o conjunto dê-
les. Ao mesmo tempo é influenciado tanto
por um dêles como pelo conjunto. Na
verdade o que se estabelece é uma mútua
e recíproca interferência, da qual resulta,
então, o ser estético.
A qualidade ou timbre de um som pode

alterar a qualidade do trecho musical do
qual participa, mas não altera a consti-
tuição mesma do trecho, enquanto ser
estético, se não se alterar a posição rela-
tiva dêle em relação aos demais. Ao con-
trário, ainda que mantídas tôdas as quali-
dades intrínsecas de cada elemento com-
ponente, se se altera a relação entre êles,
alterado automàticamente estará o citado
ser estético.
Um ponto, singular e sem dimensão, não

tem validade estética enquanto colocado
em superfície indefinida. Bastará definir
esta superfície como elemento componente,
dimensionando-a por exemplo, para que se
estabeleça uma relação entre ela e o pon-
to. A própria definição da superfície já
implica em um ser estético pois que envol-
ve a relação de duas dimensões. Se alte-
ramos uma das dimensões ou a posição do
ponto, isto é, se alteramos a relação entre
os três elementos considerados, desde logo
se modificará o ser estético. Da mesma
forma êste se modificará se alterarmos o
valor intrínseco de cada um dos elemen-
tos referidos (por exemplo acrescentando
uma côr à superfície ou ao ponto) porque,
neste caso, estaremos alterando a mútua
e recíproca interferência de um sôbre ou-
tro ou outros. A relação entre um ponto
negro e uma superfície definida branca,
não é a mesma entre um ponto vermelho
numa superfície verde. Assim como a pa-
lavra alva nâo mantém com as palavras
lua, a, e é, a mesma relação que a palavra
branca. Não porque se modifique a sig-
nificação mas porque se modifica o valor
inerente, à grafia, às letras, ao som corres-
pondente, do elemento considerado.
Aínda, pois, que o ser estético resulte

de uma pluralidade de elementos e de suas
características próprias, é mais do que uma
soma-e êste "mais" não participa dos ele-
mentos componentes. Por outro lado não
tem também existência própria. Ocorre
no momento em que se verificam relações 31
e é, em conseqüência, relações.
Ocorre uma referência ao aprêço pela

arte figurativa. A arte começa por apro-
veitar-se das relações circunstanciais. da

I

(Conclui no pág. 36)



Diálogo

Estudantes - São Paulo

Somos quíntanístas de arquitetura e
desde nosso ingresso na escola nos habi-
tuamos a acompanhar, número por nú-
mero, as matérias publicadas por esta ex-
celente revista. No entanto, a sua simples
consulta na Biblioteca da Faculdade de
Arquitetura e Urbanismo não mais nos
satisfaz; gostaríamos então, de fazer uma
assinatura anual de "ARQUITETURA"
para que pudéssemos colecioná-Ia.
Pedimos portanto o especial obséquio de

nos enviarem instruções no sentido de
como efetivar tal assinatura.

Luiz Antônio Fonseca - F.A., U.M.
José Eduardo Tibiriça - F.A.U., USP
Av. Euzébio Mattoso, 422
Bairro de Pinheiros - São Paulo,
Capital
Zona Postal 9

A distribuição gratuita de ARQUITE-
TURA é baseada, em princípio, no quadro
de associados dos diversos departamentos
do lAR; muitos departamentos mantêm
quadros de sócios aspirantes, outros não.
O IAR-SP, parece-nos, não aceita sócios
aspirantes, mas voeês em breve, êste ano
cremos, estarão formados e, certamente,
integrando o quadro de associados do IAR-
SP, quando passarão a receber normal-
mente ARQUITETURA.

Estudantes - Pernambuco

32

Sou assinante de ARQUITETURA, como
sócio-aspirante do IAB-PE, desde o pri-
meiro ano em que estou na FAUFP. Ago-
ra, no 4.° ano, justamente quando mais
necessária é esta revista para nós - eu
e meus COlegas- começamos a deixar de
recebê-Ia. Não sei o que está acontecendo,
mas sempre há COlegas reclamando: "não
recebi esta". Ao mesmo tempo, lemos na
revista - nos números que chegam -
respostas às cartas que solicitam assinatu-
ras novas, sempre contempladas. Firmas,
engenheiros, estudantes... e alguns curio-
sos, vez por outra. Não cabe a nós, sócios-
aspirantes, nem muito menos a mim, jul-
gar do mérito da inclusão dêsses novos
assinantes na lista de distribuição da re-
vista. Mas será Unicamente coincidência
que esta onda de assinaturas coincida com
o não recebimento de assinaturas já an-
tigas? Fico um tanto em dúvida, pois não
creio que o IAB tenha planejado isso, dado
o próprio espírito que percebemos nas pá-
ginas de ARQUITETURA. Mas, se fôr o
caso, faria mal a franqueza, explicando
sinceramente na própria revista?

Escrevo esta carta a conselho do prof.
Borsoi e de outros do Atelier da Faculda-
de. Espero sinceramente não ter tomado
muito tempo e também que êste caso de
extravios (não somente de minhas revis-
tas) ou coisa que o valha, possa ser resol-
vido a contento. O sr. compreende como
é importante para nós a Revista, já que
livros técnicos são tão caros e a assinatura

de revistas - estrangeiras, a maioria,
idem.
Neste sentido pediria o imenso obséquio

de me contemplar com alguns números
que não tenho em minha coleção. São
êles: de 1 a 9, de 11 a 18 e o 21. Tenho
o maior interêsse na série de 11 a 18 e no
21, o que me posslbíhtaría encadernar os
números que possuo.

Quero informar que não recebi os nú-
meros 46, 50 e 51, mas não os enviem, pois
os consegui de um COlega, e, por sorte,
com o carteiro que os subtraiu dos que
iam voltar ao IAB.

Bayard B. de M. Amorim
Rua Jacira, 152 - Afogados
Recife - Pernambuco

Bayard B. de M. Amorim, você nos jul-
gou mal e sua própria carta é contradi-
tória. Jamais cortamos de nosso arquivo
de distribuição qualquer pessoa para in-
cluir, em seu lugar, outra. Isso não teria
o menor sentido. Cortamos nomes dos as-
sinantes que se mudam e esquecem de co-
municar seus novos endereços, coisa de
existência muito mais comum do que se
imagina. Cortamos nomes daqueles que se
desvinculam do lAR.. cortamos nomes
daqueles que deixam de manter- contato
conosco. A própria história do carteiro,
contada por V. em sua carta, é das mais
elucidativas - o carteiro tinha em seu po-
der números que ia devolver ao IAB. -
Por quê? - Por simples desfastio? - Claro
que não, se êle as tinha e as ia devolver
ao lAR era porque não tinha encontrado
os destinatários.

Ficamos felizes, no entanto, por saber
que V. deseja a revista e se esforça por
consegui-Ia, quando ela não chega atra-
vés os caminhos normais. Não dispomos
de tôda a coleção da revista, mas nos em-
penharemos em enviar a V. os números
solicitados por ventura ainda existentes
em estoque.

Estudantes - Paraná

A revista "O Médico Moderno" ofereceu
o número de novembro aos doutorandos
dêste ano. Tem uma série de bons artigos
a respeito da prática profissional, orienta-
ção geral etc.

Para que V. s.a possa avaliar o que pre-
tendo dizer, poderão obter o número de
novembro na Av. Beira Mar, 262, Gr. 801
ou telefone 42-0263. Talvez depois de uma
análise na dita cuja, ARQUITETURA pu-
desse nos (a nós os formandos em arquite-
tura de todo o Brasil) dedicar o número
de dezembro.

Jurandir Santana Nogueira (for-
mado êste ano pelo Curso de Ar-
quitetura da Universidade do Pa-
raná)
Caixa Postal n.? 1.872
Curitiba - Paraná

V. tem razão, Jurandir. Um número sô-
bre prática profissional já estava nas co-
gitações de ARQUITETURA e deverá sair
em breve. Sua sugestão para que o núme-
ro de dezembro tivesse êsse caráter, no
entanto, chegou um tanto tarde, sua carta
está datada de 14 de dezembro, época em
que a edição de dezembro já se encontrava
no prelo.
Para.. terminar lembramos a V. que a

revista ARQUITETURA não é nenhuma
potência gráfico-editorial, ela é órgão ofi-
cial de divulgação do IAB, e ainda nos
falta muito para chegar onde desejamos
em matéria de revista. V. poderá .receber
muito dela, mas não pense exclusivamente
russo. Para que possamos atingir nosso
objetivo, dependemos Inclusive de seu apoio
e de sua colaboração. Parodiando sua
igualdade, pedimos que leia, quando es-
crevemos sua, todos os formados em ar-
quítetura, em todo o Brasil, em todos os
anos. ARQUITETURA é feita por arqui-
tetos para arquitetos e depende, para ser
o que deseja, de todos os arquitetos. Gra-
tos pela lembrança, continuaremos agora
com maior entusiasmo, a preparar, o nú-
mero sôbre prática profissional

Campina Grande - Paraíba

Tivemos a satisfação de ler o exemplar
dessa revista, referente ao mês de agôsto
de 1966. Nossa impressão não poderia ser
mais favorável a respeito e queremos, por
intermédio desta, solicitar de V. s.as que
nos concedam a honra de receber men-
salmente ARQUITETURA, o que estamos
certos, muito irá trazer de proveitoso para
nós. Esclarecemos que nossa firma tem a
seu cargo diversas construções nesta pra-
ça, além de fazermos serviços de engenha-
ria civil em geral.

Marcelo de F. Lopes
Diretor-Secretário
ENPLA - Engenharia e Planeja-
mento Ltda.
Escritório Regional da Paraiba-
Edifício João Rique, s1706
Caixa Postal, 254
Campina Grande - Paraíba

Campo Grande - Mato Grosso

Solicito-vos a fineza de me inscrever
como assinante da revista ARQUITETU-
RA' da qual desejaria receber não' só os
números a publicar, como também os já
publícados restantes, por ventura existen-
tes em depósito na editôra.

Gabriel do Campo (Gibran C. Ja-
bour) Engenheiro Civil
Rua 14 de Julho, 1415
Campo Grande - Mato Grosso

Comunieamos a ENPLA e ao GC que in-
cluímos seus nomes no arquivo de distri-
buição de ARQUITETURA.



Collin Buchanan e as
cidades brasileiras

ARQUITETURlAdeu em seu número
de dezembro passado uma matéria sô-
bre a presença entre nós do arquiteto
inglês 001: in Buchanan, na qual foram
registradas algumas de suas opiniões
e observações sôbre nossas cidades. O
serviço de recortes de [ornaís continua
no entanto, a nos trazer registros fei-
tos pela imprensa das opiniões de Bu-
chanan, Desta vez, vamos destacar
matéria publicada pelo "Jornal da
'I1arde" de São Paulo, edição do dia 14
de novembro de 1966.
Buchanan declarou ao "Jornal da

Tarde" que o trânsito de São Paulo {-
um dos piores que já viu. "Nem Lon-
dres tem um trânsito assim. Cheguei
a sentir em meus pés a vibração do
tráfego daqui, e isso no restaurante
que fica no primeiro andar do hotel."
O professor Collin receíou ser injusto
com os homens que, em São Paulo,
trabalham para resolver os problemas
de trânsito. Por isso não deu opinião
nenhuma como técnico - "mesmo
porque fiquei pouco tempo na cidade
e não conheço especificamente todos
os problemas que ela tem."
"Não existe solução ideal para ques-

tões de trânsito - reafirmou o pro-
fessor inglês. - O que se pode fazer
é levantar todos os dados de uma ci-
dade e estudar as alternativas, que
muitas vêzes implicam na modificação
física dos pontos críticos. Foi assim
que se fêz alguma coisa em Londres e
outras cidades Inglêsas ,"

O "Jornal da Tarde" afirma que, de
São Paulo, o que mais Buchanan gos-
tou ;foi o setor de ruas entre a Direita
e São Bento, reservadas para pedes-
tres a maior parte do dia. "Há muitas
cidades na Europa que têm uma rua
fechada ao tráfego de veículos, mas
só em São Paulo vi todo um setor cen-
tral, com ruas inteiras e seus cruza-
mentos, funcionando como uma ilha
para pedestres. Acho a idéia muito
boa; -talvez se possa aproveitá-Ia em
outros lugares do centro, criando-se
diversos bolsões de segurança para os
pedestres." .

Buchanan achou São Paulo uma ci-
dade espantosa. "As condições do
trânsito são terríveis, em muitas ruas
do centro e algumas da periferia. O
tráfego é confuso.ta situação do pedes-
tre é horrível - os motoristas pràtí-
camente jogam o carro em cima dêle
- e o barulho é opressivo. O ruim é
que as pessoas parecem acostumadas
a isso; acho que deveriam lutar para
melhorar a situação. É preciso com-
preender que não só a circulação de
veículos é importante; as condições de
civilização e de respeito humano o são
ainda mais."
"O arquiteto, engenheiro, professor e

técnico de trânsito Collin Buchanan
descobriu que em São Paulo a comida.
tem um gôsto diferente, um pouco pa-

Destaque

recído com gôsto de fumaça, ao qual
os paulístas já se acostumaram. Para
êle, a culpa do nôvo sabor é dos ônibus
que passam com escapamento para
cima soltando nuvens de fumaça. O
professor Collin passou 10 dias no Rio
4 em São Paulo e um em Santos, ;.
·convite do Instituto de Arquitetos do
Brasil, vem .fazendo palestras e obser-
vando o trânsito."

"No Rio, onde ,falou no IAB, e no
Clube de Engenharia, dando ainda
uma série de aulas na Faculdade Na-
cional de Arquitetura, o professor Ool-
lin disse à imprensa que estava apa-
vorado com o trânsito carioca."

"Arrisquei literalmente a vida, cada
vez que saia do hotel" - comentou.
"Mas - acrescentou em seguida - o
Rio de Janeiro é uma linda cidade.
Tem sempre o ar de feriado e seus ha-
bitantes enfrentam as dificuldades do
trânsito do mesmo modo que encaram
outros problemas da vida: olham a
'coisa com bom humor, como se tudo
fizesse parte da brincadeira."

"Percebi isso - contou Collin -
quando vi dois carros engatarem os
pára-choques numa rua próxima do
meu hotel. Na mesma hora, 15 pessoas
que estavam perto correram para
ajudar os motoristas e logo os carros
iam embora, com todo o mundo rindo
do que acontecera."

O "Jornal da Tarde" conclui sua re-
portagem sôbre a estada de Buchanan
em São Paulo, informando que êle so-
brevoou a cidade em companhia do
arquiteto. Jorge Wilheim, fêz uma pa-
lestra no Instituto de Engenharia e
visitou o prefeito Faria Lima.

•
Centro de Pesquisas Habitacionais

Instalou-se oficialmente no início do mês
de novembro passado o Centro Nacional
de Pesquisas Habitacionais- CENPHA. O
CENPHAcriado através de convênio entre
o Banco Nacional da Habitação e a Pon-
títícía Universidade Católica do Rio de
Janeiro está funcionando, provisoriamente,
num aprazível casarão projetado por
Grandjean de Montigny, situado no campus
da PUC e tem como superintendente a
assistente social Josephina Albano. O IAB
está representado no Conselho de Orienta-
ção do CENPHA pelo arquiteto João Ri-
cardo Serran, IAB-GB.

O CENPHA constitui-se numa grande
esperança para todos os que atuam no
campo da habitação e esperam ver as rea-
lizações brasileiras nesse domínio coroadas
por completo êxito. Os arquitetos que se
vêm batendo por um enfoque correto dêsse
problema tão premente quanto angustian-
te, sempre sustentaram a tese de que sua
solução deveria estar lastreada pelos meios
do planejamento global e êste não se faz
sem pesquisa objetiva e adequada.
Assim, natural é que estejam os arqui-

tetos com sua atenção voltada para o 01'-

ganísmo de pesquisas agora criado e que
nêle depositem esperanças, fazendo votos
no sentido de que seus caminhos sejam
realmente os da busca do conhecimento
dos dados, fatos e situações da moradia,
elemento indispensável para o traçado de
diretrizes seguras de uma política de ha-
bitação para o País.
O CENPHA repousa numa estrutura

composta por quatro departamentos: o
Departamento de Pesquisas, Departamento
de Documentação e Intercâmbio Científico,
Departamento de Assistência Técnica e
Departamento de Treinamento.

•
IAB-GB firma contrato com

Secretaria de Justiça da
Guanabara: Sistema
Penitenciário do Estado

Um dos fatos mais auspícíosos de 66 foi
a celebração do contrato entre a Secretaria
de Justiça do Estado da Guanabara e o
Instituto de Arquitetos do Brasil-Depar-
tamento da Guanabara, para a realização
de estudos e projetos destinados à cons-
trução dos estabelecimentos indispensáveis
à ampliação e complementação do Sistema
Penitenciário do Estado (SUSIPE).
O Secretário de Estado de Justiça, AI-

berto Bittencourt Cotrim Neto, demons-
trando grande sensibilidade e alto tirocí-
nio administrativo solicitou o concurso do
Instituto de Arquitetos do Brasil-Departa-
mento da Guanabara no encaminhamento
da solução de um problema básico da es-
trutura administrativa do Estado, seu sis-
tema penitenciário.
Os serviços contratados englobam a rea-

lização de um símpósío de alto nível, do
qual participarão criminalistas, sociólogos,
psiquiatras e arquitetos, dentre os quais
alguns estrangeiros, para estudo e discus-
são de problemas relativos à estrutura
penitenciária do_Estado da Guanabara, à
construção das edificações em que ela se
apoiará, à conseqüente elaboração de um
programa para êste sistema e à realização
de um concurso público de arquitetura.
l!:o seguinte o texto do contrato:
"1 - O Estado da Guanabara, represen-

tado pelo Secretário de Justiça, DI'. AI-
berto Bittencourt Cotrim Neto, e o Insti-
tuto de Arquitetos do Brasil (Departa-
mento da Guanabara) daqui por diante
mencionado pela abreviação Instituto, re-
presentado pelo' seu Presidente, Arquiteto
Marcos Konder Netto, assinam o presente
contrato aos vinte e seis dias (26) de
dezembro de mil, novecentos e sessenta e
seis (1966), para a realização de Estudos
e Projetos destinados à construção dos es-
tabelecimentos penitenciários indispensá-
veis à ampliação e à complementação
do Sistema Penitenciário do E s t a do
(SUSIPE). 33
"2 - O Estado reconhece, por circuns-

tância de interêsse público, a conveniência
de confiar ao Instituto os 'estudos e pro-
jetos referidos na cláusula anterior, tendo
em vista a capacidade especifica da rere-
rida entidade para coordenar em condi-



çõea técnicas vantajosas as medidas ne-
cessárias à execução do programa a que
se dispõe nesse setor de singular influên-
cia arquitetõnica".

"3 - Para a fixação das diretrizes pro-
gramáticas de caráter essencial ao cum-
primento dos encargos que lhe são adju-
dicados, o Instituto convocará um simpósio
a ser realizado o quanto antes nesta cidade
do Rio de Janeiro, com a participação
de penitenciaristas, criminalistas, higienis-
tas, sociólogos e arquitetos, dentre os
quaís pelo menos dois radícados no estran-
geiro e possuidores de renome universal,
ficando estipulado que na organização do
referido simpósio serão observadas as nor-
mas a serem a respeito prescritas pelo Se-
cretário de Justiça".

"4 - Consoante o resultado do simpósio
previsto na cláusula anterior, desde que
aprovado pelo Secretário de Justiça, o
Instituto realizará concurso público de ar-
quitetura para o preparo dos projetos fi-
nais que envolvam todos os pormenores e
habilitem o Estado à execução das obras
mencionadas neste contrato, cumprindo ao
referido Instituto a rigorosa observância
das disposições estatuidas em seu próprio
Regulamento de Concursos".

"5 - As despesas que vierem a ser cus-
teadas pelo Instituto, em cumprimento das
disposições contidas nas cláusulas anterio-
res dêste contrato, serão pagas pelo Estado
com a observância da Cláusula 7.a e uma
vez que tenham sido respeitadas pelo mes-
mo Instituto as limitações dos preços de
honorários e quaisquer outros previstos em
sua própria tabela oficial e regulamento
de concursos".

"6 - Para o pagamento dos serviços e
encargos adjudicados ao Instituto, inclu-
sive os que forem executados por terceiros,
será empenhada a verba objeto da consig-
nação 2 .1.1, do Orçamento em vigor no
Estado da Guanabara (unidade orçamen-
tária 4.21.04.6.8 - Superintendência do
Sistema Penitenciário - SJU; subconsíg-
nação 21- Presídios e Penitenciárias; item
01 - Estudos e Projetos), no valor de
Cr$ 217.500.000 (duzentos e dezessete mi-
lhões e quinhentos mil cruzeiros) liberada
nos têrmos dos Decretos "E" n.OS 1036 e
1141, ambos de 1966, conforme autorização
exarada pelo Exmo. Sr. Governador do
Estado em 18 de novembro do corrente
ano, no Processo n.o 06/50.639/66".

"7 - Nenhuma despesa poderá ser fa-
turada pelo Instituto sem que a exatidão
dos preços correspondentes seja verificada
por uma comissão a ser para êsse fim
constituída pelo Secretário de Justiça, à
qual cumprirá a respectiva atestação".

"8 - As dúvidas que vierem a ser sus-
citadas na execução dêste contrato serão
dirimidas por uma Comissão composta do
Secretário de Justiça, do Presidente do
Instituto e de.um outro representante do
Govêrno do Estado que o Exmo. Sr. Go-
vernador designar".

"9 - O prazo para o cumprimento inte-
gral de todos os encargos e serviços pre-
vistos neste contrato, inclusive os que fo-
rem atribuídos pelo Instituto a terceiros,
fica fixado em 300 dias contados a partir
da data do respectivo registro pelo Tribu-

34 nal de Contas, não se obrigando o Estado
a nenhuma indenização se o referido re-
gistro vier a ser denegado, sem prejuízo
de sua eventual prorrogação. Fica esta-
belecido que as despesas de publicação
dêste contrato serão atendidas pelo Ins-
tituto". O

Notícias

• Eila faz tapêtes em Itatiaia
Na encosta da serra de Itatiaia fundou-

se a muito tempo uma colônia de finlan-
deses, a sauna, para o Brasil, nasceu Ia.
Cada uma das casas levantadas pelos fin-
landeses que lá se radicaram tem sua sau-
na, sempre próxima do rio, para o mer-
gulho depois do suadouro. Em geral, êles
se dedicam à agricultura, a pequeno arte-
sanato e exploram pitorescas pensões para
descanso de fins-de-semana e feriados.

Jean Zach, pintor tcheco que morou lá
durante um certo tempo, estimulou a vo-
cação de dois artistas de grande talento,
moradores da colônia, Suni e Eila.

Eila aperfeiçoou e refinou sua técnica e
ultimamente vem-se dedicando à tapeça-
ria. Utiliza, na confecção dos seus tapê-
tes, o velho tear que não tem segredos
para as mulheres de seu país de origem.
De fato, na Finlândia, as mulheres tecem
sempre durante o longo inverno.
Eila aplicou ao tear sua sensibilidade

refinada e dali vem extraindo as paisa-
gens, os bichos, as criaturas (principal-
mente gente simples e crianças) do seu
país de adoção. Tudo com uma riqueza de
nuanças, com uma pureza que revela gran-
de ternura pela alma brasileira. Eila re-
centemente recebeu prêmio especial no
salão de arte sacra de Londrina e acaba
de expor com grande sucesso na sede da
Igreja Sueca do Rio. No momento, ela se
prepara para mostrar seus trabalhos na
Embaixada Americana. Na foto Eila fren-
te uma de suas últimas criações, inspirada
na música de Chico Buarque de HOlanda,
"A Banda".

• IV Premiação Anual do,IAB-GR

No dia 19 de dezembro último o De-
partamento da Guanabara do Instituto
de Arquitetos do Brasil realizou mais
uma festa anual de confraternização,
durante a qual anunciou o resultado
da IV Premíaçâo Anual, homenageou
o arquiteto Oscar Niemeyer, como per-
sonalidade do ano e recepcionou os
novos arquitetos formados em 66 pela

Faculdade de Arquitetura da Univer-
sidade Federal do Rio de Janeiro.

A comissão [ulgadora, da IV Premia-
ção Anual do IAB-G;B, composta pelos
arquitetos Arthur Lício Pontual, IAB-
GB, Fábio de Moura Penteado, IAB-
SP e Rolf Werner Hüther, IAB~GB,
premiou na categoria de "Edificios
para fins diversos" o Pavilhão caio de
Alcântara Mlachado, de autorta dos
arquitetos Flávio Mindlin Guimarães,
Marklen Siag Landa e Roberto Loeb;
e na categoria "Habitação Coletiva"
o "Hotel Pedra do Sino" do arquiteto
Paulo Casé.

A comíssão [ulgadora concedeu ain-
da 6 menções honrosas nas seguintes
categorias: "Habitação Unifamiliar",
residência em Paracambi, do arquiteto
Flávio Marinho Rego; "Edifício para
fins comercíaís'', Centro Eletrônico
Walmap, do arquiteto Marcelo Jeffer-
son; "E'difício para fins Educacionais
ou culturais", Universidade Católica
do Paraná, do arquiteto Marcos Vas-
concellos; "Edifício para fins esporti-
vos e recreativos", sede esportiva do
Clube Caiçaras, do arquiteto Ivan Oest
de Carvalho; "Edifício para ftns reli-
giosos" Capela. para a Penitenciária
Esmeraldino Bandeira, do arquiteto
Carlos Alberto Pingarilho; "Restaura-
ção Histórica de Sítios € Monumentos",
Restauração do Palácio da Marquesa
de santos, arquitetos Wlamir Alves de
Souza e Geraldo Câmara, colaborador
Prof. Edson Motta; "Trabalhos Escri-
tos", Perspectivas do Plano Nacional
de Habitação, arquiteto João Ricardo
Serrano

A comissão julgadora da IV Premia-
ção, na categoria de "Trabalhos Escri-
tos" foi integrada pelo jornalista Jaym.e
Mauricio e pelos arquitetos Arthur
Licio Pontual e Rol! Werner Hüther.

ARQUITETURA em sua próxima edi-
ção de fevereiro publicará os traba-
lhos premiados e dará uma completa
cobertura da Festa Anual dos Arqui-
tetos Cariocas.

• Arquitetos baianos denunciam
FINEP

o IAB-GB divulgou no Rio a. carta-
denúncia dos arquitetos da Bahia, con-
tra a concorrência de firmas estran-
geiras, imposta pelo FINEP, para a
elaboração do Plano de Desenvolvi-
mento Integrado de Feira de Santana.

A carta-denúncia dos arquitetos
baíanos destaca o segundo plano em
que foi colocado o profissional brasi-
leiro e expressa a estranheza de seus
signatários quanto à lista do FINEP,
uma vez que uma ,firma de planeja-
mento, com sede em Salvador, há seis
meses mantém correspondência' regu-
lar com o próprio FINE]!>, para o fi-



nancíamento do projeto a ser executa-
do em Feira de Santana.
Entre as seis firmas índícadas pelo

FINEP à Prefeitura de Feira de San-
tana estavam a Doxiadis Associateds
International Co. Ltd., International
Development Service Inc., e Planníng
Research Corporation, as duas últimas
com sede nos Estados Unidos .

• Presidente do IAB paraninfa
turma de novos arquitetos
gaúchos

A arquiteto Fábio de Moura Pen-
teado, IAB-SP, presidente do Instituto
de Arquitetos do Brasil, foi o paranin-
fo da turma de arquitetos de 1966 da
Faculdade de Arquitetura do Rio
Grande do Sul.

• IAB-SP contra modificações
no plano da USP

o 'Departamento de São Paulo do
Instituto de Arquitetos do Brasil ma-
nifestou-se contra as modificações no
planejamento geral e nos edifícios pro-
jetados para a Cidade Universitária
Armando Salles de Oliveira, enviando
ofício ao Reitor da Universidade.
O ofício, firmado pelo arquiteto Júlio

Neves, presidente do IAB-SP, reafirma
a finalidade do IAB, que é a de deten-
der a técnica e a cultura dentro do
desenvolvimento da arquitetura brasi-
leira e lembra que as obras iniciais
tiveram integral aprovação dos res-
ponsáveis pelos diversos setores da
USP e dos órgãos técnicos do Fundo
para a Construção da Cidade Univer-
sitária.
O documento do IAB-SP acentua

ainda que causaram "surprêsa e pesar
as modíücações índíscrímínadas tanto
no planejamento global como nos edi-
fícios projetados, culminando com de-
molições de obras já executadas. Estas
modificações estariam sendo propostas
pelo Escritório Técnico do Fundo de
Construção da USP "sem sequer terem
sido consultados os autores dêsses pro-
jetos".

"Não é admissível que um Escritório
Técnico com a responsabilidade de de-
senvolver um plano da envergadura da
obra da Cidade Universitária seja
orientado de forma a negar os concei-
tos de planejamento e estabeleça cri-
térios ínexplícáveís, denegrindo a
atuação de todo um conjunto de téc-
nicos brasileiros". Denuncia ainda o
IAB-SP que "a falta de justificativas
criteriosas implica até mesmo no des-
respeito ao valor das vultosas somas
aplicadas dos dinheiros públicos, e re-
presenta ainda novas perspectivas de
retardamento da instalação definitiva
da tão esperada Cidade Universitária
de São Paulo".
O ofício do IAB-SP conclui fazendo

um apêlo ao reitor Gama e Silva para
que examine detidamente essas afir-
mações e o curriculm vitre dos au-
tores dos projetos, esperando com isso
que seja evitado um "verdadeiro aten-
tado não só à Arquitetura brasileira,
como também à própria Universidade
de São Paulo". O
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Legislação

Art, 1.0 - As anuidades devidas aos Con-
selhos Regionais de Engenharia e Arquí- V - Díversos:
tetura pelos profissionais e firmas que lhes
estejam [urfsdícíonados, passam a ser as
seguintes:

Anuidades do CREA

Conselho Federal de' Engenharia' e
Arquitetura

Resolução n.? 154, de 25 de outubro de 1966

"Dispõe sôbte as tanuidades, taxas e
emolumentos devidos aos Conselhos
de Engenharia e Arquitetura, pelos
profissionais e firmas que lhes es-
tejam jurísdícíonados''.

o Conselho Federal de Engenharia e Ar-
quitetura no uso das atribuições que lhe
foram conferídas pelo Decreto n.O 23.569,
de 11 de dezembro de 1933; Decreto-Lei
n.o 3.995, de 31 de dezembro de 1941 e
Decreto-Lei n.s 8.620, de 10 de janeiro
de 1946;

Considerando o que dispõe o artigo 56
da Lei n.? 4.242, de 17 de julho de 1963:

RESOLVE:

I - Profíssíonaía o-s 12.000

II - Firmas individuais e co-
letivas:

a) com capital até Cr$ 5.000.000 Cr$ 15.000

b) acima de crs 5.000.000 e
até ors 20.000.000 crs 40.000

c) acima de Cr$ 20.000.000 e
até Cr$ 50.000.000 ..... ; .. Or$ 65)000

d) acima de Cr$ 510.000.000 e
até Cr$ 100.000.000 ors 130.000

e) acima de Cr$ 100.000.000 e
até Cr$ 500.000.000 Cr$ 200.000

h~ '-1 .' -'::;'''' . ' .

"f') ádma 'de Ctf 500.000.000 e
(at~:··ors- r. OÓO .3>90.900 ..... crs 300,000

g) acima de Cr$ 1.000.000.000 C'I'$ 500.000

Art.2.0 - As anuidades fixadas no art
1.0 serão pagas até 31 de março de cada
:-:..,.., '1

ano-. -

Parágrafo' .único O pagamento da
anuidade fora" do prazo estabelecido terá
.0 acréscimo de 20%, a titulo de mora, con-
C-!Pruie ,preceitua o parágrafo 3.° do art.
23 "do Decreto-Lei n.? 8.'620, de 10 de !a-
neiro de 1946.

:.Art. 3.~ ,- As taxas e emolumentos de-
vidos aos Conselhos Regionais de Enge-
nharia e Arqüítetura 'passam a ser os se-
guintes:

36 I - Carteiras profissionais ou cartões de
autorização:

a) expedição ou substítuíção.. . Cr$ 12.000

b) renovação de ljcenças pre-
cárias •.................... qr$ 12.Qoo-

II - Registros:
I ~'

~};,de proríssíonaís de qualquer
"modalídade I.,: ... _ . . . . . . . •.. Cr$ 8.000

!':. ,

b) de firma iÍil'à,ividual ' Cr$ 15.000

c) de firma coletiva, sociedade,
emprêsa, etc. Cr$ 30.000

d) de alteração de nome o-s 2.500

e) de procuração ces

lU - Vistos:

a) em carteiras (art. 12.° do
Dec. 23.5.69) crs 2.5'00

b) em plantas ou projetos o-s 5.000

IV - Anotações:

a) de alterações em registros
de firmas (constituição ou
responsabilidade) Cr$ 15.000

b) de responsabilidade técnica
ou contrato de obras variável

a) certidões (iPara cada "certi-
fique-se") .................. o-s 1.500

b) traslados (por fôlha) ...... o-s 1.500

c) autorização temporária (art.
14.° Decreto-Lei 8.620) .... Cr$ 2.500

d) emolumentos de fiscalização crs 2.500

e) emolumentos de protocolo .. Cr$ 2.51010

Parágraro único - A taxa relativa a
anotações de responsabilidade técnica ou
contratos de obras variarão de Cr$ 3.000
(três mil cruzeiros) a crs 300.000 (tre-
zentos mil cruzeiros), ficando a critério
de cada Conselho Regional, face. às pe-
culiarida~~s de cada Região.

"Art: 4.° - Os emolumentos devidos ao
Oonselho Federal de Engenharia e Arqui-
tetura passam a ser os seguintes:

a) registro de procuração .... ors 2.500

b) certidões (para cada "certi-
fique-se") . . . . . . . . . . . . . . . .. Cr$ 1.500

c) traslados (por fôlha) Cr$ 1.500

Art. 5.° - 11:vedado aos Oonselhos Re-
gionais de Engenharia e Arquitetura a
criação de novas taxas ou emolumentos,
bem como a alteração das denominações
ou valôres constantes desta Resolução.

Art. 6.° - Esta Resolução entrará em
vigor em. 1.0 de janeiro de 1967, revogan-
do-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 25 de outubro de 1966.

(a) J. H. Tolentino de Carvalho
Presidente

(a) DurvaZ Lóbo
Secretário O

2.500

.' Igreja 'd'e'$ão'G'onçàIo' do
Amarante '

Ó artigo publicado no número anterior,
dezembro, 54, sob o título acima é, de au-
toria do arquiteto Olinio Gomes Paschoal
Coelho, IAB-GB, cujo nome, por um la-
mentável lapso deixou de figurar naquela
edição. O arquiteto Olinio Gomes Paschoal
é chefe do Serviço de Tombamento e Pro-
teção da Divisão de Patrimônio Histórico
e Artístico dó Estado da Guanabara. As
fotografias são também da Divisão de Pa-
trimônio Histórico e Artístico do' Estado
da Guanabara e não do DPHAN como
foram publicadas.

Galeria
(Conclusão da pág. 31)

natureza. Percepção do belo natural. Sà-
mente depois verifica que os elementos de
que se vale. para reproduzir a natureza
não são os mesmos naturais. Ou seja, uma
superfície azul não constitui o mesmo ele-
mento céu, uma linha que perfila um bí-
cho não é o bicho. Imediatamente perce-
be, então, que com êstes novos elementos
pode criar novas relações. E as cria. Em
verdade a arte figurativa não se define
como ser estético por significar uma rea-
lidade da natureza e sim por suas íntrín-
secas relações inerentes a seus Intrínsecos
elementos componentes .. Ocorre apenas
que, 'enquanto figurativa pode o ser' esté-
tico produzir uma outra relação, de ordem
mais' abstrata,' isto é, uma relação entre a
reprodução e a realidade reproduzi da. O
observador relaciona, digamos, o quadro,
com a natureza e, através dêste relaciona-
mento, capta o belo natural. Pode ocorrer,
contudo, que o quadro não tenha qual-
quer validade. -Perduraria apenas o belo
natural, sugerido ou motivado "através da
sugestão do quadro,

Esta distinção oua compreensão desta
relação o objeto artístico e a natureza é
que, parece, tem dificultado bastante a
receptlvídade do público frente o ser es-
tético ..

Uma fotografia apagada e má, uma mú-
sica banal, pode valer como sugestão de
uma realidade ausente e memorizada. No
entanto não há que confundir (como é
comum) a validade da reprodução e dó re-
produzido. Ou seja: a validade do ser es-'
tético não está em sua significáção: O"



porque
dividir?

por que. ao atender os diferentes
programas de utilização. nos gran
des edifícios comerciais _como a
séde do beg e o edifício barão de
mauá _ os arquitetos exigíram ao
especificar. a qualidade e a tradi
çào das nossas paredes divisórias
removíveis. divisórias bernini lhe
oferece fácil montagem, indepen
dência estrutural e reaproveita
mento total no caso de alterações.

bernini s. a.
indústria e comércio

divisórias e lambrís
rua frei caneca 47/49,gb.
tele+ê 526884/526510



•In?creva-se agora
europa maravilhosa .
grande circuito europeu"
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inscreva-se agora, nas viagens
da AGENCIA ABREU e garanta

.t

os melhores lugares. as
excursões europa maravilhosa
e grande circuito europeu,
representam toda a europa
para você em itinerários
planejados por quem tem 126
anos de experiência na

. organização de viagens: a sua

AGÊNCI.A ABREU
representante geral C. G. FREITAS

.' avorio branco 156· 24?· s.2434/5
telefones 226656/52 7703


	capa
	revista_arquitetura_55_jan.1967-1
	revista_arquitetura_55_jan.1967-2

