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* tipo normal ou extra forte

Se v. se der ao trabalho de
calcular, vai ver como se torna
cara a substituição de tubos
nas canalizações embuti-
das (e são tôdas embutidas,
hoje em dia). É claro que v.
vai querer evitar tais des-
pesas. Como? - Usando o

material mais resistente,
mais durável (lógico!). Por ou-
tras palavras: v. vai usar tu-
bos e conexões de ferro fun-
dido, os únicos que asseguram
(comprovadamente) vida mais
longa às canalizações prediais
de esgotos sanitários (não é por

outra razão que a Norma NB-19,
da ABNT, aprova o seu emprê-
go sem qualquer restrição).
A propósito: v. já notou que
os tubos de ferro fundido
para "esgoto" são mais conhe-
cidos no Brasil como "tubos
BARBARÁ"?

Outros produtos
8arbará:
• Tubos e conexões
para água
• Registros
• Aparelhos
• Tampões
• Grelhas

Peça detalhes a CO.MP~NHIA
METALURGICA
BARBARÁ
Av. Almirante Barroso, 72-12.0 and.- Tel. 22-9981-RIO DE JANEIRO
Pç. Pe. Manoel da Nóbrega, 16 -11.0 ando - Tel. 32-3181 - SÃO PAULO
Av. Cruz Cabugá, 1063-Tel. 2-6988-RECIFE
Av. Paranaíba, 101- Tel. 6-1987- GOIÂNIA
Alameda São Boaventura, 844-Tel. 2-6808-NITERÓI
Rua Desembargador Westfalen, 1523- Tel. 4-2364-CURITIBA
Rua Veador Porto, 371- Tel. 3-3928 - PÓRTO ALEGRE



venha conhecer conosco a

europ a imortal

lisboa

açência abreu
representante geral c. G. FREITAS

avorio branco, 156-24.0-s.2434/2435
telefones 22 6656/ 52 7703
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\JOGA COM
GESSOPLAC. -

OS ARQUITETOS, AO "JOGAR"
COM OS MATERIAIS GESSOPLAC _ PLACAS
PARA FORROSE LAMBRIS _ CONTAM
.COM A BELEZA NOBRE DO GÊSSO
E OS MAIS MODERNOS DESENHOS.

GESSOPLAC
RUA MARCONI. 31. 6.° ANDAR/SÃO PAULO
AV. t3 DE MAIO, 23. 19.0 ANDAR. s/1935
TELS. 2.2-8987 - 3Z-391S/RIO
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São tantas as vantagens
dos nossos reatores,.
que não caberiam num anúncio.
(Eis porque mencionaremos apenas algumas.)
• Rigorosamente dentro das normas técnicas. com
a garantia do padrão mundial Westinghouse. _ Va-
tagem integral. Maior rendimento. Melhor ilumina-
mento - Tensões corretas para o bom acendimento
da lâmpada. Vida útil mais longa. - Enchimento de
poliester. Elimina quaisquer ruídos. Evita vazamentos.
Protege contra a umidade. E reduz a manutenção
• Baixa temperatura, Maior duração da lâmpada
e do reator. Resistência a sobrecargas passageiras.
- Fiação constante e robusta, partindo da própria
bobina. 'Sensível economia no custo de instalação
- Assistência técnica permanente, a cargo de en-
genheíros especlallzados.

REATORES PARA LÂMPADAS FLUORES-
CENTES - 20 E 40 WATTS - 2 TIPOS:
DE PARTIDA CONVENCIONAL OU RÁPIDA

Depois de instalados, é que V. comprova
a insuperável qualidade dos reatores
ELETROMAR. São mais eficientes e eco-
nômicos. E duram anos e .anos e anos!
Peça .folhetos técnicos. Ou consulte; sem
compromisso, nossa Divisão de IlumIna-
ção. Seja qual fôr o seu problema, V.
pode contar com a ELETROMAR.

,. INDÚSTRIA ELÉTRICA BRASILEIRA S.A.

...em eletricidade, símbolo de qualidade!
ESTRADA VELHA DA PAVUNA. 105 - RIO DE JANEIRO - GB.

·R. AMADOR BUENO. 856 - TELS .. 61-1250- 61-7355 - STO, .AMARO - S.P.
MANA'uS - BELÉ.M -RECIFE - SALVADOR - VITÓRIA - BELO HORIZONTE
BRASfLIA-RIO DE JANEIRO-SÃO PAULO-CURITIBA~PORTO ALEGRE

AGENTES E DISTRIBUIDORES EM rooo O PAís
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ARQUITETURA

FEDERAL POLICE HEADQUARTERS
BRASILlA

The competition organized by the
Institute of Architects of Brazil
attracted no less than 46 entries
from aII over the country. In a se-
ries of preliminary decislons, the less
striking solutions were rejected as not
being sufficiently imposing for a
leading department of public admin-
istration and a choice was mede
between closely inter-related projects,
the outcome of rule-of-thumb adhe-
rence to the prescriptions of the
Brasília building code, which, in fact,
NOVACAP agreed to waive where not
fundamental.

Finally, the jury made up of Col.
Newton Braga Teixeira and crchi-
tects icaro de Castro Mello, Julio
Franco Neves, Marcos Konder Netto
and Mauro Jorge Esteves, with Flá-
vio Leo da Silveira in an advisory
ccpoclty, reduced the number of
competing teams to 9, out of which
5 were classified, headed by a group
from Paraná state: Marcos Prado,
Jaime Lerner and Domingos H. Bon-
gestabs.

The weak points in even the best
entries were judged to be: clumsy ar
inadequate planning of the garage;
exaggeration in the layout, where
the attention paid to security and
separation by classes of the streams
of traffic cramped the office space,
to the extreme of cutt ing off access
to the facade; skimpy treatment of
the main entrance and unsuitable
positioning of the auditorium, library
ond gallery for exhibits.

These shortcomings were very large-
Iy avoided in the winning project,
which was praised for serenity of
design, accented by outside columns,
concise distribution combining ame-
nity of working conditions with effi-
ciency and flexibility in the use of
space, and a relatively unexpensive
structural solution, easy to carry out
in practice. It was suggested, how-
ever, that, at a later stage, further
work should be dane on the design
of the main entronce and the square
ar gardens frontino the building, and
reconsideration be given to the system
of protection against the tropical sun-
light and to functional arrangement of
the restaurant and service areas.

Feeling, in conclusion, that many
of the competitors had been for too
obsorbed in the picturesque aspects
01 draughtsmanship and tended to
bog down in a maze of detail and
questionable technicalities, the jury
recommended that, in future com-
petitions held by the Institute, this
tendency should be discouraged and
a Iimit placed on the number of
drowings to be submitted, thereby
not only reducing the labour involved
in preparing the entries, but olso
making it easier for the ;ury to com-
pare their merits.

PARAIBUNA HIGHWAY MUSEUM
FORMER COACHING RELAY

Auguslo C. Silva Telles

The União e Indústria Highway,
inougurated by Pedro II when he
took the Empressover it on 23 June
186I, linked Petrópolis to Juiz de
Fora, in Minas Gerais, ond was the
natural prolongation 01 the cobbled
road winding 2,000 feet and more
to the rim of the vast inland plateau
of Brazil from the endpoint of the
tracks laid over the marshy lowlands
from Mauá at the head of Guana-
baro to Raiz da Serra. This railway,
the first in Brazil, was built by Bar-
an Mauá, and the imperial court
delighted in soiling over the bay
Irom Rio de Janeiro, thrilling to the
novelty of steam locomation, and
then driving up into the hills in a

2 smart coach to the fashionable re-
sort where the Emperor had his sum-
mer palace.

From there on, the new highway
was a triumph of engineering for
"hose days. Twenty feet wide, bed-
ded on crushed stone well tamped
and sanded, and flanked by masanry
ditches on elther side, it served as a
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model for severaI generations of
road-builders, with its sturdy retain-
ing walls, gentle gradients, sweeping
curves and bridges to span great
rivers like the Paraíba. "The stage
coaches", writes Philúvio Rodrigues
admiringly, "could drive over it at
an average speed of 12Y2 miles an
hour;:"

For changing horses, the União e
Industria Company strung a series of
relays along the route, 011 in much
the some style with brick pillars and
a wooden framework carrying a low-
pitched roof of sheet iron julting out
on corbels in broad overhanging
eaves. Photographer Revert Henry
Klumb, in his 1872 Twelve Hours in a
Stage Coach, describes them as being
"built 011 in timber, American sys-
tem" and indeed the standardized
prefabricated method of construction
employed recalls the "balloon struc-
ture" so popular in the For West of
the last century. Prof. Paulo Santos
ascribes the style to the German
Swiss carpenters settled in the region
and paints to the one remaining
relay as an early instance of the
spread of the Industrial Revolution
to Brazil, borne out by the struc-
tural steelwork of some af the many
bridges on the highway. The front
of the house was no doubt designed
for travellers ta rest in while their
horses were being changed, the back
being reserved for stores and a har-
ness room, and the two outbuildings
since torn down (Photo 2) used as
coffee warehouses.

At the First Rio State History
Congress, in 1963, a highway museum
was officially inaugurated at the
Paraibuna Relay, and shortly after-
wards extensive repo irs were started,
invalving restoration of the structure
and replacement af the rusty roofing
by sheet aluminium. Unfortunately,
the National Highway Department
had to cease work on the building
for lack af funds, even though the
total estimate, including expropria-
tion of neighbouring praperty and
installation of the museum, come to
for less than the cast of a single
kilametre af highway. It is to be
hoped that further support will even-
tually be farthcoming so as to be
able ta house, in suitable condlt ions.
the praposed exhibition of vehicles
and panels tracing the history and
techniques of raad-building in Brazil
from early colonial times to the
present dov .

URBANISM AND RECREATlON

Jorge Wilheim

The object of this article, arising
out of a suggestion made at the last
meeting af the lUA Committee on
Townplanning held in London in May
1966, is to lay a foundation for
discussian af how best to plan spaces
for recreational activities-thé so-
called "spare t ime" ar "Ieisure'", the
lalter being defined as spare time
fruitfully employed.

The background may be summed
up in three fundamental aspects:
the new phenomenon of European
tourism, frustration at the insufficient
use made of planned recreation on
a large scale, and the lack of inter-
est shown in the problem by deve1-
oping countries. The wave af period-
ical migration to the seaside and
the mountains in search of what the
Charter of Athens defines as recrea-
tian and the tipping of the balance
of taurist activities from the upper
to the middle and lower classes are
still essentially a European problem
bound, however, to sp.read with an
increase in world prosperity and a
reductian in the working y;eek. The
indifference, if nat actual aversion,
of the general public tawards aver-
ambitiaus and over-arganized sports
centres and cultural ventures wauld
seem ta Iie in a lack af psycho-
logical and socialogical understanding
of the significance af life, and in
particular of leisure in modern living,
which leads to inadequate program-
ming demanding deeper study. Final-
Iy, the tendency af the "third world"

to ignore the whole question may
perhaps be cauntered by broadening
the angle of approach, hitherta can-
fined to the Eurapean concept af
"spore time".

In view of these background con-
siderations, discussion should centre
on highlighting the true scale of the
problem, placing it in a social and
cultural frame of reference, supply-
ing information on new studies and
achievements, indicating worthwhile
references to the Iiterature, revealing
the complexity af the subject, and
proposing avenues of inve~tigation
to be explored by the lUA.

A perusal af the bibliography leads
to the conclusion that the theme is
treated from the specific viewpoint
of the author according to his spe-
ctclltv, be he social psycholagist, urban
sociologist or architect. A wider range
is covered, however, in the articles
of Christopher Alexander, Chermay-
eff's book, Prof. Buchanan's South
Hampshire plan, certain works of K.
Lynch and Gordon Cullen, passages
in the French review "Cornrnunicc-
tions", editorial notes in the "Archi-
tectural Review", "Ekist ics" ond the
esscys af Umberto Eco.

The Milan Triennial brought into
the apen confl icting concepts of rec-
reation as between the activity
revealed in the British exhibit of
sporting ond recreotional devices and
the restful ambiance of Lucio Costa's
hammocks accentuated by a recum-
bent guitar. In the Congress of Psy-
chosomatic Medicine (Paris, 1966),
it was made clear that the mental
evolution of the human species can-
not keep pace with its technical cd-
vence, stress is set up and fatigue
is due more ta the monotony, auto-
matism and hypnatic aspects of the
daily rautine than to physical effort.
It was held that a salution should
be sought, not in tranquillizers or
stimulants, but in a transfarmation
of city life caJculated ta relax ten-
sions and increase individual and
collective interests. Obviausly the
subject aversteps the baunds af
architecture, townplanning and land-
scaping, and any discussian would be
incomplete without the participation
of at least sociologists, critics, writers,
ortists and movie-makers.

Among the factors increcsinç the
exhaustian and anxieties af urban
life are the perplexing diversity af
options, the continual claims of cd-
vertizing on volition, the superfici-
ality inducéd by a multiplicity af
human contacts weakening the ties
of human affection and replacing
them by a rational relationship, and
the hierarchical variety of jobs height-
ening ambitian, but stressing cultu-
ral and material inequalities that
breed envy and class hatred. This
ferment of emotional excitement
finds an autlet in violence and
aggressivity (whether in dress, ort,
sports ond diversions, ar eroticism),
and rising tension, augmented by
wars and the tolerance af torture
and oppression for ideological or po-
iitical motives, leads to mental de-
rangement and criminal escapism.

Ali this goes to shaw that the
problem af recreation is no idle
question af how to wile away spare
time in bucolic leisure or athletics.
Urban recreation is concerned with
the digestion of the vast crnount of
informatian force-fed to the citizen
every day, the individualizatian of
. contacts to enable that citizen to
"find himself", and the allotment of
the necessary time and conditions for
interpsychic recuperation, conceived
as a specific .activity and not the
mere passivity af a contemplative
attitude-Le Carbusier's definition, in
foct, of recreation as "re-creotion"
of the individual.

It must be realized that the 2%
grawth af metrapalitan regions such
as the Rotterdam-Amsterdam ring,
the megalopalis af the eastern United
States and the Paris-Havre complex,
is for less than the 6 to 13% reg-
istered in certain cities in the devel-
oping countries, where, to make mat-
ters worse, the cultural levei is for
lower andoequipment is sadly lacking.
Underemplayment, multiple employ-

ment to meet the rising cost of liv-
ing, interna I migration and depressed
cultural standards leave the masses
with no margin for leisure. In the
greater part af the warld, recreation
in the social and ecanomic context
is by na means hypothetical leisure,
but may come to represent a clear-
cut activity of social integration,
aculturation and non-alienation.

The conclusians ta be drawn from
these considerations lead to various
proposals, amongst them: an inter-
disciplinary seminar on the subject,
possibly sponsored by Unesco, and
publication af a trilingual book an
the results obtained; encouragement
af mixed-study groups to be organ-
ized by the national sections and
production of research papers and
monographs, ta be subsequently tai-
lored by a work group of the Com-
miltee on Tawnplanning ta fit the
specific field of architectural applica-
tion. It is further suggested that the
seminar be held at the 1968 meeting
of the Committee and that guest lec-
turers be specially chosen fram
among architects (Lucio Costa, Chris-
topher Alexander), movie-makers
(Jean-Luc Goddard), writers (Umberto
Eco, N. Mailer, Simone de Beouvolr.
Jean-Paul Sartre), critics (G.C. Argan),
psychaanalysts (Kcrl Menninger) and
sociologists (Jane Jacobs).

THE ROLE OF CONSULTANrS
IN HOUSING DEVELOPMENT

Nello Bianchi

In construction work where apart-
ment buildings are concerned, any
sizeable undertaking demands: plan-
ning to ensure a logical sequence af
operations, efficient methods, and
availability of resources; manogement
to direct work in progress and keep
it up to schedule; co-ordination to
organize the activities af a variety
of trades and weld them into a
composite whale, admitting neither
delay nor conflicting exactions ar
grievencesi control to verify obser-
vence of specifications, avoid loss or
waste af time, labour and materiais,
and see that necessary adjustments
and improvements are made to plans
and programmes as the work ad-
vances. Ali this is quite beyond the
landawner, promoter or purchaser of
the future apartments (co-proprie-
tors), and it is to everyone's interest
to engage the services of a firm of
consultants, first to pragramme the
development and then to follaw ir
through the succeeding stages of
perfarmance.

Programming covers: analysis of
technical ecanamic and financial
leasibility; choice af site; physical
characterization af the undertaking;
recommendation of technical persan-
nel and skilled warkers; cornplemen-
tary services and relations with the
autharities; the performance sched-
ule and steps to be taken to com-
plete it rationally.

The follow-up operations comprise
technical control and analysis of:
services rendered to see that the
work is up to standard, specificotions,
time schedule and estimates; mate-
riais as regards quantity, quality,
finish, dimensions and cost; lobour
employed, particularly office person-
nel; cost and time limits for com-
pletion of each job, and correlation
between payment and work done;
cost estimates in relation to market
fluctuations, so as to ensure conti-
nuity of the work by readjusting the
installments to be paid by the flJ-
ture apartment-owners. Additianal
services are: continuous inspection
ta see that instructions and regula-
tions are observed; legal and fiscol
advice; up-to-date reports keeping the
ca-proprietors in touch with every
aspect (technical, economic and fi-
nancial) of the work in progress.

The initial cast of programming
must be borne by the promoter, but
the fallaw-up expenses should be
charged to the co-proprietors an o
pra ·rata basis according to jhe work
done each manth, with due carrection
for currency depreciatian.



SIEGE ADMINISTRATlF DE LA
POLICE FEDERALE - BRASILlA

Plus de 46 équipes de tout le Bré-
sil ont participé ou concours organisé
par l'lnstitut des Architectes du Bré-
sil . Aprês un premier examen les
solutions les plus conventionnelles
étaient rejetées com me n'étant pos
suff isornent irnposontes pour un ser-
vice important d'administration pu-
blique. Parmi les autres beaucoup se
ressemblaient à cause d'une adhésion
trop stricte aux prescriptions du code
du bâtiment de Brasilia, auxquelles
d'ailleurs NOVACAP acceptait de ne
pas accorder d'importance quand elles
n'étaient pas fondamentales. Le choix
se rapportait sur les projets les plus
représentatifs.

Finalement le jury, composé du
colonel Newton Braga Teixeira et
des architectes fcaro de Castro Mello,
Julio Franco Neves, Marcos Konder
Netto et Mauro Jorge Esteves, avec
Flávio Leo de Silve ira à titre de
consultant, a réduit le nombre des
équipes concurrentes à 9 dont 5
étaient classées, un groupe de l'Etat
du Parana en tête: Marcos Prado,
Jaime Lerner et Domingos H. Bon-
gestabs.

Les points faibles même dons les
meilleurs envois étaient une planifi-
cation maladroite ou insuffisante du
garage; exagération dons Ia disposi-
tion ou I'attention attachée à Ia
sécurité et à Ia séparation des cou-
rants de circulation réduisait I'espace
pour les bureaux jusqu'au point de
les éloigner de Ia façade; traitement
mesquin de I'entrée principale et em-
placement insatisfaisant de I'audito-
rium, bibüot hêque et salle d'exposi-
tions.

Ces défauts n'existoient pos dons
le projet gagnant qui fut élogié
pour Ia simplicité de Ia composition,
accentuée par des colonnes extérieu-
res, une distribution concise combi-
nant le canfort et Ia flexibilité dons
I'emploi de I'espace et une solution
structurelle relativement bon marché
et facile à réaliser en pratique. li
serait cependant souhaitable qu'à
un stade plus avancé on apporte des
modifications ou dessin de I'entrée
principale et à Ia cour ou jardin
devant I'édifice. " serait également
utile d'étudier davantage le systêrne
de protection contre Ia lumlêre tro-
picale cinsi ou'una accomodation
fonctionnelle du restaurant et des
offices.

Pour conclure, sentont que nom-
bre des concurrents avaient été trop
absorbés par le côté présentation du
dessin et s'étaient perdus dons une
quantité de détails techniques assez
discutables, le [urv a recommandé de
décourager cette tendance et, lors
de futurs concours organisés par l'lns-
titut de limiter le nombre de dessins
prés~ntés, réduisant ainsi le travail
de préparation des envois et facil i-
tant au jury Ia comporcison entre
leurs VQ leurs .

MUSEE ROUTlER DE PARAIBUNA
ANCIEN RELAIS DE DIL1GENCE

Augusto C. Silva Tenes

La route Unióo e Indústria, inou-
gurée par Pedro 11 quand il y emmena
l'lmpératrice le 23 juin 1861, relie
Petr6polis à Juiz de Fora, Minas Ge-
rais, et était Ia prolongation naturel-
le de Ia route pavée qui grimpait en
tournant jusqu'à I/jrnmense plateau
à environ 700 m d'altitude partant
de Ia fin de Ia ligne tracée à travers
Ia plaine marécageuse depuis Mauó,
au fond de Ia baie de Guanabara,
jusqu'à Raiz da Serra. Ce chemin
de fer, le premier ou Brésil avait été
construit par le baron de Mauá et
Ia cour impériale, enchantée de cette
nouveauté, cimait traverser Ia baie
en voilier, prendre ce train à vapeur
et de là, monter en caleches dernier
cri jusqu'au lieu de séjour réputé ou
l'Empereur avait son palais d'été.

A partir de là, Ia nouvelle route
était un triomphe du génie civil de
I'époque. Elle avo it 6 metres de lar-
ge, I'assiette de 50 chaussée était
revêtue de pierre conca~sée, damée
et ensablée, et bordée de choque côté
d'un fossé maçonné; elle servit de
modele à plusieurs générations de

constructeurs avec ses solides murs de
soutien, 50 pente dauce, courbes élé-
gantes et ponts pour traverser de
larges riviêres comme le Paraíba.
"Les diligences", écrit Philúvio Ro-
drigues plein d'admiration, "peuvent
Ia parcourir à une vitesse mayenne
de 20 km. à I'heure".

Pour remplacer les chevaux fati-
gués, Ia Compagnie União e Indús-
tria avait placé une série de relais
le lang de Ia route, tous à peu prês
du même style avec des pilliers de
briques et charpente en bois sup-
portant un toit de zinc [le') incliné
mais avec de lcrqes auvents sur mo-
dillons dépassant les murs. Le pho-
tographe Revert Henry Klumb, dons
son livre Dauze heures en dlligence,
édité en 1872, les décrit com me
"construltes tout en bois, svstêrne
amérlcain" et vraiment Ia méthode
de préfabrication standard employée
rappelle Ia structure balloon si po-
pula ire ou siàcle dernier dons le
For West. Le professeur Paulo Santos
attribue le style à I'influence des
rnenursiers suisses-allemands établis
dons Ia région et cite le seul relais
encore existant comme exemp le prê-
coce de Ia diffusion de Ia révolution
industrielle ou Brésil, confirmé par
Ia belle structure métallique de quel-
ques-uns des nombreux ponts ou'on
voit sur Ia route.

Au premier Conçrês de I'H istoire
de l'Etat de Rio, en 1963, un musée
de Ia route était inauguré officiel-
lement ou Relais de Paraibuna et
peu cprês de grandes réparations
étaient entreprises, comprenant Ia
restauration de Ia structure et le
remplacement du toit rauillé par des
plaques d'aluminium. Malheureusement
le Service National des Routes a
cessé de s'en accuper par manque de
fonds, quoique I'ensemble des dépen-
ses, y compr ís I/expropriation de pro-
priétés voisines et I'installation du
musée n'arrivoient pos ou pr lx d'un
seul kllomêtre de route. " est à
souhaiter que de nouveaux appuis
viennent par Ia suite afin de pouvoir
abriter dons des conditions convena-
bles, I'exposition de véhicles histari-
ques et de panneaux décoratifs re-
traçant I'histoire et les techniques de
construction routiêre ou Brésil depuis
les temps coloniaux jusqu'à nos
jours.

URBANISME ET RECREATION

Jarge Wilhelm

Le but de cet article, né d'une
propositian faite à Ia derniêre réunion
du Comité de I'urbanisme de I'UIA
tenu à Londres en ma i 1966, est
d'établir une base de discussion pour
décider quelle est Ia meilleure dispo-
sition à donner à I'espace réservé
aux activités de récréation connues
comme "temps libre" ou "loislr", ce
dernier considéré comme ternps libre
utilement employé.

L'ensemble peut être resumé sous
trois aspects de base: le pháncmêne
nouveau du tourisme européen, Ia
frustration devant I'emploi insuf-
fisant des facilités de récréation pro-
jetées à grande échelle, et le man-
que d'intérêt des pays en voie de
développement vis-à-vis .(lu probleme.
La vague de migration périódique vers
Ia mer et Ia montagne, à Ia recher-
che de ce que Ia Charte d'Ath,mes
définit comme récréation; et le ren-
versement des proportions dons le
domaine touristique devenu I'apanage
des classes moyennes et pauvres sont
encore un probleme essentiellement
européen qui pOllrtant ne manquera
pas de se répandre rap idement avec
I'épanouissement de Ia prospérité à
travers le monde et Ia réduction de
Ia semaine de travail. L'indifférence,
pour ne pas dire I'aversion, du public
en généra I contre les' centres sportifs
et entreprises culturelles trap ambi-
tieux et trop organisés semblerait
venir du manque de compréhension
psychologique et socialogique de ce
qui est Ia vie et, en particulier, le
loisir dons Ia vie, ce qui conduit à
des programmes inefficaces deman-
dant une étude p lus appro/ond ie .
Finalement, Ia tendance du "tiers
monde" de ne pas s'intéresser à Ia
question pourra sons doute être com-
bottue en élargissant I'angle d'appro-

che, jusqu'ici réduit à Ia conception
enropéeenne de "temps Iibre" .

Partant de ces considérations fon-
damentales, Ia discussion devrait être
dirigé"e de façon à pose r le problerne
a sa vraie échelle; I'insérer dons le
contexte social et culturel; fournir
des informations sur les études et
réalisations; indiquer des références
utiles de Ia littérature; montrer Ia
complexité du sujet et signo ler des
voies de recherches que I'U IA de-
vrait explorer .

La lecture de Ia bibliographie con-
duit à Ia conclusion que le thêrne est
traité du point de vue spécifique de
I'auteur selon 50 spécialité, qu'il soit
psychologue, socioloque urbain ou
architecte. Cependant les articles de
Christopher Alexander, le livre de
Chermayeff, le plan paur South
Hampshire du professeur Buchanan,
certains travaux de K. Lynch et de
Gordon Cullen et des passoges de Ia
revue françoise "Communications",
informations de "Architectural Re-
víew", "Ekistics" et les es~ois d'Urn-
berto Eco ont plus de porte e .

La diversité de conception en ce
qui concerne les loisirs était l?arti-
cullêrement mise en relief a Ia
triennale de Milan avec l'Angleterre
montrant les activités en 'plein air, Ia
chasse et le sport, en contraste avec
léS hamacs et le guitare de Ia salle
brésilienne. Au conçrês de Médecine
psychasomatique (Paris, 1~~6), .on
voyait nettement que I eyolutlOn
mentale de l'espàce humaine n'arrive
pos à se tenir à Ia hauteur de
I'avance technique, Ia tension s'éta-
blit et Ia fatigue est due à Ia ma-
not;nie, I'automatisme et I'aspect
hypnotique de Ia routine quotidien-
ne plutôt qu'à I'effort physique.
Tous ont été d'accord qu'il faut
trouver une solution, non ou moyen
de tranquilliseurs ou de stimulants,
ma is en transfarmont Ia vie des vil-
les de façon à diminuer Ia tension
et augmenter les intérêts indiyiduels
et collectifs. D'oú il ressort que le
sujet dépcsse les limites de I'archi-
tecte, de I'urbaniste et du paysagiste,
et que toute discussion serail incem-
plête sons Ia participatian de soclo-
logues, critiques, artistes plastiques et
cinéastes.

Parmi les facteurs qui accroissent
Ia fatigue et I'angoisse doris Ia .~'~
urbaine il y a Ia troublante vanete
du choix, I'appel continu de Ia ~ubli-
cité à I'encontre du proprc gre, Ia
superficialité engendrée par !a mul~
tiplicité des contacts humclns qUI
affaiblit les liens de véritable affec-
tion en les remplaçant par des rela-
tions rationnelles et Ia diversité hié-
rarchique d'emplois qui stimule I:a,:,bi-
tion mais fait ressor+ir les meço-
lités culturelles et matérielles créa-
trices de I'envie et de Ia haine entre
classes. Ce ferment d'excitation émo-
tionnelle trouve une échappatoire
dons Ia violence et I'agressivité (que
ce soit en vêtement, art, sport, di-
versians ou érotisme), et cette atmos-
pbêre tendue est aggrav"i!e par des
guerres et par Ia tolérance envers Ia
torture et I'oppression pour des ma-
tifs -polít lque ou idéologiques qui
conduisent ou dérangement cérébral
et à Ia fuite dons le crime.

Tout cela est pour montrer que le
probleme de récréation n'est pas une
question futile pour sovo ir comment
passe r son temps en loisirs champêtres
ou athlétiques. La récréation urbai-
ne doit se préoccuper du moyen de
feire digérer Ia masse de connoissan-
ces ingurgitée choque jour aux hom-
mes, d'individualiser les contacts pour
rendre J'homme copoble de "se trouver
lui-même", et de donner le temps
et les cond it ions nécessa ires à Ia
récupération inter-psychique com-
prise comme. activité spéciflque et
non comme simple passivité d'atti-
tude contemplative - en fait, Ia dé-
fin ition de Le Corbusier de récréation
comme "re-création" de I'indivídu.

" faut se rendre compte que les
2% de croissance des régions mé-
tropalitaines telles que I'anneau Rot-
terdam-Amsterdam, Ia mégalapolis
des Etats-Unis de l'Est et le com-
plexe Paris-Havre, sont bien moins
que les 6 à 13% enregistrés dans
certa ines villes des pays en voie de
développement· ou, paur empirer les
choses, le niveau culturel est tres in-
férieur et I'équipement fait défaut.

Le manque d'emplai, le besoin de
plusieurs emplois pour être à même
de répondre à Ia cherté croissante de
Ia vie, Ia migration interne et les
standards culturels médiocres laissent
Ia masse sons possibilité de loisirs.
Dons Ia majeure partie du monde, Ia
récréation du point de vue sodale et
économique est loin d'être un loisir
hypothétique, mais est capable de
devenir une nette activité d'intégra-
tion soeiale, d'aculturation et de
non-aliénation.

Les conclusions à tirer de ces cons-
tatations conduisent à différentes
propositions dont: un séminaire inter-
disciplinaire, peut-être sous les ous-
pices de l'Unesca, et Ia publication
d'un livre en trais langues sur les
résultats obtenus; I'encouragement
de groupes d'études mixtes organisés
par choque Section nationale et Ia
préparation de thêses et de monogra-
phes destinés a être mis ou point
par un groupe de travail du Comité
d'urbanisme pour les adapter ou
champ spécifique d'oppllcctlon de
I'architecture. En outre il est suggéré
que le séminaire sait réalisé à I'occa-
sion de Ia prachaine réunion du Co-
mité en 1968 et que les conférenciers
soient choisis parmi des architectes
(Lucio Costa, Christopher Alexander),
cinéastes (Jean-Luc Goddard), écri-
vains (Umberto Eco, N. Mailer, Si-
mone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre),
critiques (G. C. Argan), psychana-
listes (Karl Menninger) et sociologues
(Jane Jacobs).

LE ROLE DU CONSULTANT
DANS L'IMMEUBLE D'APARTEMENTS

Nella Bianchi

Dons Ia construction de I'mmeuble
d'appartements toute entreprise d'une
certaine envergure exige pour un ban
rendement: planification pour assurer
une suite d'opérations logiques, métho-
des efficaces, et possibilité de ressour-
ces; administration pour diriger les
travaux en cours et les tenir à jour;
caordination pour organiser les acti-
vités de métiers divers et les souder
en un tout hornoqêne, sons odmettre
ni retard, ni conflits, ni réclamations;
contrôle pour vérifier I'accomplisse-
ment des reglements, éviter Ia perte
ou gaspillage de temps, de travail et
de matériel et s'assurer que les rec-
tifications et les amélioratians né-
cessa ires soient opportées aux plans
et programmes ou fur et à mesure
que le travail avance. Tout cela est
absolument hors des compétences du
propriétaire terrien, de I'organisateur
ou des acheteurs des appartements
à construire (co-propriétaires), et c'est
dons I'intérêt de tous d'engager les
services d'une firme de consultants
d'abord pour Ia programmation de
I'entreprise et par Ia suite pour
suivre les différentes étapes d'exé-
cution.

La programmation comprend: I'ana-
Iyse des possibilités techniques, éco-
nomiques et fincnciêres: recommen-
dation d'un personnel technique et
d'ouvriers spéciolisés; services complé-
mentaires et rapports avec les auto-
rités; ~Ian d'exécution et mesures à
prendre pour assurer Ia réalisation de
chaque étape ou moment dit.

L'accampagnement des travaux
comprend le contrôle technique et
I'analyse de: services rendus pour
s'assurer que le travail est exécuté
selon les regles de I'art, spécifica-
tions, horoire et devis; motériaux en
ce qui concerne Ia quantité, qualité,
fini, dirnensions et prix; moin d'reu-
vre employée, particulierement le per-
sonnel de bureau; cout et délai pour
I'achevement de choque tâche et
corrélation entre I'avoncement du
travail et le paiement; rapport entre
les prix et les fluctuations du mar-
ché afin d'assurer Ia continuité du
travail en réajustant les versements
partiels des futurs propriéta ires d'ap-
Dortements. D/outres services SOr.lt:
inspection continuelle pour assurer
I'observation des instructions et re-
glements; conseils légoux et fiscoux;
rapports à jour mettant les co-pro-
priétoires eu courant des divers 05-
pects (techniques, économiques et
financiers) de Ia marche des travaux.

Le cout initial de programmation
doit être supporté par I'organisateur
mais les dépenses qui suivent seront
à Ia charge des co-propriétaires et
calculées selon le travail de choque
mois avec correction monétoire.
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Editorial

Os arquitetos e a política de
desenvolvimento territorial

ARQUITETURA chega ao 60.0 número. Durante
todo êsse tempo - que vai desde o primeiro número
de "IAB-GUANABARA" até êsse 60.0 de ARQUITE-
TURA - procuramos refletir, ponto por ponto. o
pensamento, as esperanças, os anseios, e não pou-
cas vêzes a perplexidade e o desencanto do arqui-
teto brasileiro ante a grande e variada gama de
aspectos assumidos, entre nós, pela habitação e o
planejamento territoruü e as iniciativas governa-
mentais a êles concernenies.

üsses 60 números atestani bem nossa tuta. O
balanço, feito hoje, deixa-nos, certamente, um saldo
positivo. Lutamos todo êsse tempo. Luta era a
palavra que constava da primeira frase do primeiro
dêsses editoriais e lhe dava tônica. Os que a êle se
sucederam mantiveram-se coerentes e asseguraram
a permanência do tom inconiorme. Manifestamos,
continuadamente, o inconiormismo e a perplexi-
dade do arquiteto brasileiro ante uma situação que
se lhe apresentava sob a aparência de uma enorme
potencialidade de ação e que, simultâneamente,
frustrava-lhe quase tôdas as possibilidades de par-
ticipação eietioa. No entanto, tínhamos consciência
da nossa vocação e gana de marcar, com o nosso
fazer, um momento da cultura arquitetônica bra-
sileira. Sabíamos, e nos capacitamos cada vez mais
disso, que não só palácios e templos,. mansões e
castelos, constituem matéria arquitetõnica. A casa,
abrigo do homem comum, a rua onde éle anda, a
escola freqüentada por seu filho ou o bar onde êle
bebe com os amigos, também podem vir a ser ma-
téria de arquitetura, e de primeira qualidade. ,.

Contenta-nos registrar, ao fazermos êsse btüan-
.ço, o fato de termos podido ouvir, da parte do Mi-
nistro do Interior - no ato tia. posse dos novos
conselheiros do BNH - que "o direito de morar
decentemente incorporou-se entre os postulados da
dignificação do homem, que constitui, em última
análise, o objetivo central dos governos democrátí-

4 cos. O problema da habitação pode, assim, ser
colocado como criação de condições para que tôda
família possa dispor de uma residência compatível
com sua dignidade humana". E que, além disso,
"um país como o Brasil, cuja população está cres-

cendo a mais de três por-cento ao ano, tem de cui-
dar, seriamente, para que uma parte dessa popula-
ção não venha a amesquinhar-se física e moral-
mente no atoleiro da favelização crescente".

O Ministro, ao vincular, logo após, êsse proble-
ma ao crescimento demoçráiico e ao processo de
urbanização, mostra uma consciência da profundi-
dade e das dimensões do problema, a qual, infeliz-
mente, não tem sido comum entre nossos dirigentes.

Ao assinalar que:

"quando se conjuga a tal velocidade' demográfica
um processo ainda mais vertiginoso de urbanização
- e ao mesmo tempo anárquico, descoordenado,
desassistido - não se admira que se criem condi-
ções verdadeiramente tumultuárias para a vida
comunal e individual. É imperioso que essas cida-
des em expansão sejam equipadas adequadamente
dos serviços básicos indispensáveis, o que requer a
intervenção disciplinadora de planejamento, de for-
ma integrada e coerente",

o Ministro do Interior reaceruie nos arquitetos uma
esperança que se esfumara ante a ótica estreita de
uma setorieação absurda e impossível já de aceitar
no tempo em que vivemos.

A fala do Ministro do Interior à alta direção do
órgão principal do sistema tiabitacioruü brasileiro,
abre caminho à visão de ampla perspectividade
para o estabelecimento das diretrizes de uma efe-
tiva polít~ca de planejamento territorial, de há
muito almejada pelos arquitetos brasileiros.

Os arquitetos brasileiros ao festejarem a 60.a

edição de sua revista ARQUITETURA, congratu-
lam-se com o Ministro do Interior p01' sua posição
ante o probtema habitacional e urbano e se decla-
ram, uma vez mais" prontos a colaborar e a parti-
cipar efetivamente da formulação de uma política
territorial, pois estão de acõrâo em que "trata-se de
matéria que envolve o interêsse da comunidade na-
cional e afeta o País na sua integridade" e reconhe-
cem, igualmente, "como imperativa a liderança do
govêrno central no equacionamento e condução do
problema" . O



Brasília:
Departamento

Concurso para sede do
Federal de Segurança Pública

\
\
\

Uma equipe do Paraná composta pelos
arquitetos Marcos Prado, IAB-PR, Jaime
Lerner, IAB-PR, e Domingos H. Bonges-
tabs, IAB-PR, classificou-se em primeiro
lugar no concurso público nacional para o
estudo preliminar do projeto da sede do
Departamento Federal de Segurança Pú-
blica, patrocinado pelo Instituto de Ar-
quitetos do Brasil e ao qual concorreram
46 trabalhos de diversos pontos do País.
O concurso teve como arquiteto assessor

Flávio Leo da Silveira, IAB-GB e foi Iut-
gado por um júri integrado pelo Coronel
Newton Braga Teixeira e pelos arquitetos
ícaro de Castro Mello, IAB-SP, Júlio Fran-
co Neves, IAB-SP, Marcos Konder Netto,
IAB-GB, e Nauro Jorge Estêves, IAB-DF.

o Julgamel!to

o júri, numa primeira visão do conjunto
dos trabalhos concorrentes, constatou "o

bom nível da maioria dos estudos preli-
minares, verificando ainda que, dadas as
limitações impostas pelo Edital, Programa
e Normas para Construção em Brasílía,
as soluções apresentavam, via de regra,
inúmeros pontos de contato, havendo mes-
mo um número bastante restrito de tipos
de solução arquitetõnica. Constatou, ainda,
ter havido, por parte de muitos concor-
rentes, exagêro de interpretação de alguns
itens do Programa, tais como segurança
e independência de circulações, fator que
gerou soluções pouco aceitáveis, do ponto
de vista arquitetõnico".
O júri adotou como critério de seleção

o das eliminações gradatívas, estabelecen-
do que, numa primeira fase, os trabalhos
seriam analisados de maneira bastante
ampla. A seguir, considerando que os tra-
balhos em sua maioria, baseavam-se, tanto
técnica como funcionalmente, em alguns
poucos padrões de solução, acordou em elí-

minar, numa apreciação inicial, os estu-
dos que apresentassem características me-
nos marcantes. "Isto porque, - explicítou
a Comissão JUlgadora - estando o edifí-
cio sede do DFSP destinado a abrigar um
setor importante da administração pú-
blica, deverá marcar com sua presença a
paisagem urbana da capital do País" ..

Com a aquiescência do arquiteto Nauro
Jorge Estêves, membro do júri designado
pela NOVACAP, foi decidido pela Comis-
são Julgadora que não seriam levados em
conta, rigidamente, possíveis divergências
porventura existentes entre trabalhos con-
correntes, de boa arquitetura, e prescrí ..".
ções não fundamentais das Normas para
Construção em Brasília.
Na primeira apreciação, foram elimina-

dos nove dos 46 trabalhos concorrentes,
na segunda, 10, e finalmente, na terceira,
12. Terminada essa primeira etapa do jul-
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g~mento. os membros do júri, após uma
revisão dos trabalhos eliminados, que con-
firmou a decisão tomada anteriormente,
fizeram nova apreciação dos 15 trabalhos
remanescentes, excluindo, por unanimida-
de, mais seis dêles. Ficaram, desta forma,
nove trabalhos entre os quaís seria deci-
dida a classificação dos cinco finalistas .
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resolveu examíná-los sob os seguintes as-
pectos: "1) ~ Concepção plástica (caráter,
monumentalidade, tratamento das facha-
das, integração do edifício com o jardim
ou praça fronteiros, entrada e hall princi-
pais, etc.) : 2) - Funcionamento e condi-
ções de uso (acessos, circulações, flexibili-
dade, distribuição dos itens do programa
nos diversos pavimentos, proteção contra
insolação, iluminação natural, vista, ven-
tilação natural, etc.) : 3) - Sistema cons-
trutivo (concepção estrutural, seu custo e
facilidade de execução, simplicidade, ade-

Ftnaíístas

Para classificar os cinco finalistas entre
os nove trabalhos remanescentes o júri

quaçâo da estrutura ao prédio, facilidade
de passagem de tubulações, etc.) : 4) -
Equipamento técnico (flexibilidade e dis-
tribuição racional das instalações, facili-
dade de visita, etc.o : 5) - Atendimento
às exigências do Programa, Edital e Nor-
mas para Construção em Brasilia; 6) -
Relação entre áreas brutas e áreas úteis
(rendimento da área total). A cada um
dêsses itens o júri resolveu atribuir pon-
tos, de zero a cinco, e dar aos três pri-
meiros itens, - concepção plástica, run-



cíonamento e sistema construtivo ~ pêso
2, enquanto os demais teriam pêso um.

Atribuídas as notas aos trabalhos ainda
em julgamento, foram eliminados mais
quatro trabalhos. restando então cinco
para classtücação final.

Classificação final

Na classificação final dos cinco trabalhos
restantes, o júri abandonou a critério de
notas e analisou comparativamente, cada
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um dos projetos, item por item, até defi-
nir a classificação final do concurso. Em
primeiro lugar, foi classificado, por una-
nimidade, o estudo preliminar n.? 37, em
segundo lugar o estudo preliminar n.? 12.
em terceiro lugar o estudo preliminar n.v
25, em quarto lugar o estudo preliminar
n.? 14 e em quinto lugar o estudo preli-
minar n.? 24.

Comentário do júri sõbre os trabalhos
premiados

Quinto colocado - trabalho n.? 24. O
trabalho, segundo o júri, "apresenta boa
solução de implantação e tratamento da
praça fronteira, bem como do acesso de
veículos, porém o aspecto é pouco condi-
zente com a função a que se destina; o
acesso direto ao auditório contraria o Edi-
tal e Programa e a praça criada, apesar
dos méritos que apresenta, conflita com
a legislação em vigor; a garagem é defi-
ciente.

Quarto lugar - trabalho n." 14. "Tem
como mérito - assinala o júri - a preo-
cupação de dar um tratamento ao jardim
fronteiro ao prédio o qual, entretanto,
não apresenta caráter, sendo ainda o úni-
co dos finalistas que acentuou convenien-
temente a entrada principal do prédio; a
garagem ficou prejudicada pela má im-
plantação do auditório e a estrutura apre-
senta descontinuidade no pavimento tér-
reo, nu ponto de acesso, além de apre-
sentar uma linha de pilares internos qua
prejudicam a flexibilidade".

Terceiro lugar - trabalho n.? 25. "Apre-
senta solução plástica exterior bastante
convincente, apesar de não marcar clara-
mente o acesso principal; pràticamente
não possui garagem sendo que o estacio-
namento de viaturas polícíaís está locali-
zado no mesmo pátio que dá acesso ao
auditório; devido a excessiva preocupação
com segurança os acessos e halls ficaram
confinados e a localização de escadas nos
extremos do bloco impede a possível uti-
lização dêstes espaços; a concepção es-
trutural, válida e vigorosa, apresenta-se
onerosa em relação aos demais classifica-
dos, enquanto que o sistema mecânico foi
minuciosamente estudado; a solução em
pilotis contraria as Normas para Constru-
ção em Brasília".

Segundo lugar - trabalho n." 12. "Apre-
senta - conforme o parecer do júri -
bom tratamento do bloco e da área fron-
teira ao mesmo, apesar de não ter bem
fefinido o ponto de acesso principal; apre-
senta solução com três subsolos, tendo o
auditório, biblioteca e sala de exposições
sido localizadas no segundo subsolo, solu-
ção inferior à dos demais classificados; a
garagem é insuficiente; o conceito de cir-
culações independente, adotado nos pavi-
mentos, além de exagerado, redunda em
excesso de área de circulação, fazendo com
que as salas de trabalho ficassem sem co-
municação direta com as fachadas; o an-
dar de comunicação não está localizado
no pavimento indicado pelo Programa.
Louvável a preocupação com pesquisa es-
trutural e método construtivo racional.

s Primeiro lugar - trabalho n.? 37. Se-
gundo o júri, êsse trabalho é "ínegàvel-
mente o que melhor atende à tôdas as
exigências do Programa Edital e Normas
para a Construção em Brasilia. Sua solu-
ção plástica, serena e marcada pela pre-
sença das colunas exteriores é a mais con-

dizente com o caráter do edifício e poderá
ainda evoluir. O conjunto formado pelo
acesso principal, auditório, biblioteca, sala
de estar e restaurante está õtímamente re-
solvido, criando um ambiente desvinculado
das áreas de trabalho, próximo ao jardim
ou à praça. A garagem e acessos de veí-
culos estão definidos de maneira clara e
ampla, com ótima circulação. Os pavimen-
tos apresentam bom rendimento e a flexi-
bilidade pedida no programa. A solução
das circulações verticais grupadas em uma
única prumada, porém permitindo inde-
pendência aos diversos setores, atende de
maneira concisa e econômica às exigên-
cias do programa, liberando ao máximo à
área dos pavimentos. Boa a solução ado-
tada para as instalações em geral. No
restaurante é assinalado o fato de não ha-
ver ligação direta por meio de escada ou
elevador, entre a cozinha e os demais ser-
viços, localizados no subsolo. Q sistema
adotado para esquadrias e proteção contra
insolàção não convence plenamente. O
sistema estrutural apresenta-se claro, ra-
cional, de fácil execução e relativamente
econômico, permitindo, por outro lado, a
desejada flexibilidade das instalações.
Tendo em vista tratar-se de um estudo
preliminar o júri recomenda ao arquiteto,
ou arquitetos vencedores do concurso, le-
var em conta, numa segunda etapa, os
seguintes pontos: dar a praça ou jardim

fronteiro ao prédio um tratamento mais
de acôrdo com as características e desti-
nação do mesmo, após consulta às auto-
ridades da Secretaria de Viação e Obras
do Distrito Federal; emprestar maior ên-
fase e caracterização ao acesso principal
do edifício; fazer reexame do sistema de
proteção contra insolação, com possível
enriquecimento da textura dos interculu-
nios; reestudar as condições de funciona-
mento dos serviços do restaurante e, fi-
nalmente, atendesse à programação defi-
nitiva a ser elaborada pelo Departamento
Federal de Segurança Pública.

Recomendação final do júri

O júri, tendo observado uma excessiva
preocupação, entre muitos dos concor-
rentes, com os aspectos de apresentação
gráfica, minúcias e detalhes de um tec-
nicismo discutível "recomenda ao Instituto
de Arquitetos do Brasil que nos próximos
concursos organizados pelo órgão de classe
dos arquitetos sejam limitados, ao máxi-
mo, tais exageros desnecessários, com a
fixação inclusive do número de pranchas
a ser apresentado, medidas que só pode-
rão beneficiar os próprios concorrentes,
facilitando, por outro lado, a tarefa do
júri, que se aterá assim ao exame do es-
tritamente essencial."



()s vencedores do concurso

A identificação dos trabalhos classifica-
dos reveiou o seguinte resuitaco:

Primeiro colocado - trabalho 0.0 37 _
De autoria ue uma equipe oe arquitetos
do ./:'arana, íntegraua peios seguintes pro-
ríssronais: Marcos .Praao, IAti-rR, uaame
Lerner, IAB-J:'J:t, Domingos H. Bongestabs,
lAB-.I:"Rj consultores estruturais, engenneí-
ros JÚlio Lerner e Moisés Bt!rgerj consul-
tor de equipamento, engenheiro José Ri-
cardo MagalOi.

Segundo colocado - trabalho n.? 12 _
EqUlpe paulista composta peios arquitetos
Francisco ./:'etracco, lAB-SJ:', Joel J:tàllla-
lho Júnior, IAB-SP, LUlgi Villavechia,
lAB-S./:', e Marina Bernardíní Poneill,
IAB-SP, que teve como consultor estrural
o recém-falecido engenheiro Rooerto Rossi
Zuccollo.

Terceiro colocado - trabalho 0.0 25 _
De autoria de equipe gaúcha integrada
pelos arquitetos Miguel J:'ereira, lAB-RS,
Ivan :Mizoguchi, IAB-RS e Francisco Sto-
ckínger, lAB-RS, que teve como consulto-
res os engenheiros Ervino Fritsch e Eu-
gênio Knorr (estrutura), Fernando Lima
(eletrônica), Carlos Medeiros (ar condicio-
nado), Bojunga e Dias (eletricidade e hi-
dráulica) e Fernando Campos de Sousa
(técnica de construção).

Quarto colocado - trabalho 0.0 14 -
Equipe de São Paulo, integrada pelos ar-
quitetos Pawell Martyn Liberman, IAB-SP,
Gregório zone, lAB-SP, Richard Kohn,
IAB-SP e Nélio Rodrigues, IAB-SP.

Quinto colocado - trabalho 0.8 24 -
De autoria dos arquitetos Acácio Gil Bor-
soi, IAB-PE e Almir Gadelha, IAB-GB O
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Urbanismo e recreação

Arquiteto JORGE WILHEIM

Durante a última reunião da
Comissão de Urbamsmo da U.I.A.,
em maio de 1966 (Londres), fomos
encarregados de preparar um do-
cumento inicial, apto a encami-
nhar um debate sôore o problema
do planejamento de espaços desti-
nados a acolher as atrvidades re-
creativas, - o chamado "tempo
livre" ou "lazer" (que é um tempo
livre gratificador).
O presente artigo objetiva aten-

der àquela designação, submeten-
do aos colegas da Comissão uma
primeira apreciação do tema, assim
como propostas para aprofundar o
assunto. -

OS ANTECEDENTES

Antes de mais nada, convém observar
que o tema surgiu, em virtude de três
aspectos fundamentais:

1) o fenômeno nôvo do turismo europeu;
2) uma certa rrustraçãocesuuante de vá-

rIOS pianejamentos recreauvos de gran-
de -escala, não suficientemente sub-
desenvolvidos;

3) ao "obstrução" com que o tema é ainda
sentido em países suodesenvoívtdos.

o Turismo
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o turismo pode ser hoje definido como
um emprego grauncauor do tempo dei-
xaco nvre pelas interrupções periocacas 110
traoaino e no estudo, um íazer, portanto
e que é tornado especínco pela mudança
de ambiente.
Verifica-se, com efeito, existir hoje uma

verdaueira migração periódíca de popula-
ções européias que buscam praias e mon-
tanhas, CIdades e estracas, - para exerce-
rem aquela atívídaue que é dennída pela
Carta ae Atenas com o nome de "recrea-
çào". Bsta atividade pode ser considerada
como "nova", seja por seus aspectos quan-
títatrvos (há localidades que durante um
mês aumentam dez vêzes a sua popula-
ção), seja por seus aspectos qualitativos
(em população), seja por seus aspectos
qualítativos (em sociedades afluentes as
populações turístímas são de classe mé-
dia e operária, modificando-se os seus
hábitos mas levando também novos hábi-
tos e rotinas aos locais que os recebem
periodicamente). :í!:stes aspectos novos exi-
gem dos arquitetos uma abordagem cria-
tiva do problema. Não valem mais as
soluções aristocráticas e exclusívístas, nem
podemos ignorar que êste rítmo, êste pul-
sar de imigração e emigração acarreta
profundas alterações no meio ambiente,
fisico e humano.

Conclusão: A concíêncía desta inovação
e o sentimento de necessidade de uma
abordagem mais integrada no problema,

que é, por ora, eminentemente europeu,
- é certamente um dos motivos para ini-
ciarmos o estudo da recreação de grandes
massas. (Lemnramos, contudo, que o as-
pecto específico do turismo está sendo
estudado, no seio da U.I.A., pelos arqui-
tetos balcâníos) .

A Frustração

Por outro lado, ao pôrmos em prática
alguns aos preceitos uroamstícos que de-
vemos aos pioneiros da Carta de Atenas,
- descoorímos com algum espanto que os
homens freqüentemente não utilizam os
projetos e as realizações que preparamos
para o seu lazer, para a sua recreação. E
surge a frustração de grandes empreendi-
mentos (centros esportivos, organizações
culturais, etc.) serem detestados e consi-
derados enfadonhos pelos usuários a quem
se destinam; ou de terem uma capacidade
ociosa, representando, por conseguinte, um
mau .ínvestímento social.
A diminuição gradatíva da jornada de

trabalho, a crescente mobilidade e noma-
dismo de populações em países como os
Estádos Unidos, a sensação de que falta
a nós arquitetos um mais profundo conhe-
cimento psícológíco e sociológico sôbre o
significado da vida e, particularmente, do
Iazer na vida contemporânea, são igual-
mente fatôres de nosso interêsse pelo pro-
blema.
Conclusão: O perigo da excessiva "or-

ganização" da recreação e a falta de um
conhecimento mais profundo e de uma
programação mais adequada, têm sido ín-
tuidos pelos arquitetos e constitui outro
forte motivo para o estudo do assunto.

o "Tiers-monde"

Nos debates iniciais ocorridos em Lon-
dres percebeu-se ainda que os motivos
fundamentais, acima mencionados, esca-
pam à preocupação da maior parte da
população do mundo, isto é, aos povos do
"tíers-rnonde". Presume-se, no entanto,
que a dinâmica social e urbana dêstes paí-
ses faz dêles um rico campo de estudos,
experiências e inovação; o aspecto e os
problemas do lazer nesses países poderão
esclarecer a verdadeira função social da
recreação.
Conclusão: Dar ao estudo um caráter

mais universal, não focalizando exclusiva-
mente o aspecto europeu do "tempo-livre",
permitirá talvez de identificar com mais
clareza o que é recreação.

OBJETIVOS

Evidenciados os antecedentes do pre-
sente artigo, estabeleçamos os seus obie-
tívos. O documento e o debate resultantes
devem, a nosso ver, permitir:

a) evidenciar a verdadeira escala do
problema;

b) colocá-to num contexto sócio-cul-
tural;

--------------------

c) fornecer informações sôbre estudos
e realizações, assim como sôbre publicações
que possam ser compulsadas;

d) revelar a complexidade e multí-
disciplinaridade do tema; -

e) fornecer propostas de aprotunda-
mento por parte da U.I.A.
Estas propostas deverão levar a realiza-

ções cujos resultados possam ser ampla-
mente utilizados pelos arquitetos: (1) no
seu trabalho profissional e (2) nos seus
esforços, individuais e coletivos, no sentido
da criação de políticas adequadas à reali-
zação de obras de uso recreativo integra-
das na cidade e na sociedade urbana.
Como método de trabalho, procurando

aproximações sucessivas ao tema, procura-
mos fornecer elementos para um primeiro
debate, analisarmos a bibliografia exís-
tente, apontamos alguns autores que nos
parecem especialmente interessantes, iden-
tificamos suscintamente as profissões que
abordam o tema e, finalmente, apresenta-
mos uma primeira sintese.

A bibliografia

A bibliografia compulsada evidenciou
que o prooiema raramente é tratado de
maneira integral. Ou são publ1cadas sim-
plesmente obras de planejamento ou pro-
jetos para fins recreativos, sem um segui-
mento de seu uso, ou são editadas obras
sociológicas, como as da Universidade de
Chicago, em que a recreação é tratada
como mera omissão; ou comparece o tema
nas entrelinhas de obras de psícología so-
cial, evidenciando apenas um aspecto, im-
portante mas parcial, qual seja o da hip-
nose coletiva exercida pela publicidade;
ou ainda um aspecto eminentemente prag-
mático, qual seja o da psiconietria.
Esta ausência de uma visão global é

compreensível: dum lado a psicologia so-
cial não desenvolveu ainda sufícíentemente
suas teorias de aferição, por outro lado,
a sociologia urbana preocupou-se com
grupos claramente deríníveís, a -classe
operária, por exemplo, estudando os re-
sultados sociais de novas tecnologías, um
prisma bastante pragmático. Finalmente,
os arquitetos, preocupados com sua afir-
mação profíssíonal, íntuíram a necessidade
de uma visão integrada, mas não tiveram
à disposição o instrumental que os habili-
tasse a uma melhor programação do tema.
Muitas das contribuições bibliográficas

parecem-nos, no entanto, importantes. :í!:
o caso dos artigos de Cristopher Alexan-
der, do livro de Chermayefi, do plano de
South Hampshire do Prof. Buchanan, de
algumas obras de K. Lynch e de Gordon
Cullen, de certos números da revista fran-
cesa "Communícatíons", de certas notas
editoriais da "Architectural Review", de
"Ekistics" e da obra de Umberto Eco.

Conclaves específicos

Quanto a realizações e obras prêylas, não
podemos desconhecer as reulüõe~., e- expo-



síções realizadas em tôrno do tema "o
tempo livre". Destas, a mais ampla deve-
ria ter sido a penúltima Trienal de Milão.
Os quatro capítulos críticos preparados
pelos organízadores tencionavam por a nú
a ínexístêncía de "liberdade" e a domi-
nâncía da "indústria e comércio do tempo
livre". Pretendía-se evidenciar que a in-
dústria tenha a "massificar" o povo.

As participações nacionais sublinhavam
êste ponto de vista, mesmo sem o querer.
Enquanto o pavilhão inglês preparou séria
e conscientemente uma seleção de produ-
tos recreativos' e esportivos, Lúcio Costa
apresentava, em nome do Brasil, um salão
cheio' de rêdes e um violão encostado: re-
creação ativa e recreação passiva, aceita-
ção e uso das "coisas" que nos são im-
postas e não apenas oferecidas, contras-
tando com a mera contemplação. A Trie-
nal colocou, para quem o quisesse ver, o
conflito inerente ao próprio têrmo recrea-
ção. Não conseguiu, no entanto, tornar
patente e óbvía SUa análise, nem dar-lhe
clareza didática ou divulgação popular.

Outra realização importante foi o Con-
gresso, de l\'ledicina Psico-Somática (Paris,
Í9(6) em que psicólogos, sociólogos, assis-
tentes -sociais, urbanistas e médicos deba-,
teram o problema da fadiga e do repouso.
Neste seminário, evidenciou-se que a evo-
lução mental da espécie humana é mais
lenta do que a sua evolução técnica, pro-
vocando tensões crescentes, A fadiga re-
sulta mais da monotonia, automatismo e
aspectos hipnóticos da vida 'e do trabalho,
- do que do esfôrço físico. A fadiga do
operário pode ser reflexo do sentimento de
alienação do trabalho que executa. Um
equilíbrio, psíquico é a melhor arma con-
tra' ,o ,cansaço. 1l:ste, é' hoje considerado
"a doença da cidade", acarreta acidentes
diretos e manifestações psíco-somátrcas.
O papel das condições de trabalho e do
transporte são fatôres importantes de
cansaço e o lazer ou recreação existentes
foram denunciadas como incapazes de res-
tabelecer um equilíbrio psíquico: acidentes
do trabalho são mais comuns na volta de
férias e às segundas-feiras. O uso de se-
dativos e de excitantes não foi considerado
como solução, voltando-se as esperanças
dos congressistas para uma, transformação
da vida urbana, diminuição das, tensões
c aumento de ínterêsses individuais e co-
letivos.

Profissões interessadas no problema

Do próprio exame das etapas preceden-
tes verificou-se que, além dos arquitetos,
outras disciplinas abordam o problema e
o estudam através de entoques especüicos.
Os sociólogos preocupam-se com a recreá-
çoã encarando três aspectos principais: o
das relações de trabalho, isto é, analisan-
do-a simplesmente como um não-trabalho,
o dos resultados sociais das novas tecnolo-
gías: e o das alterações culturais ruturas
(como viverá o homem socíetárío de ama-
nhã). Esta última pergunta é também co-
locada por psicólogos que analisam os

desajustes e neuroses resultantes da vida
moderna. Os assistentes sociais preocu-
pam-se pelo grau de participação social
que pode ser despertado pelo jôgo, pela
recreação, pela cultura. Importante papel
no esclarecimento do tema pode ser de-
sempenhado pelos escritores e artistas;
seu esfôrço de síntese e o impacto de suas
obras, notadamente as de ciência, - fic-
ção, as da arte de vanguarda e as de ci-
nema, - dão uma contribuição sensível e
importante para a compreensão do pro-
blema.

Se considerarmos como um grupo os
arquitetos, urbanistas e paisagistas, - os
demais profissionais participantes de um
debate seriam, portanto, principalmente:
sociólogos, criticos, psicólogos e psicana-
listas assistentes sociais, escritores, artis-
tas plásticos e cineastas . Nestas profíssões
poderemos provàvelmente encontrar aquê-
les expoentes que nos esclarecerão e que
terão interêsse em debater conosco o pro-
blema da recreação. CUmpre, no entanto,
salientar que, no debate da relação traba-
lho-Iazer, teremos em comum o interêsse
pelas contingências ambientais, pelo con-
texto sócio-cultural e pelas influências
psícológícas, - na compreensão e progra-
mação do tema. Mas a nós, arquitetos,
interessará especificamente a redução fí-
sica dêsses aspectos, definindo-os em têr-
mos de espaço.

Como foi visto o problema pela U. I. A.

A fim de não perdermos tempo repetindo
estudos feitos, conviria verificar que tra-
balhos e debates foram realizados, sôbre
o tema, pela própria U. I .A .

Apesar de não constar realizações espe-
cificas, conviria receber conclusões das
Comissões do Habitat e de Esportes, assim
como compulsar conclusões de congressos
e seminários anteriores (dados êstes que
lamentàvelmente não tivemos à disposição
de forma completa) a fim de capitalizar
alguma experiência prévia.

SíNTESE

O homem das sociedades urbanas vive
sob a influência de fatôres que aumen-
tam a sua tensão e o seu cansaço. 1l:stes
tatôres são intrinsecos à própria estrutura
das metrópoles que oferecem uma cres-
cente variedade de opções e um constante
estado de exitação e exigência. Estas op-
ções representam, ao mesmo tempo, os
aspectos positivos e negativos da vida ur-
bana, Com efeito, abrem, dum lado, inú-
meras perspectivas e potencialidades de
trabalho, de contatos humanos, de domi-
cílio, de formas de transporte, de aquisi-
ção de bens de consumo. Por outro lado,
as opções implicam em recusas e frustra-
ções, a oferta de "coisas" a serem adqui-
ridas e usufruídas não implicam em sua
real posse e usufruto, em virtude de seu
preço, de sua escassez e da desigual dis-
tribuição das rendas. Esta tirania do ore-

recimento constante, dramatizada pelas
modernas técnicas de publicidade e de di-
vulgação, acarretam constante tensão por
frustração.

A própria variedade e quantidade nas
possibilidades de contatos· humanos leva
a uma maior superficialidade e não-envol-
vimento emocional. As relações de base
efetiva são cada vez mais substituídas por
relações de base racional, ocasionando
crescente carência de laços afetivos. A
grande diversidade de empregos íncre-
menta a ambição mas explícita as diferen-
ças culturais e dá base material a invejas
inconscientes.
Estas características urbanas são tão

novas que nos parece importante conside-
rar as variáveis por elas geradas no de-
senvolvimento de problemas sociais já
analízados há décadas, como por exemplo,
as relações e lutas de classe e a chamada
"condição feminina".
:ll:stes aspectos, aqui abordados superfi-

cialmente, apenas para suscitar o debate,
são características da vida de qualquer
aglomerado grande contemporâneo e de-
vem ser reconhecidos como fatos qualíta-
tivamente novos.

A tensão da vida urbana traduz-se fre-
qüentemente, em nossos dias, pela víolên-
ela, que pode, em parte, ser compreendida
como auto-proteção do indivíduo rebelan-
do-se contra a insegurança latente e ine-
rente à vida das grandes cidades (N. Mai-
ler). Esta é, no entanto, apenas uma das
respostas do mêdo gerado pela inseguran-
ça. Esta situação é intuida pelos artistas
contemporâneos cuias obras objetivam e
formalizam esta violência, transcedendo-a
e propondo, às vêzes, soluções a-formais
ou supostamente auto-destruidoras, mas
que, na realidade, acabam por conseguir
formas novas. Situa-se, por isso, a melhor
arte de nossos dias, dum lado numa posi-
ção de revelação e denúncia dêstes aspec-
tos violentos da vida, qualitativamente no-
vos e típicos dos grandes e crescentes
aglomerados urbanos; e, de outro lado,
numa representação e transcedência da
violência que lhe é inerente.

No entanto, nem tudo é arte em nossa
vida urbana. A agressívidade liberada por
formas mais ou menos toleradas de vio-
lência (trajes originais, arte, espetáculos
e esportes violentos, erotismo) faz
parte da adaptação razoável de pessoas.
Mas, é também verdade que para muitas
pessoas portadoras, como todos nós, de
núcleos psicótícos, a tensão crescente. a
ausência de "relax" impedindo uma COr-
reta recuperação íntra-psíquíca, acarreta
desajustes e doenças mentais em número
crescente. Por outro lado. as guerras, a
tolerância da tortura, a idealização de
"violências permissíveis", por motivos ideo-
lógicos raciais ou políticos, - têm acarre-
tado desajustes totais e aumento de esca-
pes criminosos.

Esta situação decorrente da vida socíe-
tária em grandes aglomerados não pode
ser entendida como uma condenação de
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tais metrópoles. Deve ser compreendida
como grave testemunho do fato de não
se haver ainda encontrado formas adequa-
das e suficientemente dinâmicas, para aju-
dar o homem a adaptar-se a um meio
ambiente, físico e humano, em rápida e
constante transformação. Não nos parece
existir possibilidade nem vantagem em se
pensar na limitação do tamanho das ci-
dades. Além de inviável e desvantajoso
(não nos cabe, aqui, aprofundar êste as-
pecto) a tese da limitação ou diminuição
dos aglomerados, não resolve os problemas
antes apontados; ao contrário, apenas os
escamoteia sem os investigar.

Tôdas as disciplinas buscam estas novas
formas de adaptação, de preparo para uma
vida social urbanizada. E a arquitetura,
debruçando-se ultimamente de forma
crescente sõbre o problema dos espaços
urbanos, - também procura esta adap-
tação, reduzindo êstes problemas e verda-
des físicas.

Ora, a tensão crescente é denominador
comum de tõda atividade urbana, inclusive
da. recreação ou, de modo mais amplo, -
inclusive daquele tempo que não é dedi-
cado ao trabalho, ao sono ou à alimenta-
ção e, sim, ao lazer.

Vê-se claramente que dentro da visão
dramática acima proposta, não cabe re-
sumirmos o problema da recreação a um
mero tempo livre nem a um lazer bulcõ-
lico ou a uma distribuição de campos es-
portivos. A função da recreação nas me-
trópoles deve responder a exigências mais
complexas, entre os quaís: representar a
função de equilíbrio e sedimentação do
enorme volume de informações recebidas
diàriamente pelo cidadão; -possibilitar a
referência no contato individualizado, per-
mitindo identificações necessárias; dar
tempo e condições a uma recuperação ín-
tra-psíquíca ou, ainda, ser concebida como
uma atividade especifica, mas não apenas
como mera passividade ou atitude contem-
plativa; de todo modo, parece-nos que,
quanto à função, deve o debate meditar
na definição de Le Corbusier que intuia a
recreação como uma re-creação do indi-
víduo.
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Conclusão: não parece justo limitar a
recreação ao "lazer" ou ao "tempo livre",
cujas conotações não são suficientes para
enquadrar o problema.

Além da conclusão acima, a recreação
implica em conotações mais ricas e díver-
sificadas, quando a colocarmos no contexto
sócio-econômicode grande parte dos gran-
des aglomerados urbanos do fim do sé-
culo XX: as grandes metrópoles de países
sub-desenvolvidos.Cabe, aqui, lembrar que
o anel Rotterdam-Amsterdam, a grande
Londres, Paris-Havre, a Megalópolís do
leste americano, representam algumas das
regiões metropolitanas do mundo, - e
crescem em taxas elevadas de quase 2%
ao ano. Mas a taxa de 6% a 13% de cres-
cimento anual, comum nos países sub-
desenvolvidos,- já fazem despontar aglo-
merados e conurbações no "tiers-monde"

de impressionante crescimento. :S:stesaglo-
merados düerenciam-se qualitativamente
dos citados em países industrializados: sua
taxa de crescimento é três ou mais vêzes
maior; possuem grande carência de equi-
pamento; representam enorme fôrça ín-
dutiva centralizada, no desenvolvimento
de seus países; necessitam de um planeja-
mento cuías implicações políticas acarre-
tam geralmente transformações estrutu-
rais violentas. (C. Furtado).

Ora, conceituar a recreação das cidades
subdesenvolvidas como um tempo livre ou
como um Jazer, não tem objetividade al-
guma. O subemprêgo, o duplo emprêgo
necessário para enfrentar a carestia, a
ímígração interna e o atraso cultural, -
não deixam margem para o Jazer, para a
grande parte da população dessas cida-
des. (Nota-se em São Paulo, por exemplo,
uma diminuição relativa em todos os es-
petáculos: cinema, futebol e audiência de
televisão). Para estas populações a "tira-
nia da oferta" pode existir e até provocar
a eventual compra de aparelhos de TV em
locais não atendidos pela rêde de energia
elétrica... Mas, geralmente, a alienação
na vida urbana, pela miséria e pelo anal-
fabetismo, - impede os cidadãos até de
chegarem ao nível daquela tirania.
Percebe-se então, ao examinarmos o seu

contexto sócio-econômico na maior parte
do mundo que a recreação, longe de ser
mero e hipotético lazer, pode vir a repre-
sentar uma nítida atividade de integração
social, de aculturação, de não-alienação,
ete. Confirma-se, destarte, a complexidade
da função da recreação na vida urbana e
a necessidade de sabermos mais, compre-
endê-Ia melhor e utilizá-Ia mais eficiente-
mente como atividade urbana especifica,
a serviço duma melhor integração e vida
urbanos.

:s: desta melhor compreensão e melhor
uso que poderão resultar criações urba-
nísticas e arquitetõnicas mais adequadas
à função. Através do trabalho de sínteses
representado por estas criações poderemos
participar profissionalmente da re-conceí-
tuação de problemas urbanos da maior
importância para o desenvolvimento da
vida societária em grandes cidades. Des-
tarte, o aprofundamento do tema pode
transcender a sua própria especificidade.

CONCLUSõES:

A fim de encaminhar algumas propostas,
baseadas na síntese acima apresentada, -
alinharemos algumas conclusões iniciais:
Para nós arquitetos, proríssíonaãs preo-

cupados com aspectos humanos da tecno-
logia que permite a criação de espaços, -
os problemas interessam a partir de sul.
programação; sem uma clareza progra-
mática dificilmente criaremos espaços ade-
quados a seus fins humanos; e sua ínade-
quaçâo resultará fatalmente na deturpa-
ção e obsolescência prematura da obra
criada;
Para correta programação é fundamen-

tal termos clareza conceitual e uma visão

integral e dinâmica do problema abor-
dado;
No caso da recreação torna-se premente

esclarecer sua conceituação e rever sua
proeramacão, a fim de criarmos palcos
adeQuados a esta ímnortants atívld=de
humana: fica patente Que a f"ncão e pro-
gramaeão da recreacão é muito rica em
conotações e em possibilidades para o ur-
banista;
Para o esclarecimento dêsses problemas

é n=c=ssârío poder contar e d"'b'l.ter com
proüsstonaís de veríadas disciplinas, além
de poderosamente imaginativos:
O 9.profundll,mentodest",s questões põe

luz sôbre outros importantes asoectos da
vida urbana, permitindo a eventual refor-
mulação de conceitos urbanísticos.

PROPOSTAS

A fim de prosseeuír no debA.te dêste
tema. dentro do!': obíetívos inicialmente
pronostos. nossíbüttando fompcl'r aos ar-
quitl'tos (em nível da. Comissão dI'!Urba-
nismo e depois da U_I .A. e de tôdas as
secões nacionais) precisões sôbre o pro-
blema da recreação e do planejamento, -
propomos:
- redacão de uma segunda síntese. re-

cultante do debate do presente artigo e
ampla divulgação;
- convocacão de um Sl'!mlnário ínter-

disciplinar para di~~n~"Ií.odo t=ma: ent=n-
dím=nto com a. UNESCO a fim de ev=n-
tualmente obter seu patrocínio e auxilio;
- publícacão, sob forma de livro trí-

lingue, de livro resultante dêste Seminário;
após a agítacão do tema provocsdo

pelo Seminário. solicitar às secões nacío-
naís a oreantsacão de equío=s ínter-díscí-
pltnnres nara elabornrem estudos e mono-
grR.fil!.ssôbre o problema: em virtude do
caráter ínter-díseíntínar de tRi,:; estudos.
parece-me preferível antes realizar estas
monozrafías e. der-oís, pvpntull,lm"'nte.for-
mar. em nossa Comíssão, um grupo de
trabalho para a redneão dêss=s estudos
ao campo mais especifico do arquiteto;

- sugerimos que o Seminário se realize
por ocasião da próxima reunião da Co-
missão de Urbanismo. em 1968, a fim de
concentrar nossos trabalhos; sugerimos
também que sua organtzacão nreveía a
leitura e discussão de intervenções previa-
mente escritas pelas convidados conrer-n-
cístas: sugerimos. ainda, Que além da Co-
missão de Urbanismo. estelam pr=s=ntes
representantes das Comissões de Habitat
I'!Esportes e que entre os convidados con-
ferencistas se incluam os seguintes: Jean
Luc Godard (cineasta), Lúcio Costa (ar-
quiteto), Umberto Eco (ensaísta), G. C.
Argan (crítico). N. Mailer (escritor), Cris-
topher Alexander (arquiteto), Karl Mpn-
nínger (psicanalista), Jane Jacobs (socíô-
Ioga), S. de Beauvoir (escritora) e J. P.
Sartre (escritor). O



A antiga estasãa de mudas de Paralbuna - fato de 1963

o museu rodoviário

Antiga estação de mudas de Paraibuna
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A antiga estasãa de mudas de Paraibuna - graVllra antiga da livro de R. H. Klumb.



A antiga estação de mudas de Luiz Gomes (Compa da Grama) - gravura antiga reproduzido na
livra de Moacir Silva Geografia dos Transportes no Brasil.

Quem, do Rio de Janeiro vai a Minas,
pela rodovia que passa por Petrópolis, ao
atingir a divisa entre os Estados do Rio
e de Minas vê, à sua esquerda, logo antes
da ponte sôbre o Rio Paraibuna, no lu-
garejo do Município de Três Rios, hoje
denominado Monte Serrate, curiosa, ele-
gante e bela edificação (foto 1), pequena
de porte, com estrutura constituída por
esteios de maneira e pilastras de tijolos
aparentes; telhados de fôlhas metálicas,
com ponto estremamente baixo e muito
balanceados, sôbre cachorros de madeira.

1!: a última, das muitas estações de
muda, para a troca dos animais de tração,
que foram construídas ao longo da antiga
Estrada União e Indústria. Já existia
quando da viagem empreendida por D.
Pedro II e pela Imperatriz, por ocasião

14: da inauguração da estrada, em 23 de ju-
nho de 1851 (1). Tal como se encontra,
acrescida de dois pavilhões térreos, um
por banda, não mais existentes, aparece
em gravura do livro Doze horas em Dili-
gência (foto 2), editado em 1872 pelo fo-
tógrafo Revert Henry Klumb (2).

A Estl'ada União e Indústria

A Estrada União e Indústria, ligando
Petrópolis a Juiz de Fora, foi um dos mais
notáveis empreendimentos de engenharia
do século XIX no Brasil. Pioneira das
estradas de rodagem brasileiras, repre-
sentou uma seqüência natural à também
pioneira estrada de ferro que o Barão
depois Visconde de Mauá construiu no
fundo da baía de Guanabara, de Fragoso
a Mauá, depois, até a Raiz da Serra, e
que se ligava, por meio de uma estrada
empedrada, subindo a serra, à cidade de
Petrópolis. Construída graças à iniciativa
e à incansável ação de Mariano Procópio
Ferreira Lage, obedecia às mais atualiza-
das técnicas alcançadas .na época, nos
países que lideravam a denominada Revo-
lução Industrial. Seu mais categorizado
historiador, o Engenheiro rodoviário Phí-
luvio Rodrigues, assim a descreve e a
analisa:

"Com um traçado primoroso, aprovei-
tando o terreno de modo notável, uma
construção sem exemplo naquela épo-

ca, dotada de todos os requisitos para
uma estrada que devia ser trafegada
por veículos de tração animal, com
obras de' arte suntuosas e seguras,
vencendo rios caudalosos e largos,
como o Paraiba, drenagem cuidadosa,
muros de arrimo que serviram de
exemplo a várias gerações, foi a rai-
nha das estradas brasileiras, honra da
engenharia. Tinha 6 metros de lar-
gura, possuía valetas laterais de alve-
naria e o seu leito revestido de pedra
britada, era comprimido e ensaíbrado.
A sua rampa máxima não ia além
de 5% e os seus raios de curva eram
amplos, permitindo às diligências per-
corrê-Ia com velocidade média de 20
quilômetros por hora" (3).

Mariano Procópio, para dirigir as obras
de abertura e de execução da estrada con-
tratou os serviços de vários engenheiros,
tais como Antônio Maria de Oliveira Bu-
lhões, que foi responsável pelo trecho até
Paraíba; ou o Major-engenheiro José
Keller, responsável pelas obras além Pa-
raíba, até o Rio Paraibuna.



Mostrando ao vivo o que era essa es-
trada em comparação às suas antepassa-
das, muitas das quaís corriam aproxima-
damente pela mesma faixa, em demanda
às Gerais, desde o célebre Caminho Nõvo,
transcrevemos o pitoresco trecho de uma
reportagem que descreve a Viagem de inau-
guração da União e Indústria. Diz o cro-
nista que, em dado ponto, ao cruzar com
a velha estrada avistou, "ã pouca distân-
cia uma tropa de bestas conduzindo café".
Ali, continua o texto, "se ofereceu viva,
ã contemplação a imagem do passado e do
presente, o contraste entre a rotina e o
progresso, a antítese completa entre as
íngremes ladeiras que, a custo e passo a
passo, subiam os burros carregados, ver-
gando o pêso da carga e da cangalha, tipo

Â alltlga astaeõo de "'lidas de Tris Rios (ex Entre Rios) - ,ravllra olltl,a do líIesmo Hvro.

Planta da situação

fiel das de que primitivamente se servi-
ram os contemporâneos de Pedro Alvares
Cabral, e a suave rampa, de uma declíví-
dade quase insensível, percorrida veloz-
mente pela diligência moderna, de dia em
dia aperfeiçoada de conformidade com a
experiência do mundo civilizado!" (4).

Para as mudas de cavalos e de bestas
de tração das diligências e carros, para
repouso dos viajantes, assim como para
armazenamento de produtos, príncípalmen-
te de café, foram construidos ou adapta-
dos edifícios ao longo da estrada, pela
Companhia União e Indústria ou por par-
ticulares interessados na exportação de
seus produtos; eà.ifíci05 afastados uns d08
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outros, o necessário para as trocas suces-
sivas dos animais de tração.

Uma dessas estações é, justamente, esta,
a que estamo-nos referindo, à margem do
Rio Paraíbuna, na fronteira entre os Es-
tados do Rio e de Minas, a única que sub-
siste, e que foi construlda pela Companhia
União e Indústria.

A antiga Estação' de Mudas de Paraíbuna

A elegante edificação com estrutura au-
tônoma, constrtuiua por puares ue tíjoios
e por esteios ue maaeira, com teinacos de
ponto oaixissímo, com estrutura ue ma-
deira e cooertura de fôlhas metálicas for-
mando imensos ,beirais, com toca certeza,
foi onra resurtante de padronízação e de
pré-raorícaçâo de elementos construtivos.
Comparanuo-se o ecincio atual e sua re-
presentaçao antiga (foto 2), com os que
aparecem em antigas gravuras que repro-
duzem outras estações construidas pela
Umao e lnaústria, tais como a de Luiz
Gomes ou Campo da Grama (foto 3), a
de Três Rios, antiga Entre Rios (foto 4) e
a de Serraria uoto 5) verifica-se, não
só a igualdade da técnica construtiva, com
os elementos estruturais de madeira, os
panos de parede de tijolos aparentes, e os
telhados cobertos de fõlhas metálicas, mas,
também, a identidade dos desenhos das
esquadrías - janelas, portas - e das tre-
líças dos pórticos.

O fotógrafo Klumb ao se referir à esta-
ção de Luíz Gomes na sua obra já citada,
diz ser "tôda construida com madeira,
sistema americano" (6). Referir-se-ia, êle,
provavelmente, com vistas à técnica uti-
lizada - estrutura de madeira, pré-fabrí-
cação, e estandardização - às construções
que, na época, estavam sendo muito di-
fundidas nos Est,ados Unidos, como a que
se denominou de estrutura baloon (7).

O Professor Paulo Santos admitiu tra-
tar-se de "técnica de carpintaria suíço-
alemã" (8), terra da grande maioria dos
colonos que se radicaram nesta área da
serra, da Bavíera, onde, são comuns, ca-
sas com estrutura de madeira e telhados
de grandes beirais.

De qualquer forma, êste edifício per-
tence aos prtmórdíos da influência da
Revolução Industrial no Brasil, assim como
as inúmeras pontes construídas para a
mesma estrada, algumas, já com estrutura
de ferro e que, para o Professor Paulo
Santos, representaram, para o Brasil, o
início da "Era Industrial" e da arquite-
tura do surto dito "Moderno" (9).

A edificação existente, que era ladeada
pelos dois pavilhões térreos que não mais
existem, é constituída por um corpo maior,
parcialmente assobradado com pórtico
fronteiro e que se liga, por meio de um
trecho mais baixo, a outro corpo posterior,
térreo. Não podemos conhecer mais, com
segurança, a destinação de cada um dos
cômodos da edificação, mas, sem grande
perigo de errar, é de se admitir ter sido
o corpo da frerite destinado ao descanso
e ao estar dos viajantes, enquanto que o
corpo posterior seria destinado para depó-
sitos de arreios, utensílios e serviços em
geral. Os galpões que não mais existem
eram certamente armazéns e depósitos,
principalmente de café.

o Museu Rodoviário

O Departamento Nacional de Estradas
de Rodagem, há poucos anos, resolveu, em
muito boa hora, desapropriar o edifício
desta antiga estação de mudas, a única
que restou, para nela instalar um Museu
Rodoviário.

NOTAS:
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1) - aparece citado nos artigos que descre-
vem o viagem de inauguração, publicados no
Jornal da \oamérclo do Rio de Janeiro e repu-
blicados no folheto Viagem Imperial de Petro-
polis a Juiz de fora por ocasião de inaugurar-
se a estrada "União e Indústria". - Tipografia
Sul - Juiz de Foro - 1919.

O texto que relato esta viagem apresenta o
maior interêsse, e fixa, com sensibilidade e gra-
ça, passagens e ocorrências da viagem imperial,
como, por exemplo, o 'que descreve a partida de
Petrópolis:

"O dia 23 de junho de 1861 foi o mar-
cado por Sua Majestade o Imperador para
êsse fim.

Na véspera chegara o família Imperial o
Petrópolis, assim como grande número de
pessoas distintas, entre as quais muitos se-
nadores e deputados de várias provlncics,
convidadas pela diretoria da companhia para
assistir a uma festa a que não podia ser
indiferente nenhum brasileiro".

E continua:
"Às 5 horas da manhã devia ter lugar

a partida, conforme as ordens de Sua, Ma-
jestade o Imperador mas já desde às ~ ·1/2
os trombetas dos condutores das diligências,
soando pelas ruas de Petrápolis e estacio-
nando diante dos hotéis em que se hospe-
daram o m6r porte dos convidados, adver-
tiam-nos de que cumpria cuidar de seus
aprestos.

Às 4 1/2 horas, em frente do palácio
imperial, justamente no lugar em que o mo-
narca havia cinco anos, dois meses e onze
dias - inaugurora os trabalhos da constru-
çõo da estrada, estavam postadas cinco lin-
das diligências da companhia, ornadas de
bandeiras das diferentes naçães: e de todos
os lados afluíam os convidados para o festa
que preocupcvc todos os espíritos.

Os cocheiras e condutores, uniformizados
de sobrecasaca de pano azul com botões ama-
relos, e boné do mesmo pano com galão de
ouro, distinguindo-se os condutores por uma
banda de retroz carmesim atada por baixo
da sobrecasaca, ocupavam os seus lugares.

As diligências levam quatro pessoas no
berlinda e dez em cima, sendo uma à esquer-
00 do cocheira, três em um assento logo irr-e-
diato, e, pcsscoo o espaço, destinado as
malas dos passageiros, mais seis em dois
assentos que ficam vis-á-vis.

Assim, cada diligência, tirada por quatro
valentes mulas, conduz quatorze passagei-
ros, otérn do cocheiro e condutor. Às 5 ho-
ras e 10 minutos o familia imperial entrou
paro uma ccleçc de seu serviço, que veio
postar-se na frente da linha de diligencias; e
cinco minutos depois, logo que tomaram lu-
gar os pessoas da comitiva imperial, deram
os trombetas dos condutores o sinaI do pcr-
tido, que foi imediata.

O tempo não inspircvc receios de chuva,
apesar do neblina; e o lua, alumiando o ca-
minho que seguiam 0$ viajantes, já Ihes
permitia go;!:ar do beleza do sítio que trans-
punham, enquanto não ralQvQ o dia.

Em 1963, por ocasião da realização, em
Petrópolis, do l.0 Congresso de História
Flummense, deu-se a SOlenidade de cria-
ção do museu. Pouco depois, foram ini-
ciadas as obras de reforma, coras de gran-
de vulto. Restauraram-se todos os ele-
mentos estruturais, das paredes e dos te-
lhauos, e foram substítuidas as fôlhas de
ferro galvanizado, em péssimo estado, por
outras idênticas, de alumínio.

Pronta esta etapa, as obras foram para-
lízadas. As esquaorías chegaram a ser re-
tírauas de seus lugares, para SUbstituição
e reforma, mas nada se fez, por falta de
verbas que, não mais foram concedidas.
A casa histórica se encontra nesse estado,
em meio das obras, que são absolutamente
indispensáveis para sua efetiva proteção
e preservação, bem como para qualquer
forma de utilização. Outros serviços e me-
didas seriam precisos para a instalação
condizente, do pretendído museu. Haveria
necessidade, por exemplo, e disso, o Ser-
viço de Arquitetura do Departamento Na-
cional de Estradas de ltoaagem estava
consciente, de ser ampliado o terreno per-
tencente à edificação do futuro museu.
Seria indispensável essa ampliação, não
só, para maior desafôgo da casa histórica,
livrando-a de construções novas, espú-
rias, que a afogam, como para permitir a
construção de galpões devidamente estu-
dados, que permitissem a exposição de
peças, e de veículos históricos, e a mon-
tagem de paínéís que historiassem e en-
sinassem a evolução dos caminhos e ro-
, dovias no Brasil antigo e moderno.

Cumpre lembrar por fim, fazendo côro
aos que vêm mostrando o abandono, no
Brasil, dos empreendimentos e dos inte-
resses de natureza cultural, que a despesa
total para a restauração do prédio, desa-
propriações de áreas vizinhas e instala-
ções do Museu não alcançará, nem de
longe, o custo de um único quilômetro de
rodovia. O

Durante o tempo que nos conservamos es-
tacionaclos em frente 00 pal6cio, pareceu o
mais de um de n6s que demasiadamenle
nos havíamos prevenido contra o frio; logo
porém que começaram as diligências o mo-
ver-se com velocidcde, o vento glacial que
nos açoitava o rosto convenceu-nos de que
com razão o diretoria da companhia nos
aconselhara em seus convites para que nos
acoutelássemos".

2) - o livro Doze horas de diligência - Gula
do viajante de Petropolis a Juiz de Fora, editado
por Revert Henry Klumb, em 1872, obro rarissi-
ma, foi reeditcdo pela Museu Imperial, em CI-
dade de Petropolis - às pgs. 61 o 86 - Petró-
polis - 1957.

3) - êste texto, do Engenheiro Phlluvíu . Ra-
drigues, que apareceu, inicialmente, em Brasil
Rodoviário, foi transcrito por Moacir M, F. Silvo, em
Geografia dos Transportes no Brasil, publicação
do I.B.G.E., de 1949, à pg. 82.

4) - ver ab-;'a citado em (1), à pg. 12.
5) - os gravuras das figuras 2 e 5, ocorrem

no obra citada em (2); os gravuras das figuras
3 e 4, na obro de Moacir Silva, citada em (3).

6) - ver obro citado em (2), pg, 75.
7) - ver Sigfrido Giedien - Espaclo, Tlempa

y Arqultectura - Hoepli, S.L. - 8arcelona _.
1955 - às pgs. 375/364.

8) - ver Paulo F. Santos - Quatro Séculos ele
Arquitetura na Cidade do Ria de Janeiro - pg.
92 - In 4 Séculos de Cultura - O Rio de Ja-
neiro estudada por 23 Professõres - pgs. 43/202
- Universidade do Brasil - 1966.

9) - idem, ibidem - pg. 129.



Filosofia
correcional

e arquitetura

HOWARD B, GILL

ARQUITETURA inicia. neste número a publicação de
uma série de artigos sêbre a arquitetura de estabeleeímen-
tos correcíenaís, A programação dessas maéérías prende-
se à realização, em breve, de um concurso nacional de pro ,
jctos arquitetênicos para atender a ampliação do sistema
penitenciário, do Estado da Guanabara .

Para êsse fim, o Instituto de Arquitetura do Brasil -
Depaetamento da Guanabara e a Seeretarla de Justiça do
Estado da Guanabara, como já noticiamos, firmaram um
contrato no qual são estabeleeidas as condições para a
reunião de juristas, penaãístas, arquitetos, scelôlogos, psi-
quiatras, higienistas e outros especialistas em um símpó-
sío sôbre o sistema peníteneíárío a ser implantado no
Rio, e a promoção de um concurso nacional de arquâtetura,

A.."'tQUlTETURA selecíoneu para abrir essa série de
matérias específicas sôbre estabelecímentos correcíonaís
um trabalho de autoria de Howard B, Gill, publicado ori-
ginalmente pela "Revista de Crímínoíogfa e Direito Penal",
AllIo I, n.? 1, abril-junho de 1963, em tradução ido Pref,
Heleno Cláudio Fragoso, .esse trabalho foi apresentado
pelo autor à ConfC'l'ência de Arquitetura Oorrecícnal, rea-
lizada em Washington em março de 1961, promovida pelo
Instituto Amel'icalIlo de Arquitetos (AIA).

Não é necessário ressaltar a necessidade do aprofun-
damento dêsses estudos entre nós, pois são sufíeiente-
mente conhecidas as precárias condições de nesses esta ..
belecímentos penais. A Guanabara ao tornar a iniciativa
de convocar um símpôsio dessa natureza dá, sem dúvi~a
alguma, um passo adiante no equacíonamento de. um
problema de grande repercussão social. O Secretário de
Justiça do Esiado da GuanabalI'a, Prof. Cotrín Netto, ao
optar por essa maneira de enfocar o problema, demons-
trou uma sensibilidade que, infelizmente, não é comum
entre nossos homens públicos. Diante da complexidade do
problema - resolveu pela necessidade de antes estudá-to 11
em profundídade para só então partir para a. solução mais
conveníente, não em jêrmos penais e sociais COmo arquí-
tetêníeos,

MNB



"Filósofo é o homem que esta-
ria na cadeia, se [õsse político."

MORT SAHL

"Com opiniões pré-jabricadas
não se pode julgar o crime. Sua
filosofia é um pouco mais compli-
cada do que pensa o povo. É sabi-
do que nem as prisões de condena-
dos, nem os cárceres, ou qualquer
sistema de trabalho forçado, ja-
mais curou um criminoso."

FYODOR DOSTOYEVSKY

o Manual de Projetos e Construções de Insti-
tuições Correcionais, publicado pelo Bureau Fe-
deral de Prisões, afirma que "nenhum outro fator
isolado retardou tanto o desenvolvimento e o su-
cesso dos programas de reabilitação, como o atra-
so na arquitetura correcional". (1) Por outro lado,
AUSTINMACCORMICKasseverava que "a peno-
logia moderna pode ser realizada num celeiro". (2)
Infelizmente, na prática, nenhum programa penal
nos Estados Unidos é executado em celeiros. Mais
freqüentemente, êsses programas são postos em
prática no que já chamamos de monstruosidades
maciças, medievais, monásticas, monolíticas, mo-
numentais e semelhantes a gaiolas de macacos.
Tais estruturas, sem dúvida, refletem uma filosofia
que está agora atrasada de 100 anos, mas ainda
dominam o clima geral de muitas de nossas prisões
e, portanto, a filosofia.PAenalque luta por emergir,
apesar das mesmas. E este conflito que provocou
um tipo esquizofrênico de personalidade dividida
na filosofia penal vigente nos Estados Unidos.Como
chegamos a êsse ponto? Que podemos fazer a res-
peito?

Correntes históricas na Filosofia Penal dos EE. UU.

FILOSOFIA PENAL - 1787

A filosofia penal moderna teve seu inicio
nos Estados Unidos, quando um pequeno
grupo de Quakers e livre pensadores se
reuniram na casa de Benjamin Franklin, ','
em 1787, para ouvir um trabalho que ha-
via escrito o Dr. Benjamin Rush, pai da
psíquíatría americana. O dr. Rush defen-
dia um nõvo programa para o tratamento
dos criminosos. Em seu estudo, propunha
êle o estabelecimento de uma prisão que
Incluísse em seu programa:

(a) classificação dos prisioneiros para fins
de alojamento;

(b) um sistema racional de trabalho car-
cerário;

(c) períodos incleterminados de punições; e,

(d) tratamento individualizado dos conde-
nados, conforme seus crimes resultas-
sem de paixão, hábito ou tentação (3).
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Embora a principal recomendação feita
pelo Dr. Rush, ou seja, a de que o trata-
mento dos criminosos não fôsse feito de
acôrdo com os crimes, praticados, mas,
sim, conforme os problemas subjacentes
aos mesmos, não fôsse posta em execução
a não ser aproximadamente 1liO anos mais
tarde, a mais óbvia recomendação, de que
"tirar o tempo" deveria substituir as pe-
nas corporais e a pena capital, foi em
1790, escrita na filosofia penal americana
de uma vez por tôdas. E foi eseríta na
remodelação da prisão de Walnut street,
em Filadélfia, pelos arquitetos e constru-
tores que buscaram levar a efeito a filo-
sofia daqueles primeiros reformadores de
prisões. Em verdade, entre as provas que

temos hoje, sôbre o que significava aquela
filosofia na prática, estão os projetos desta
e de outras primitivas prisões americanas,
que Chegaram até nós. Assim começaram
os arquitetos e a arquitetura a modelar e
a dar forma à filosofia penal.
Todavia, num período de 30 anos, os

mais temerosos, preocupados com os pro-
blemas que ainda hoje constituem para
nós uma praga - superpopulação, ociosi-
dade, influência política, pessoal adminis-
trativo de má qualidade e estruturas da
prisão inadequada - estavam prontos
para atirar tudo fora e retornar aos mé-
todos mais simples e expeditos de tratar
os criminosos e que tinham tido vigência
precedentemente. O programa penitenciá-
rio foi salvo em 1820 por um diretor de
prisão decidido e dois arquitetos.

FILOSOFIA PENAL EM TôRNO
DE 1830

O diretor de prisão era Elam Lynds,
que iniciou o famoso sistema de Auburn
de disciplina carceráría, na prisão esta-
dual de' Auburn, em Nova York, e que foi
auxiliado e incentivado por seu arquiteto
e construtor, John Cray. O outro arqui-
teto foi John Havilland, que ajudou a
imaginar e construir o sistema 'de Pen-
nsylvanía, na Eastern Penítencíary, em
Filadélfia. A filosofia penal que estava
por trás dêsses dois sistemas era a de que
os criminosos não deviam apenas "tirar o
tempo", como castigo por suas más ações,
mas também a de que deveriam êles tirar
o tempo sob estreita disciplina de não
comunicação no ambiente que os rodeava,
pois êste causava "aversão e temor".
Ellam Lynds expressava a essência de

sua filosofia quando asseverava que "a.

reforma de um criminoso possivelmente
não pode ser efetuada, até que seu espí-
rito se quebre" (4). E isto seu sistema
procurava fazer por formas que persisti-
ram muito tempo depois que Lynds dei-
xou o cenário.
Tanto no sistema de Auburn como no

de Pennsylvanía, a arquitetura de prisões
teve papel preponderante. No sistema de
Auburn, os prisioneiros eram colocados
em "células internas" e trabalhavam jun-
tos, em oficinas coletivas, sob estrita re-
gra do silêncio. No sistema de Pennsylva-
nía, os prisioneiros ficavam em "células
'externas", onde trabalhavam e viviam em
confinamento solitário. Assim, nos qua-
renta anos da inauguração de uma nova
filosofia penal na América, os arquitetos
e a arquitetura iniciaram o desempenho
de papel díretívo, na determinação e
execução daquela filosofia. Apesar dos
muitos desenvolvimentos que se sucederam
e das modificações havidas, essa filosofia
penal persistiu por mais de cem anos, e
ainda continua a ter uma parte no pen-
samento penal de nossos dias.
Que pretende essa "disciplina carcerà-

ria" (ou filosofia penal)? Como foi ela
modífícada no curso dos anos? Em que
extensão ainda persiste hoje? Que tomará
seu lugar? 1l:ste estudo tem por objeto a
resposta a essas indagações.

"DISCIPLINACARCERARIA"
- 1830-1930

Embora tenha sido modíficada pela in-
trodução da religião, da educação, do trei-
namento industrial, do cuidado médico, da
recreação e do livra.mento condicional, até



1925 essa disciplina carcerária represen
tava uma filosofia áspera, fútil e cruel,
como assinalaram BARNES e TEETERS
.(5). Seus principais sinais distintivos eram
o .trabalho pesado e punitivo. prívacão de
tudo. salvo o minimo essE'ncil\l à exístên-
eía, monotonia da mais debiUt1l.nt~ esnécíe,
uniformidade. dE'ln'adstcão. punícão corno-
ral, não comunlcacão com a sociedade
normal. ínexístêncla de Interrelacão nes-
soal com peSSO"lSnão crímínosss. snbser-
víêncía a neouenas rezras, ausênela de
resnonsabllídade. ísotamento e auto-absor-
cão. vida, e movimento em masss .. reforma
pelA. exortscão. Se isto p!lrpCF>ruma des-
críeão muito horrenda. bastará 9.T\pnasre-
eerdar os clíchés d/lsses anos. alzuns dos
quaís ainda existentes. para comnreenríer
a oue ponto eram essas as bases da filo-
sofia penal aceíta nos EstA.dos Unidos, de
1830 a 1930. Típicos de tais clichés eram
al!!'umas frlHlI's feitas. como "TrA.tA.mos
todos os prisioneiros da mesma forma";
"N''nhuma frllb'mi?:A.cão"; "Til'e o seu pró-
prio tempo": "Nenhum prlsíon=lro Irá di-
zer-me como admínístrnr minha nrísão".
O nrôorío alojamento dos rortsíoneíros em
estruturas em forma de [aulas, é, em si
mesmo, um aspecto dessa filosofia penal.
Tal filosofia penal nee:aVlt tôda neo=ssí-

dade essencial na personalidade, inclusive
amor. independência e interdenendência,
lmagínaçâo e verdade. a. realização de
obras. a identidade, a. intimidade e a ne-
cessidade de pertencer, de crtacão e ínte-
graeão. Na verdade. essa f!1o<;ofia. aeora
sabemos, acentuava tôda patologia da per-
sonalidade. humana - desnrêzo, dúvida,
culpa, inferioridade, dísnersâo, absorcão
em 51 mesmo, anatla e desesnêro. Ela não
s6 evitava o desenvolvimento de persona-
lidades normais, como realmente produzia
personalidades patológlcaa, Os homens
safam da prisão piores do que nela entra-
vam.
Tal era a. disciplina carcerária de

Elam Lynds e seus sucessõres, por cem
anos.

OS PRIMÓRDIOS Do\. MODERNA
FILOSOFIA PENAL

Em 1916 um movimento iniciado na ve-
lha prisão de Auburn, em Nova York, por
Thomas Mott Osbom, produziu a primeira
fenda nessa armadura. Ela ousava mos-
trar ao mundo que os prisioneiros sabiam
mais o que se passava nas prisões do Que
os guardas, e, ainda, Que a contríbuícão
dos prisioneiros era essencial à adminis-
tração eficiente das prisões. Foi êle cru-
cificado por tal heresia, mas partiu as
costas da velha guarda. Por outro lado ao
trazer grupos de prisioneiros à discussão
com os funcionários sôbre os problemas
dos internos, êle antecipou um movimento
que é de importância. prímacíal na filo-
sofia penal de hoje.
Quase à mesma época (1916-1918), em

Sing-Sing, em Nova York, o Dr. Bemard
Glueck iniciou o estudo individual dos
prisioneiros. Foi êle seguido pelo Dr. W.
T. Root, na Westem Penitenciary, de
Pittsburgh. Veio então a organização· de
tais estudos por W. J. Ellis e outros, em
Nova Jersey, sob o sistema Que conhece-
mos por "Classificação" . Massachusetts
adotou o sistema em 1930, e o Bureau Fe-
deral de Prisões em 1934. :/tsse sistema de
classificação destruía de uma vez por tôdas
um outro básico princípio da velha disci-
plina carceráría, que era o de que "todos
Os prisioneiros devem ser tratados da

mesma forma", pois uma vez apresentada
a história do caso de cada prisioneiro, o
tratamento deve ser individualizado.
:mstes ersm, pois. os prímõrdíos de uma

nova filo~ofia penal - uma filosofia Que
ainda estamos tentando traduzir em nro-
gramas. nessoal administrativo e arouíte-
tura , LE'Tltamente. êstes dois eonce'tos
bâstcos estão mudando o caráter da disci-
plina carceráría. Dil';emos "lentamente"
pornue devemos r=conh=cer o pr=ssnte
como estado de transícão. Que contém
muito do velho e do nôvo, se devemos pla-
neíar nara o futuro. especíalmente na
construcão de Instituições penais. Que de-
verão n=rsístír muito tempo depois que
nos formos.
Quais são as características dêsse estado

de trensícão? E qual a filosofia penal que
dêle surgirá?
As características marcantes de todo

estado de transíeão são a ansiedade e a
confusão. A filo<;ofia penel E'!<táhoje em
estado de AnsipdA,de e confusão. Há uma
coisa oue devemos creditar à Volha GUl\r-
da - êles sabíam o Nue constderavam rlls-
cíntína carceráría , :/tles tinhA.m uma filo-
sofia penll.l que era definida e de fácil
entendimento. Já indlc<tmos ouals eram
seus ásneros nríncíptos, Todo empregado da
prísão Que não os observasse. era. CUlpado
de sério romnimento da disciplina carce-
ráría, e era tratado de forma conveniente.
Não estamos tão certos de .lá ter substi-
tuído uma filosofia penal tão bem reco-
nhecída como velha a dlscíntína carcerá-
ria. Temos presentemente várias filosofias
conflitantes.

A PRISAO DE CUSTóDIA

Uma filosofia penal ainda em voea é
fundada no passado e tenta prossezuír
com a filosofia de Elam Lvnds. Considera
apenas um conceito básico: seguranca, e
além disso, só com má vontade modifica
os têrmos ásperos da servidão penal. Es-
tas são ainda "prisões de custódia". Elas
estão lutando numa batalha perdida,

A PRISAO PROGRESSIVA

Um outro grupo superpôs à velha disci-
plina uma filosofia de tratamento que su-
bstitui o cuidado médico. treinamento in-
dustrial, educação, religião, serviço social
e recreação, pela monotonia do trabalho
forçado e a privação e degradação da ve-
lha prisão. Rádios e rodeios, divertimen-
tos e cursos colegiais, algum treinamento
vocacíonal, hospitais brilhantes e luzidios,
membros ativos do serviço religioso e so-
cial, bibliotecas - tudo isso abunda. A
demanda é sempre para mais e mais dês-
ses serviços - maiores verbas e maior
contingente de funcionários. O resultado
é chamado "reabilitação", mas infeliz-
mente as taxas de reincidência permane-
cem constantes a 60 - 65%. Alguns dos
mais duros diretores de prisão na Amé-
rica estão administrando "Prisões 'Doces",
Essas são as chamadas "Prisões progres-
sivas". ' .
A prisão progressiva está hoje ao centro

do cenário, e apresenta uma espécie muito
atraente de humanítarísmo, no tratamento
dos criminosos. Ela representa um passo
natural do Pêndulo, afastando-se da ás-
pera crueldade da velha penologia e, de
alguma forma, preenche o vácuo causado
pelo declinio das indústrias carcerárlas,
em face da oposição do trabalho e capital

livres, à venda dos produtos da prisão no
mercado comum. ll: uma das característi-
cas do estado de transição, mas não é a
última resposta aos problemas da corre-
ção, e deveria ser examinada. de forma
critica, tanto pelos penologístas, como por
seus arquitetos. Embora a prisão progres-
siva apresente uma bonita fachada, não
vai ela ao âmago do problema correcional
- criminalidade. Não é propósito da pri-
são tomar-se uma grande clínica médica,
um substituto para a educação pública,
um estabelecimento fabril industrial fa-
zedor de lucros, ou um centro social ou
recreacional para condenados. O sucesso
de uma prisão não deve ser medido por
seus serviços médicos, cirúrgicos ou psi-
quiátricos, pelo número de diplomas esco-
lares conferidos, pela quantidade e valor
dos produtos carceráríos ou pelo número
e diversidade de suas atividades sociais e
recreativas. Nem aproveitará a elaboração
de "programas" para os prisioneiros indi-
viduais, simplesmente enumerando uma
lista de atividades para os mesmos, tendo
pouco ou nada a ver com seus problemas
criminais.

A PRISÃO PROFISSIONAL

Um terceiro grupo de especialistas, pe-
queno, mas em crescimento, vem reconhe-
cendo a necessidade de uma visão profis-
sional mais precisa na filosofia penal. ll:
para alguns aspectos mais íntimos dessa
filosofia que queremos chamar a atenção
do leitor, porque essa pode ser a filosofia
penal a ser chamada a servir nas insti-
tuições que estamos construindo hoje.
Chamamos esta a filosofia penal profis-
sional, para distingui-Ia da filosofia penal
de custódia ou progressiva.
Como a entendemos, essa filosofia penal

profissional é construída em tôrno de
cinco conceitos simples:

1- Que segurança deve ser assegurada,
de forma a que possa ser presumida
- e mantida em seu devido lugar;

2 - Que os internos são classificados prí-
màriamente em quatro grupos: No-
vos, Intratáveis, Tratáveis e Defei-
tuosos;

3 - Que para os tratáveis, a primeira
preocupação é à de programa que re-
solva os problemas, e a segunda
preocupação é a aculturação do pri-
sioneiro à sociedade à qual êle retor-
nará. (Para os prisioneiros novos,
íntratáveís e defeituosos, há outras
preocupações, mas desde que êsse es-
tudo é devotado às necessidades dos
prisioneiros tratáveis, não os consi-
deraremos nesta oportunidade);

4 - Que o pessoal da prisão operará em
cinco áreas: 1. Executiva, 2. Admi-
nistrativa, inclusive fiscal e servíços
de escritório, 3. Profissional, 4. Se-
gurança, e 5. Tratamento;

5 - Que a arquitetura da prisão deve
atender todos os quatro conceitos an-
teriores.
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Mencionaremos apenas sete pontos bá-
sicos relativos à filosofia da segurança.
Existem mais, mas êstes ilustrarão a
corrente. .



1 - Segurança é o negócio primário da
prisão; mas não é a sua meta final. Ten-
do-se assegurado segurança, pode-se então
presumir que a atividade principal da pri-
são - reforma possa. prosseguir.

2 - A segurança relaciona-se com três
elementos básicos - fuga, contrabando e
desordem. Daí, os riscos máximo, médio
e mínimo, referirem-se não só às fugas,
mas também ao contrabando e à desor-
dem. Iguais, em importância, ao risco de
fuga, são o traficante de entorpecentes, o
viciado, o "Alkie", o artista "kite", o per-
turbador, o agitador, o conivente, o polí-
tico, o "otário" e o "sabido". Assim sendo,
as cêrcas de malhas abertas, se algumas
vêzes são suficientes para prevenir as fu-
gas, não constituem proteção adequada
contra a introdução de contrabando ou
para o contrôle de distúrbios. O chamado
mau efeito psicológíco dos muros sôbre os
prisioneiros, é um mito da penologia pro-
gressiva. Cêrcas de arame são caracterís-
ticas de campos de concentração; muros
são característica de jardins e recintos
privados. Não é necessário que os muros
sejam odiosos; é essencial que sejam ade-
quados.
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3 - Máxima, média e mínima, referem-
se exclusivamente à segurança. e não de-
vem ser confundidas com as classificações
de tratamento. O interno que empreende
a fuga ou o artista da escapada, podem
ser as mais promissoras esperanças para
a reforma, porque têm caráter - mau
caráter talvez, mas caráter não obstante.
O "moron" que não tem cérebro bastante'
para escapar apresenta o potencial míni-
mo para reforma. :G:lepoderá ser conside-
rado como exigindo o mmrmo em segu-
rança, mas certamente não será o melhor
para tratamento. Daí, a correlação entre
máximo, médio e mínimo, com mau, me-
lhor e ótimo é um mito, todavia, infeliz-
mente, um mito muito popular em muitos
livros e para alguns arquitetos (6). O pri-
sioneiro tratável, promissor. pode ser um
risco máximo, médio ou mínimo, da mes-
ma forma como o intratável ou defeituoso.
O prisioneiro nôvo é automàticamente um
risco de máxima segurança.

4 - Segurança. é uma especíalídade,
exatamente como o trabalho de casos para
tratamento é uma especialidade e deve ser
assim considerada nos guardas da admi-
nistração da prisão, nos métodos, equipa-
mento e arquitetura. Não deve ser con-
fundida com ou combinada com o trata-
mento. Melhor se serve à segurança quan-
do um corpo especial de guardas peniten-
ciários é treinado em práticas e· sistemas
de segurança, como a polícia de uma co-
munidade carcerária. :G:lesporão homens
nos portões, nos muros e tôrres, patru-
lharão e farão buscas no solo e nos edifí-
cios, e serão responsáveis pela recepção
inicial, a liberação final e o transporte
dos prisioneiros. Não confraternizarão com
os prisioneiros, mas serão em tôdas as
ocasiões firmes, carrancudos e autoritá-
rios. Estarão interessados em tratamento
só como política geral da instituição.

5 - O lugar da fôrça de segurança deve
ser reconhecido como primário, mas não
deve ela nem dominar a operação da pri-
são, nem ser apenas acidental em relação
a esta. Deve ser uma divisão coordenada
com as demais divisões da organização, a
administrativa, a profissional e a detra-
tamento.

6 - A fôrça de segurança pode operar
mais eficazmente de um centro exterior
ao recinto fechado da prisão, com estações

auxiliares e pontos estratégicos dentro da
prisão própriamente dita. :G:ssecentro de
contrôle alojará o arsenal, a central tele-
fônica, os painéis das chaves gerais, tôdas
as utilidades de emergência, o serviço de
inspeção de tôda a correspondência e de
tôdas as pessoas ou encomendas que en-
tram ou saem da prisão, os escritórios e
as instalações para treinamento da guar-
da, em relação a todos os planos de fuga,
contrabando ou desordem, bem como o
quartel para a fôrça de guarda que não
esteja em serviço na parte interna.

7 - "Divide e impera" é um sábio prin-
cípio de segurança e suplementa o princí-
pio de tratamento em pequenos grupos.
li: aplicável nos planos de segurança, es-
pecialmente no que concerne ao alojamen-
to de prisioneiros em tantos pequenos
grupos quanto seja possível, e no que se
refere à recreação em tantas áreas sepa-
radas e diferentes quanto seja possível.
Especificamente, como podem êsses sete

princípios ser aplicados à arquitetura da
prisão é assunto para um estudo autôno-
mo e não pode ser aqui considerado.

A FILOSOFIA DOS TIPOS
DE PRISIONEIRO

Com referência ao pessoal interno. uma
vez tendo determinado segurança, é boa
filosofia não tratar com os prisioneiros de
acôrdo com os crimes que êles cometeram
ou com as atividades que a instituição
oferece, mesmo que sejam estas numero-
sas, Pode-se supor aue todos os novos
prisioneiros constítuírão em si. mesmos
uma classe para observação, sendo então
nossa primeira preocupação a de saber se
são êles adequados para tratamento, ou
não, isto é, se são tratáveis (se querem e
são capazes de tratamento), intratáveis
(que não querem tratamento), ou defei-
tuosos (limitados ou incapazes de trata-
mento).
àbviamente, um interno que deseja tra-

tamento e é capaz de corresponder ao
mesmo, exigirá uma espécie de pessoal,
programa e arquitetura diversos daqueles
que não querem ou são extremamente li-
mitados ou incapazes de tratamento. O
prisioneiro tratável, pode ter 17 ou 70
anos, mas em regra cooperará com o pes-
soal, corresponderá à confiança mútua, e
será capaz de viver sob condições bas-
tante normais, em suas atividades diárias.
Tais prisioneiros representam talvez me-
tade dos internos em nossas prisões esta-
duais e federais presentemente.
-Por outro lado, aquêles prisioneiros que

querem "tirar seu tempo à sua moda",
que não desejam mudar ou não são capa-
zes de mudar, exigem um outro tipo de
ação. Alguns são hostis, endurecidos, ban-
didos profissionais, hoodlums, racketeers
(6.a), larápios, pervertidos sexuais, cue
não cooperarão com o pessoal da prisão:
em quem não se pode confiar e que não
podem ser mantidos confinados, a não ser
adotando-se medidas de constrangimento,
anormaís. :G:sses são os íntratáveís , Po-
dem, em verdade, não constituírem riscos
de fuga e de desordem. Podem apenas
desejar serem deixados em paz e são mui-
tas vêzes descritos como "bons prísíoneí-
ros" .
Todavia, a filosofia que governa as vi-

das desses prisioneiros é a dominação pelo
temor, pela fôrça e pela privação. Assim
sendo, dentro dos limites da decência. esta
é a filosofia que se deve atender pelo te-

mor, pela fôrça e pela privação. comba-
te-se o. fogo com o fogo. É talvez isto o
que Elam Lynds tinha em mente quando,
de acôrdo com as luzes de seu tempo, de-
fendia a necessidade de "quebrar o espí-
rito do criminoso". HOje nós o chamamos
de terapia de choque.
Outros prisioneiros são mentalmente en-

fermos ou de grau tão baixo, que devém
ser considerados defeituosos. Misturar ín-
tratáveis ou defeituosos com prisioneiros
tratáveis é obviamente pobre filosofia pe-
nal. Não obstante, a maior parte de nossas
prisões estaduais foram construídas para
tal espécie de misturada.
Parece, portanto, ser boa filoso~ia ima-

ginar, pelo menos quatro tipos de prisões;
para êsses quatro tipos de prisioneiros:
os novos, os intratáveis, os tratáveis e os
defeituosos. Em outras palavras - unia
filosofia penal profissional propõe-se ser
seletiva em seu tratamento. Francamente
propõe "tirar primeiro as melhores maçãs
do saco" - e ·se algumas apodrecidas per-
manecem no monte das imprestáveis, isto
será apenas uma lástima.
Considerações arquitetõnicas relativas

aos tipos de prisioneiros. Se aceitamos
como básicos êsses quatro tipos de prisio-
neiros, postularemos quatro distintos tipos
de instituições penais.· Um centro de re-
cepção ou seção para novos prisioneiros,
um tipo muito simples de instituição de
custódia, para os intratáveis. um tipo nor-
mal de instituição com facilidades para o
tratamento dos' tratáveis, e um tipo de
instituição especializada, em parte de cus-
tódia, em parte hospital e em parte edu-
cacional, para os· defeituosos.
Desde que cada um dêssesquatro ttpos

conterá internos que eonstítuírão . riscos
máximo, médio e mínimo, tôdas as ins-
tituições devem ter condições para prever
todos os três tipos de risco.
O centro de recepção terá facilidades

para orientação, diagnóstico, classificação
e planejamento. Pode ser prático, na mé-
dia dos diversos Estados da União, proje-
tar o centro de recepção conjuntamente
com a instituição para intratáveis. Desde
que todos os novos prisioneiros- devem ser
mantidos sob máxima segurança, e. desde
que uma larga percentagem dosintratá-
veis também exigirão máxima segurança,
os dois grupos podem ser alojados emdí-
ferentes secções da mesma ínstítuíção.
Isso também poderá proporcionar aos ín-
tratáveis as vantagens do pessoal técnico
destinado aos novos prisíoneíros se e
quando êles o desejarem. A porta deve
ser deixada sempre aberta. .
Desde que o "tratamento". não é ainda

possível com os intratáveis, o jnínímo de
facilidades para um conrínamento decente
será bastante - quer do ponto de. vista
arquítetôníco, quer dos demais pontos, de
vista. Isto não significa que devam ser
usados os tipos de jaula de macacos e
coexistência em massa. Pelo contrário,
exige alojamentos simples e seguros,' in-
clusive facilidades para refeições em pe-
quenos grupos, pela facilidade de contrô-
le, e suficiente trabalho e facilidades ré-
creatívas, para diversos pequenos grupos,
a fim de assegurar a saúde doa prísíonei-
ros.
Todavia, como a maior parte dos Esta-

dos herdou um número considerável. de
instituições, que podem ser classífícàdas
como do tipo de custódia, e provàvelmente
não as abandonará, o problema aqui é
principalmente o de saber como tais ins-
tituições podem ser remodeladas, para
servir como centros de recepção e como



locais de confinamento para os íntratá-
veis, de acôrdo com uma filosofia penal
profissional. Isto, porém, está fora dos
limites' do presente trabalho c· não será
aqui objeto de maiores considerações. "

O tipo de instituição para os prisionei-
ros tratáveis, representada por uma filo-
sofia penal e profissional, é chamada a
prisão comunidade - algumas vvêzes, a
comunidade terapêutica. Ela pode ser ob-
servada em muitas das novas instituições
estaduais de correção. tais como na Calí-
fórnla, Connecticut, Distrito de Colúmbia,
Massachussetts. Míchígan, Missouri e Wis-
consín, e em alguns países da Europa. 1l:ste
tipo de instituição será por nós conside-
rado a seguir, IW estudarmos o tratamento
dos prisioneiros.

A FILOSOFIA
DO TRt\TAMENTO

_ Como resultado do estabelecimento do
sistema de classífíeacão e de .sua junta de
classificação, a prisão progressiva desen-
volveu tratamento para todos os prisio-
neiros - intratáveis, tratáveis e defeítuo-
sos - em tôrno de um simples conceito,
constituído pelos "programas". Tais pro-
gramas são geralmente apenas um reflexo
das facilidades' para cuidado médico . .ín-
dústrlas, ,educação, recreação, religião e
serviço social, disponíveis em cada insti-
tuição particular. Como já foi .vigorosa-
mente assinalado por autoridades do porte
do Dr. Ralph Brancale, de Nova Jersey,
tais "programas", freqüentemente, têm
pouca ou nenhuma relacão com os pro-
blemas dos, prisioneiros (7) .
Constitui filosofiá. da Prisão Profissional,

em primeiro lugar que a solução' dos pro-
blemas deve preceder' os programas; e, em.
verdade, a solução dos 'problemas deve
determinar em sua maior parte o progra-
mar e, em segundo lugar,que somente. se
justificam aquêles programas que ajudam
a resolver, problemas e' ou ,que reajustem
os prisioneiros à cultura da socíedade a
que retomarão. Ora, isto é filosofia revo-
lucionária, porque mudará. inteiramente" a
natureza das instituições correcíonaís para
prlsíoneíros tratáveis.
" Os' programas são orientados no senti-
do das instituições. A solução de proble-
mas é orientada no sentido do cliente,
para tomar emprestada uma frase de nos-
sos amigos da psicologia social; em psi-
quiatria, é o que algumas vêzes se chama
de terapia de setor. Sentimos imediata-
monta umaicomplsta mudança" de' ênfase.
Sob "programas", todos os prisioneiros
recebem um "tratamento completo", isto
é; êles são submetidos a, um sistema que
é" ídealmente tão complexo, que já ruiu
com seu próprio pêso. O zêlo de nosso
sistema devorou-nos. Sob "solução de pro-
blemas", o, prisioneiro com um problema
de US$ 50 recebe um tratamento que vale
US$ 50. A maior parte dos prisioneiros
não são casos de US$ 50 e apesar disso,
o Sistema de Classificação propõe dar a
cada prisioneiro' tempo e atenção de pelo
menos aquela quantidade de serviço pro-
fissional. Demonstrou ser tremendamente
díspendíoso 'em pessoal e facilidades, de
forma a tornar-se totalmente fora da
reá!idadé." ' ,

Diante dêle, afisolofia da solução de
problemas, aparece igualmente elaborada,
pois, exigirá tõdas as habilidades, profís-
síonaís agora empregadas no Sistema de
Classificação. Terá porém, estas diferen-
ças: (1) - permitirá ao mesmo pessoal
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profíssíonal cobrir uma clientela muito
maior; e, (2) - ela irá ao âmago de cada
problema, ao invés de andar à volta do
mesmo, de forma vaga e indefinida. Uma
é, "penologia de pássaro atingido"; a ou-
tra, é "pelonogía de ôlho de boi".
Considerações arquitetõnicas relativas ao

tratamento. Arquitetõnicamente, o efeito
deverá' ser a redução na demanda de faci-
lidades médicas, industriais, educacionais,
recreativas, além de outras, que se torna-
ram tão populares no regime da filosofia
de programa. Embora a solução de pro-
blemas tenha muitas facetas, o objetivo
dessa filosofia penal é alcançar e resolver,
tão prontamente como seja possível, os
problemas significativos relacionados com
a crímínalídade, deixando outras árêas de
atividade, àquêles que estejam em malho-
res condições de delas cuidar. Esta filo-
sofia penal supõe a concepção de que o
crime é um sintoma, de um desajuste -
sítuacíonal, médico, psicQlógico,' antí-socíal
ou de custódia ~ e que a função da prisão
é a de resolver o' desajuste específico tanto
quanto seja possível, e apenas isso. Essa
filosofia aplica o princípio científico da
parcimõnia; faz o mínimo necessário para
a. obtenção de seus fins ~ a redução da

criminalidade. O efeito sôbre o planeja-
mento da prisão deve ser óbvio.

Não obstante, essa filosofia profíssíonal
não desprezará o cuidado médico, a indús-
tria, a educação, a recreação ou a religião.
Propõe que as prisões devem buscar a<:1I-,
matar os prísioneíros à cultura da, socie-
dade a' que' retomarão, e" assim fazendo
vão retirar o estôfo requintado da peno-
Iogía progressiva, ajustando tais ativida-
des ao normal.· Com exceção da solução
de problemas relacionados com a crirnína-
!idade, não há razão porque aos prisionei-
ros deva ser dado um cuidado hospitalar
mais elaborado ou maiores vantagens vo-
cacíonaís, educacionais e recreativas, do
que recebe o cidadão médio. Todavia, o
mais espantoso resultado da filosofia da
aclímatação à cultura será visto em seus
efeitoseôbre as condíções de vida diárias
e a participação nas .mesmas dos prísío-
neíros tratáveis. ' "
A fim de retomar os prisioneiros tratá-

veis a uma sociedade em que os homens
vivem em pequenos grupos familiares, em
moradias comuns, sob condições normais
que afetam suas necessidades básicas de
alimentação, trabalho, divertimento, e QU-
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tras relações humanas, devemos acostumá-
los às vantagens de uma tal maneira de
viver, confinando-os em condições simila-
res. :/!lste é o conceito da prisão comuni-
dade por vêzes chamada comunidade te-
rapêutica. Está ela tão longe das celas
gaiolas de macacos e da convivência em
massa, como o negro está do branco. Exi-
ge completa reorientação de nossa ma-
neira de pensar acêrca da arquitetura das
prisões. Imagine-se o que isto faria em
relação a um bloco de celas para 500 ho-
mens, ou em relações a um refeitório para
1.000 internos, ou um simples parque de
recreação, onde os mesmos 1.000 prisio-
neiros vagueiam numa confusão sem sen-
tido ou assistem estupidamente a uns
poucos que praticam jogos, ou à regra da
prisão que nega aos prisioneiros a opor-
tunidade de participar em qualquer res-
ponsabilidade pelas atividades que consti-
tuem sua vida diária. Mas antes de nos
fixarmos na arquitetura das prisões, ne-
cessitamos examinar os efeitos desta nova
filosofia sôbre o pessoal administrativo.

A FILOSOFIA DO PESSOAL
ADMINISTRATIVO

A filosofia que propomos para o pessoal
administrativo é baseada numa classifica-
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ção de cinco pontos: executiva, adminis-
trativa, profissional, segurança e trata-
mento (veja fig. I). O grupo executivo
incluirá o diretor da prisão e seus auxi-
liares imediatos ou :více-díretores e os
chefes dos departamentos. O diretor ad-
ministra a parte principal e com seus
auxiliares fixa os principios e orientação
geral; os více-díretores administrarão "por
dentro", dirigindo as operações da rotina
da prisão, dando cumprimento à orienta-
ção geral traçada. O grupo administrativo
compreenderá o pessoal de fiscalização, o
pessoal de escritório e da administração,
compras, almoxarifado e funções de ro-
tina de manutenção da instituição. O
grupo profissional compreenderá os médi-
cos, psiquiatras, psicólogos, dentistas, en-
fermeiras, professôres, instrutores vocacío-
nais, avocacionais e recreativos, bibliotecá-
rio, gerente de indústrias e seu pessoal
técnico, capelães, membros do serviço so-
cial e outros especialistas. A fôrça de se-
furança incluirá aquêles primàriamente
responsáveis pela prevenção da .fuga, a
introdução de contrabando e o contrôle de
distúrbios, ou seja, a fôrça de policia da.
prisão comunidade. O pessoal de trata-
mento incluirá todos aquêjes guardas que
estão em contato pessoal com os prisio-
neiros, seja nos alojamentos onde vivem,

trabalham ou praticam jogos, e seus su-
pervísores .

~stes não são conceitos novos e· surpre-
endentes sôbre a organização do pessoal,
mas podemos assinalar certos principios
de organização Que diferem da filosofia
de custódia ou progressiva, vigente.

~ hoíe prática gpral nas prisões pro-
gressivas. manter dois vice-diretores; um
encsrresado da seeuranca e outro do tra-
tam-nto. O více-dír=tor enearrezado da
seeuranca, controla tõda a fôrca de euar-
da: euída da rotírw !!prq.ldps operacõ=s da
prisão e tem autoridade sôbre os prisio-
neiros. .
O vice-diretor encarrezaôo do tratamen-

to cuida de certas IItividadp.s nrotíssíonaís,
inclusive classlfieacão. educacão e treina-
mento. servícos relizlosos .e recreacão. mas
ger9.1mentp.-os servícos médicos e as ativi-
dades industriais são deixados à direta
sunervísão do diretor. O více-díretor para
o tratamento e seu pessoal têm apenas
podêres PPl'''. opln!lr. e formular recomen-
dacõ=s , Vprificamos por isso a sítuacão
desafortunada em que o vlce-d+r=tcr para
o tratamento tem a responsabttídede do
tratamento. mas não tem os podêres pa.ra
torná-Io efetivo. E~ta tem sido a causa
de um dos mais sérios confütos nas pri-
sões progressivas - o conflito entre a
custódia e o tratamento. ~ nossa filosofi'\
que êsse conflito pode ser resolvido e à
seeuranca e tratamento pode dar-se. seu
lugar adequado. observando-se três modi-
ficações na. prática corrente:

. 1 - O více-díretor encarregado da seau-
ronca d"vp ser resoonsâvel anenas pelos
três problemas básicos de fugas, contra-
bando e desordem, e limitará o contato
de sua guarda com os prisioneiros a essas
funções. :tle não deve mais ficar encarre-
gado da operação geral da prisão ou sua
rotina.

2 - O vice-diretor encarregado do Tra-
tamento será responsável pela oneracão
diária da prisão e pelo cumprimento das
recomendações das profissionais, em con-
tato com os prisioneiros e com sua fôrça
de guarda.

3 - Todo o pessoal especializado profis-
sional terá autoridade derivada direta-
mente do diretor e terá podêres apenas
para fazer sugestões e recomendações. O
mesmo ocorrerá com o pessoal adminis-
trativo.

A FILOSOFJ..\. DA ARQUITETURA
DA PRISAO

Finalmente, chegamos à arquitetura da
prisão (veja a fíg , II). Que efeitos terá
essa filosofia penal profissional em segu-
rança, pessoal prisioneiro, tratamento e
pessoal administrativo, em relação à ar-
quitetura da prisão?
Prisões de segurança máxima para ín-

tratáveis. No que concerne às prisões para
os intratáveis, existem nos sistemas peni-
tenciários federais e estaduais facilidades
de segurança máxima suficientes, para
cuidar de todos os prisioneiros intratáveis
ainda por algum tempo. O Bureau Fede-
ral de Prisões por si só dispõe de aproxi-
madamente 5.000 celas de tal natureza,
que representam 20% da população total,
que constitui percentagem que algumas
autoridades consideram suficiente para ín-
tratáveis em qualquer sistema (8). Mes-
mo nos Estados em que possa ser necessá-
ria a remodelação de prisões existentes,
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isto deverá. ser suficiente para cuidar dos
íntratáveís, sem maiores construções.
Vamos ilustrar esta íuéia. ~o uma di-

reçao pouuca ue oomíssanos de Correçào,
que pouco ou nada saciam soare correção,
a ccmumuade de Mil.SSaChussets nos uití-
mos aez anos suesuuuu a veina prisão de
Char!estown pela nova "Prísâo ce ouper-
segurança", CIO tipo janela na cobertura
(9), em South Wa1pole, Massachussets. Ela
é iconnecíaa como "o horror de concreto"
e. é conuenada rotundamente pelos run-
cíonanos encarregaoos de díngí-ia, por
razões que aqui nao carecem C1eser dera-
lhauas. l!:m lucl8 uma nova prisão estauual
1'01inaugurada em Ma.ssachussets, em Con-
cord, mas f01 transrormaaa em reforma-
tório. Ela tem s1C10sempre uma prisão
estadual, e ainda o é. Em verdade, quando
revortas ocorreram recentemente em Wal-
pole, os piores prisioneiros loram transfe-
ridos para Concord, para fins de seguran-
ça. Se Massachussets tivesse remoaeíado
a instituição de Concord para seus pri-
sioneiros intratáveis e empregado os'
US$ 10,000,000' gastos na prisão de Wal-
pole para construir facilidades adicionais
pâra os prisioneiros tratáveis, a penoíogía
profissional teria avançado e teríamos tra-
balhado para o futuro. Como está, gas-
taram-se US$ 10,000,000 de forma extra-
vagantenuma instituição que está tão
atrasada como a desgraça. de Charlestown
que pretendia substituir.
Além do anacronismo de Walpole, deve-

mos mencionar as prisões estaduais de
Greenhaven, Nova York; Graterford, Pen-
nsylvania; Jakson, Michigan ou Stateville,
Dlinois (10) para compreender porque é
necessário um reexame da arquitetura car-
cerária. Outros exemplos de construções
mais recentes dêsse desafortunado tipo de
prisão podem ser encontrados num pan-
fleto intitulado Construção Penal Recente
1950-1960, que acaba de ser editado pelo
Bureau Federal de Prisões (11).
Os administradores de prisões, federais

ou estaduais, e seus arquitetos, que se pro-
põem a acrescentar mais facilidades ce-
lulares ao tipo de segurança máxima, po-
dem estar SUjeitos à acusação de gasto
extravagante e desnecessário de fundos
pqblicos, e poderão verificar, quando sua
obra estiver terminada, que estão atrasa-
-dos de 60 a 100 anos. De mais a mais, go-
zarão êles da dúbia distinção de terem
desejado para a posteridade, por muitos
e muitos anos, monstruosidades monolítí-
cas adicionais na arquitetura penal. Isto
é pior do que o atraso a que se refere a
obra publicada pelas autoridades federais,
a que já aludimos, porque representará
ação positiva de uma espécie que perpe-
tuará um passado que ninguém deseja im-
por às gerações futuras. 1l: chegado o
tempo de pormos um basta nesse tipo de
construção carceráría.
Instituições para delinqüentes defeituo-

sos. As instituições para os defeituosos
caem dentro de uma classe que combina
muitos aspectos da prisão, do hospital, e
da escola de treinamento, seguindo as

/ melhores práticas de tôdas as três. O
Centro Médico do Bureau Federal de Pri-
sões, em Springfield, Missouri (12), a ins-
talação médica de Vacaville, Califórnia, a
Instituição para Delinqüentes Defeituosos,
Wilkes-Barre, Pennsylvania (13) e o Pa-
vilhão John Howard do Hospital Santa
Elizabeth, Washington, D.C., são exem-
plos notáveis. Não vamos díscutí-los aqui.
Instituições correcíonaís para prisionei-

ros tratáveis. Quando consideramos o tipo ..
de instituição correcional que atenderá ãa
necessidades dos delinqüentes tra.táveis, e

que estarão de conformidade com a filo-
sofia penal profissional aqui delineada,
confrontamo-nos com uma variedade de
excelentes exemplos nos Estados Unidos.
Diversas instituições para mulheres podem
ser mencionadas, inclusive o Lar Indus-
trial do Estado, para mulheres, em Muncy,
Pennsylvanla (1913), a Instituição Federal
para Mulheres, em Alderson, West Virgi-
nía (1827) e uma instituição federal mais
ou menos semelhante, originalmente cons-
truída para mulheres, em Seagoville, Te-
xas (1940). Em certa época instituição de
distribuição, no que concerne aos homens,
a de Seagoville, durante certo tempo tor-
nou-se sinônimo da última palavra em
filosofia de construção carcerária para
prísíoneíros homens tratáveis. Massa-
chussets construiu uma instituição dessa
espécie para homens, em Norfolk <1927-
1934). Nova Jersey inaugurou uma em
Arinandale, em 1929; Missouri em Algoa
Farms .(1932) , e Califómia em Chlno
(1941) (14).

Mais recentemente (1950-1960) institui-
ções para os tipos de prisioneiros mais
promissores (tratáveis) foram inauguradas
ou estão em construção em corona, Ca-
lifómia; Enfieid, Connecticut; Lorton,
D. C.; Ionía, Michigan; Moberley, Missouri
e Fox Lake, Wisconsin (15). Essas insti-
tuições prometem prover as facilidades
para uma filosofia penal adequada à se-
gunda metade do século vinte.
Há muitos e muitos detalhes no projeto

e programas dessas instituições, para que
possamos apresentá-Ios aqui. Todavia, al-
gumas caracteristicas marcantes podem ser
encontradas em comum, nelas tõdas.

1 - A atmosfera geral que é criada pelo
pessoal, programa e a arquitetura é a da
vida normal sob condições normais, na
qual a confiança e o respeito mútuos,
cooperação e boa vontade substituíram a
velha disciplina carceráría. Todavia, a
nova disciplina carceráría, como uma for-
ma de vida, distinta da mera obediência
à§. regras e regulamentos deve ainda ser
definida e esclarecida. Isto virá em tempo
devido.

2 - O príncípío do pequeno grupo re-
ffete-se no alojamento, refeições, recrea-
ções, e em tôdas as atividades importan-
tes. A "família instituição" procura apro-
ximar-se da unidade familia da sociedade
que está do lado de fora, que é a norma.

3 - Espera-se que os prisioneiros par-
ticipem com o pessoal administrativo, nos
deveres e responsabilidades da manutenção
da instituição, com o pessoal sempre no
contrôle , Essa união promove a atmosfera
de todos os dias de uma sociedade erígída
em sólidos princípios democráticos. Co-
mités consultivos e conselhos feitos de
prisioneiros que trabalham com o pessoal
muito fazem para desenvolver e enrique-
cer a vida da prisão e construir uma res-
ponsabilidade pessoal.

<1 - Segurança, posto que primária, não
é o escopo dominante ou o fim últímo ,

5 - Há ainda alguma confusão no que
concerne às relações entre segurança e
tratamento; autoridade e obrigações do
pessoal profissional e se os "programas"
ou a solução de problemas deve ser pre-
ponderante. Uma coisa, porém, destaca-
se: a. aculturação a uma vida normal e
responsável deve dominar.

6 - A prova da ênfase tanto na aeul-
turação como na solução de problema!!

pode ser vista na arquitetura. As unída-
des de alojamento contêm quart-os indivi-
duais em edificaçóes simples, de um ou
dois pavimentos, tendo raramente mais de
cinqüenta prisioneiros cada unidade. Existe
recreação de grupo para cada unidade.
MúltiplOS refeitórios seguem o principio
dos pequenos grupos. Reunióe& e discus-
sões de grupo são realizadas. Uma larga
variedade de contatos com o mundo nor-
mal de fora traz a "vida boa" à institui-
ção. Facilidades para a obtenção de con-
selhos individualmente, tanto por parte
dos guardas em contato como os profissio-
nais, estão incluídos no projeto geral. au-
pervísíonando cada grupo, estão guardas
em contato, que trabalham em intimo
contato com os profissionais, a fim de dar
cumprimento a suas recomendações para
o tratamento.

7 - Da Europa nos chegam informaç-ões
de que a filosofia da normalidade tem-se
estendido ao estabelecimento de mstítaí-
ções nas quaís Os prisioneiros "vivem den-
tro", mas "trabalham fora", na comuni-
dade (16). Outras permitem visitas con-
jugais, dentro e fora da instituição (17).

Tais instituições correcíonaís para pri-
sioneiros tratáveis são chamadas comuni-
dades terapêuticas ou prisões comunidades.
Essas experiências hoje são significativas;
elas formarão a filosofia penal de amanhã.
Parafraseando Truman Kelly, poderíamos
dizer: "Os filósofos nunca desfalecem, pois
em suas marcas aproximativas, êles dís-
cernem os contornos da terra e vislum-
bram os portais do futuro". O

NOTAS
(1) U. S. Bureau of Prisons, Hcndbook of Cor-

rectional Design and Constructlon, 2, 1949.
(2) Comentário pessoal do autor.
(3) GILL, Prisons, 1 (U. S. Attorney General's
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(4) Barnes & Teeters, New Horizons in Crimi-

nology p. 532 (ed. revista, 1942).
(5) Id. C~p. 26. A crueldode e futilidade do

prisão moderno ; pógs. 582, 639.
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pcn, 1951).
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o arquiteto na história
SIBYL MOHOLY-NAGY

. ltste artigo de Sibyl li:Ioholy-Nagy, pro-
fessôra de arquitetura do "Pratt Jnstítute",
Brooklyn, Nova York, publicado em núme-
ro .espectal da revista "Cuadernos de Ar-
quitectura", órgão oficial do Colégio ·de
Arquitetos de Catalunha e Baleares, cha-
mado "Arquitetura Olvidada", substitui. o
editorial. Explicam os editores: "Nada te-
mos a acrescentar, expressa nosso pensa-o
mento",
Não temos a data da publicação original

do artigo. Ao escrevê-to, a autora visava
o meio profissional dos EUA, onde se
dedica à ingrata tarefa de ensinar arqui-
tetura. Seu artigo é um protesto. Protesto
contra os arquitetos, contra o ensino de
arquitetura, contra o American Institúte
of Architects, a história da arte, o afã de
progresso, o determinismo e, sobretudo,
contra o conformismo. Traduzir e publí-
eM suas idéias é útil. Textos polêmicos
fazem t:llta. Frank Lloyd Wrl.ght e Le
Corbusier nio se queixavam dos consumi."
dores de arquitetura, da ignorância geral,
dã má-vontade da platéia. Inconforma-
dos, expunham, argumentavam, polemiza-
vam, criticavam e, quando atacados, revi-
davam. Hoje não mais se discute a favor
ou contra a arquitetura modernã. Isso foi
assunta há 40 anos. A Academia de Belas
Artes está morta, mesmo aqui, mesmo
com o Ministério da Fazenda e a Catedral
de São Paulo, pruridos ocasionais. Mas,
já se formou uma nova academia. Chama-
mos a atenção para o ncontecldo no Bra-
sil, onde a arquitetura moderna acabou
encontrando reeeptívídade nos escalões
superiores da administração. Com Brasília,
foi dito, tomou-se a arquitetura oficial.
Reconhecida, chegou a ter apoio.
Hoje os problemas persistem, postos em

outros têrmos. Permanece o fato: Ser ar-
quiteto é temeroso. Tem gente que acha
elegante e isso é terrível: consolida a nova
academia. Continua aberta a questão lo-
cal. O artigo de Moholy-Nagy é um ata-
que à situação americana. A teenocraeía
I
, ,
a, parece quase írresístível. Aqui, por en-
quanto, constitui um fascínio.

SMN toca, em SeU artigo, pontos vitais:
a industrialização da arquitetura: a pro-
fissão do arquiteto: o ensino de arquite-
tura; os usuãríos da .arquitetura; a arqui-
tetura histórica: o órgão representativo
dos arquitetos. Seu texto interessa direta-
mente a três divisões de trabalho do IAB:
exercício da profissão, ensino e arquite-
tura histórica. Coloca a questão da filo-
sofia do órgão de classe. Um artigo polê-
mico, finalmente. A. N.

A arquitetura é um conjunto de
experiências humanas.
lt arte antes de ser negócio e ex-
pressão de uma conviccão· antes
de ser ofício. .
Todo projeto arquítetôníco signi-
fica dedicação integral a uma
causa inédita.
A antiguidade de suas realizações e
o poder de seus remanescentes fa-
zem da arquitetura a memória cul-
tural da humanidade, sem a qual
não pode existir futuro cultural.

Invertendo completamente esta visão, o
arquiteto do século XX aprende nas es.
colas a obter os maíores beneficies atra-
vés da menor contl,'ilJuiçr..o peeeoa.l, Pá

mais valor ao ardil técnico do que ao ca-
ráter coneeptual , A responsabilidade do
seu trabalho tende a se diluir numa equi-
pe anomma , constrangido pelo alegre
coro de renegados arquítetônícos que en-
contraram rerúgto para sua impotência no
Engíneer Corps (equipe de engenheiros),
desfêz-se de todos os padrões com os quaís
poderia valorizar sua realização. Corno um
órfão que busca seu pai, procura êstes pa-
drões em tubos de ensaio, tabelas, ques-
tionários e equações matemáticas. A tec-
nología, a física, .a Gestalt-psícologte (psi-
cologia da forma), a economia, a socíoío-
gi,a, a álgebra, a teosona, a planificação
com cérebros eletrônicos e uma vaga es-
tética da "íntegração das artes" figuram
entre as ciências antigas e modernas a
que apela a arquitetura em busca de iden-
tificação. i
Quem preza. SUa reputação de "progres-

sista" não se atreve a buscar .ca padrões
arquitetõnicos numa área tãopr6xima
como a história acumulada do próprio
processo arquitetõnico.
Estranharnos que uma profissão mais

velha, não de séculos mas de milênios, do
que as disciplinas a que pretende adequar-
se, ignore suas próprias realizações,
Esta atitude é parte da desesperada bus-

ca de uma aceitação Científica. Quando
Gropius proclamou: "A arquitetura mo-
derna não é um ramo de uma velha ár-
vore mas um nôvo brõto que nasce dire-
tamente das' raizes", tentava sair do curso
da continuidade histórica. 1l:1ee seus s~-
guidores pretenderam ignorar a importante
evidência de que o arquiteto está excluído
da "era atômica" pelo simples fato de se
ocupar, em todos os seus projetos, com os
arcaicos e imutáveis problemas psícobío-
lógicos do homem e com os problemas da
ação da gravidade sôbre os materiais,
A teoria arquitetônica do Nôvo Brôto

produziu reações distintas entre os estu-
dantes. Os céticos, que duvidam da men-
sagem, decidiram põr ornamentos antigos
nas novas formas, Lembram os agnóstí-
cos que esperam livrar-se do Juízo Final
disfarçando o antigo pecado com novas
virtudes. A segunda geração, menos sen-
sível, mais comercial, acrescentou à nega-
ção da história, a montagem mecânica
elevada à categoria de processo criador:
"A tecnología ao alcançar sua plena rea-
lização transcende a arquitetura" (Mies
Vander Rohe). Esta afirmação pairou como
urna bênção eterna sôbre sucessivas dou-
trinas: novas bauhaus, CIAM, neobrutalis-
mo, padronização, montagem, modulação,
desenho obtido mediante computadores e
sínergétíca proclamada pelo profeta Buck-
minster-Fuller. Graças à chantagem, Cas-
sandra soube somar o temor à conveniên-
cia; as recompensas de uma "época pós-
arquítetôníca" afastariam da profissão
aquêle que "se nega a rechaçar tõda sua
bagagem cultural, incluindo os elementos
profíssionaís pelos quais se reconhece
como arquiteto ... uma nova época deci-
diu continuar sem êle" (Reyner Banham).
Nunca é dito que esta idade de ouro do
anonimato imporá ao arquiteto conflitos
de consciência muito mais gra.ves que
aquêles que se apresentara.m no passado,
quando 41e se deoidiu a. favor da. lnstru-
mentalitação de sua visão art~5tica.. A
pt'ep~l'ação profissional deve oferecer, como

estímulo do estudante, a responsabilidade
criadora do trabalho individual, Caso con-
trário, as· escolas de arquitetura' não têm
nenhuma razão de ser, exceto corno parte
das escolas de engenharia. A iniagem· de
uma profissão soberana, com domínio 'su-
premo de suas ações, é ·obscurecida quando
se ensina ao futuro arquiteto reduzir o pro-,
jeto a um esquema para munícíar as equi-
pes técnicas e atender à programação co
computador eletrônico, O esquema deve
ainda estar ao alcance de um finanCista ou
uma comissão de planificação qualquer; O
arquiteto aprende a negar o processo indu-·
tívo e continuo que configura as decisÕes.
no projeto através de uma. multícídade de
experiências sensoriais, psicológicas, hís-
tórlcas e sociais. A decisão mecanizada es-
terilil!ia. a imaginação pois esta age duran~
te o processo de criação e aperfeiçoa·o·
configurado por interm.édio da mão.
A "construção clent1f1ca sistemática"

pal·te ele um programa. que, uma vez de•.
senvoívído, conduz a. resultados pré-esta-.
belecídos e não sofrerá mais nenhuma,
modificação. :B: determinado pelo vulto do.
investimento no processo de execução· e'
pelo profundo respeito na infalibilidade
da máquina, Para racionalizar seu dilema
o "arquiteto totalmente mecanizado" (mí-
mado por sua orgariízaçâo profissional)
(1) chama de progresso científico o que
na realidade é mecanização, pré-índustríal
do século XIX, O resultado é, najmelhor
das hipóteses, um produto de máquina'-·
ferramenta ou um artezanato padroníza-
do. Cada moradia produzída em série pela
especulaçãó imobiliária requer onze ope-
rações distintas sob e sõbre o solo, no que
nada a distingue da casa medieval. In-
clusive, o edifício de apartamentos mais
alto não passa de mera superposíçâo de
plantas, cujo esquema básico remonta ao
século IV A.C. e cuja promessa de "vida
cibernética" se reduz a uma melhor dis-
tribuição das áreas perdidas e à observân-
cia de requesitos mínimos de luz e ven-
tilação.
Não há ponto de comparação entre os

processos científicos que alcançam seus
resultados através de hipóteses e experiên-
cias, provas e refutações, e os processos
de criação na arquitetura. Num projeto
arquítetôníco, é difícil comparar intenção
com resultado, Um simples anúncio na'
seção de imóveis de um grande jornal
nova-íorquíno torna supérflua tôda dís-
cussão:

lUagnífim!. case eoloníal, estilo
yeshiva, salão iluminado, catedral,
jardim, rosas, cozinha elétrica,
banheiro moderno.

A relação do cliente, de todo cliente,
com a arquitetura, é emocional, afetlvn.e
conservadora, .
A expressão "progresso sem precedentes"

não é aplicável à. arquitetura por ser o
precedente conhecido quem fornece o ar-.
gumento a favor ou contra o projeto.
O argumento formulado pelo cliente ba-

seava-se e ainda se baseia na diversidade
de tipos de construção .. Quando Ramsés
construiu armazéns pará cereais, êstes ti-
nham aspecto diferente das salas hipos-
tUas e a verticalldade de um s110 medíe-

(1) A autora refere-se -QI) American 'Instl-
tute·ot Arehltects· A,I,A .•.•• N. do T.
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vai difere da verticalidade de uma cate-
dral. Durante uma boa parte do nosso
século o enfoque inicial do arquiteto diante
de um projeto considerava a diversidade
produzida pelos fatôres função e forma.
Inclusive Mies Van der Roche, responsável
pelo "Eintopfgericht" Prefeito, na ar-
quitetura reconhecia a diferença entre um
edifício público, uma residência privada e
um projeto industrial, antes de ficar em-
bevecido pela "embalagem universal". O
gênio panorâmico de Le Corbusier se evi-
dencia na total indíferença de sua ima-
ginação criadora diante de sua invenção
de laboratório: "LE MODULOR". A eli-
minação "científica" da diversificação nos
tipos de prédios levará à eliminação do
arquiteto.
A multidão ruidosa de comerciantes do

credo "pós-arquítetôníco" não compreende
a ironia de sua posição. São os alienados
desvinculados da realidade, conforme o
jargão da psiquiatria. Sofrem de uma de-
silusão diante da dura realidade, são in-
capazes de defrontar-se com a fôrça tem-
poral de sua profissão. Seu atual orgulho
desapareceria se compreendessem que a
história já os julgou nas tôrres de Bolo-
nha e San Gimigniano, antepassados da
mesma loucura olígárquíca que produz um
World Trade Center ou o brutal masto-
donte do Chace Manhattan Bank. E ape-
nas o tempo e não o progresso separa o
empresário "criador" de centros de reno-
vação urbana dos especuladores responsá-
veis pela construção das insulae da anti-
ga Roma. Em sua ânsia de ignorar, os
profetas sem passado da época "pós-
arquítetôníca" ignoram a lei operatíva da
sociedade humana que converte ínexorà-
velmente tôda revolução num status quo.
O audacioso desafio lançado na década dos
vinte pelos chamados funcionalistas à ar-
quitetura como arte converteu-se há mui-
to numa solução de compromisso.
Os grandes talentos arquítetônícos de

nossa época trabalham numa sintese de
meios tecnológicos e intenções arquítetôní-
cas em projetos isolados, síntese gerada
pela visão do ambiente coletivo. Os estu-
dantes de arquitetura, mais crítícos e so-
cialmente mass conscientes do que seus
"antigos mestres", já não identificam "ho-
nestidade funcional" com pobreza estética,
nem confundem janela de banheiro na fa-
chada com reforma moral. A comparação
desfavorável feita por Buckminster-Fuller
entre o Empire State Building e o transa-
tlântico Queen Mary "por Iíbra esterlina de
recursos investidos" parece-lhes algo tão
ridículo como a noção de que os engenhei-
ros são os "novos helenos de nossa época".
Sabem que o mote "a serviço de indústria
de construção" do American Institute of
Architects não os converterá num Wright,
num Le Corbusier, num Aalto ou Bcha-
roun, e compreendem cêdo que podem ma-
nipular o concreto nos limites impostos
.por sua resisténcia. Surpr.eendentemente,
as tropas de choque do credo pós-arquíte-
tônico ignoram a influência autodestrut-
dora exercida pelo progresso tecnológico
sôbre a engenharia da construção. Todo
progresso na industrialização e na auto-
mação reduz a necessidade de espaço para
fins produtivos, administrativos e de pes-
quisa. A arquitetura não-industrializada
ganha constantemente em volume e im-
portância em proporção direta à redução
dos espaços destinados à produção em
massa. A medida que diminuem as horas
de trabalho aumenta o desemprêgo técni-
co, desmorona a vida familiar e o Estado
benfeitor inventa novos passatempos para
a grande sociedade. O ócio organizado,' a
educação contínua, a cultura com C maíús- .
culo, a religião, o teatro, os estádios e ou-
tros locais de uso comunitário representam

. .encomendas arquitetõnicas. Os-novos m\lr.

cos da sociedade de massas devem ser pro-
jetados para atrair. O homem industria-
lizado, atrofiado pela falta de sentido de
seu trabalho, exige uma identificação
díante da qual o arquiteto não pode tícar
indiferente .
O homo sapíens é o único animal dotado

de consciência histórica. Conserva a idéia
da sua espécie através de sua arte c dos
seus utensilios. Nêles respeita as realiza-
ções acumuladas que são a sua essência c
representam a vitória sôbre a morte que
constitui a sua esperança.
A cultura dos homens é algo mais antigo

e perdurável que a sua presença física. A
cultura comove ,o ser' humano por encon-
trar nela um alter-ego imperecível que lhe
assegura pertinência e aceitação. A ne-
nessidade de reinterpretar geração após
geração, esta visão bifocal dírigida símul-
tâneamente sôbre o passado e sôbre o
futuro é o elo que relaciona os celtas ma-
galítícos com -o arquiteto contemporâneo.
Os arquitetos têm respondido aos anseios

de continuidade visual com obras de art s
que superavam os horizontes de seus clien-
tes. Vidas insignificantes escaparam ao
esquecimento graças aos prédios que fize-
ram construir. Quem se lembraria de Paz-
zi, Lambert ou Robie se não fôsse "o ar-
quiteto, prima-dona, egocêntríco que im-
põe sua fantasia pessoal a um cliente in-
timidado criando monumentos solitários,
de sígnífícaçâo individual" (Waltér Gro-
pius)? O nível conceptual que une êstes
"monumentos solitários", independente d i
diferença de seus desenhos, é sua verdade
inconsciente, a inocência da absoluta se-
gurança com que' se escolheu a única so-
lução adequada entre uma centena de pos-
bilidades convenientes. :ll:ste processo de
cristalização atua com a lógica ínexplícável
do autoconhecímento total, um sentido
indíscutível ·do arquitetànicamente c.rto
ou errado que é inato ao gênio e que os
talentos adquirem através da contempla-
ção e da seleção. A educação arquítetô-
nica é o inicio de um diálogo por tôda a
vida entre alguns conceitos permanentes
e a' imagem línguístíca ou verbal da épo-
ca. :ll:stes conceitos são impermeáveis à
passagem do tempo. Tôda associação de
homem e arquitetura é retroativa: A abó-
boda romana era uma antiguidade abso-
luta no período gótico e foi revelação para
a Renascença. Quem projeta motéis sen-
tirá maior admiração pela compacta dís-
tribuiçãode espaços numa pousada do sé-
culo XII, que pelo mais moderno hotel
Hilton. Apenas -as reações humanas dão
vida às construções. O homem é dotado de
uma consciência da forma e de uma per-
cepção do espaço apriorlsticamente uni-
versais. Reage quando contempla um pré-
dío, contemporâneo ou feito há 30 gera-
ções. Em arquitetura não existe passado.
apenas continuidade.
E o progresso? Em têrmos de arqueo-

logia, a sociedade progride pela dífusão
de inventos originais.
A metalurgia, o arado, o tôrno são al-

guns exemplos de progresso que, por sua
difusão, eliminaram utensilios primitivos.
A criação de ambientes vivenciais não de-
pende porém da eliminação resultante de
aperfeiçoamentos técnicos. O construtor
nem inventa totalmente nem aceita, total-
mente. Transforma. A solução é acom-
panhada: pela retenção ou renascimento de
precedentes arcaicos. Cada época cultural
refund~ sua matriz numa combinação es-
pecuícamente arquitetônica de progresso
e precedentes. Nenhuma classificação es-
tílístíca de características puramente ex-
ternas abrange êste historicismo. Desde

..que se converteu em uma disciplina aca-
dêmica, há uns 150 anos, a história da
.arte vem usando a arquitetura como pro-
va definitiva de um "estilo" .

O resultado foi o acúmulo quantitativo
de detalhes irrelevantes que afastou o ar-
quiteto de todo interêsse histórico. Seu
instinto diz-lhe que a gigantesca vulgari-
dade de Baalbeck não merece a mesma
atenção que os arcos da Vila Hadriani e
que uma casa rural chinesa Hakka pode
ensinar-lhe muito mais que o pagode dos
Gansos Silvestres. A história da arte in-
siste, porém, numa identificação de arqui-
tetura com valôres pictóricos e escultóri-
cos embalsamando os sobreviventes arquí-:
.tetônicos em tratados estilísticos estéreis.
A história é "uma projeção de nossa época
sôbre o passado" e não pode ser [ulgada
nor padrões acadêmicos. A história é o
que nós somos, aquilo que os edifícios re-
presentam para nós e não aquilo que ge-
rações há muito desaparecidas interpreta-
ram à luz de suas próprias necessidades.
Aqui é, portanto, que se encontra o ar-

quiteto da segunda metade do século XX.
No despertar de um intento abortivo de
definir sua tarefa como hibridízação de
"arte, ciência e tecnología", no despertar
de um historicismo acadêmico que impõe
uma falsa identidade entre a arquitetura
() as belas artes; está numa encruzilhada,
'rem saber se tende para a supremacia ín-
controlável da montagem mecânica ou
para o contrôle do plástíco e do espacial
afirmado no conhecimento de materiais e
métodos.
O arquiteto vê-se sob uma poderosa pres-

são que pode levar à sua desaparição. A
palavra projeto sumiu dos convênios pro-
fissionais e é uma mera imagem nas es-
colas. Os polpudos benefícios obtidos pelas
equipes fazedoras de embalagens aumen-
tam a tentação de abandonar a luta e o
sacrifício e "seguir o caminho dos faze-
<lores de chuvas, prestígtadores e pseudo-
técnicos que se mantêm pela inércia cul-
tural, apesar da falta de evidência das
suas realizações" (Reyner Banham). A
arquitetura, sendo como é, a segunda pro-:
fissão mais antiga do homem, morrerá tão
dificilmente como a mais antiga pois,
como ela, corresponde a uma necessidade
genérica de catálise emocional. Inclusive,
má arquitetura é melhor que nenhuma ar-
quitetura. A questão mais aguda se refere
a uma arquitetura cada vez mais perver-
tida, destruída pela carência de autodetí-
nição. A degradação de profissionais através
de charlatanices e atitudes de primas-do-
mas da arquitetura, a ausência de escala de
valôres, exceto a eficácia estrutural e o
custo, deixam pouco futuro potencial à
prática arquítetôníca.
Louis Sullivan, que foi um dos casos

mais trágicos no cortejo rico de tragédias
dos gênios da arquitetura, deu, há uns 80
anos, uma primeira insinuação sôbre uma
possibilidade de correção. Em 1888 escre-
veu: "Devemos nos aprotundar mais, de-
vemos investigar o passado para revelar os
elementos, as origens fundamentais de
nossa arte... elementos e origens inde-
pendentes do período, da época, dos esti-
los, do estilo". Não desenvolveu êste tema.
Em tôdas suas máximas foi um guia que
não deseja seguir suas próprias indicações.
Assinalou' uma origem da arquitetura, pe-
culiar a um mundo transformado pelo
homem. '
Deixa claro porém que sob disfarces tec-

nológicos e estatísticos se encontram os
elementos básicos que só podem produzir
arquitetura e não podem produzir nada
mais. :ll:stes quatro elementos da arquite-
tura são:

MEIO AMBIENTE
ARTICULAÇAO DE FORMAS
PROGRESSAO ESPACIAL
SISTEMATIZAÇAO DA ESTRUTURA

Sôbre nenhuma outra arte pode-se fazer
csta afirmação. CJ
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11E agora? Perdi
todo o meu
dinheiro' Se
forem Traveler's
Checks 11Citibank"
basta
você
comunicar o
fato para ser
reembolsado.
(Com Traveler's
Checks você
nunca sal
perdendo).

Valem como dinheiro a qual-
quer hora, em qualquer parte
do mundo, à taxa do dia.
Em caso de perda, roubo ou
destruição, você será pronta-
mente reembolsado, num dos
25.000 pontos de reembôlso às
suas ordens, no mundo inteiro.
Traveler's Checks "Citibank'
nunca perdem o seu valor: são
válidos para sempre.
Nos valôres de '10, 20, 50,100,
500 e 1.000 dólares.

Traveler's Checks
"CITIBANK"

Filiais em:
Belo Horizonte' Brasília • Campinas'
Curitiba s Põrto Alegre eRecife -Ríode
Janeiro. Salvador' Santos' São Pauló.

Joaquim Tenreiro, um dos pioneiros do
mobiliário moderno no Brasil, está ex-
pondo na Galeria Copacabana Palace.
Tenreiro nasceu em Portugal, em MeIo
Serra da Estrêla, em 18 de abril de 1906,
mas está radicado no Brasil desde 1928.
Sua primeira exposição individual teve
lugar no Instituto de Arquitetos do Brasil
em 1946, e despertou a atenção da critica
- Rubens Navarra, Antônio Bento, Qui-
rino Campofiorito, Silva Chalréo.

Destaque

• TENREIRO EXPõE NA GALERIA
COPACABANA

"No final dos 50 - diz Mário Barata.
sôbre Tenreiro no catálogo de' sua atual
exposição - fazia obras já no seu geome-
trismo do qual dois exemplares figuram
no recente retrospecto coletivo da abstra-
ção geométrica brasileira, efetuada no Ci-
clo de Estudos do Diretório da Escola Na-

i cional de Belas-Artes. No início de 60 os-
.' cilava entre uma geometrização da figu-

ra e a continuidade das pesquisas a que
vinha procedendo".

"1l:ste senso de mudança -. prossegue
Mário Barata - é uma necessidade do ar-
. tista. Depois de uma fatura limpa, de
acabamento preciso e claro, Tenreiro,
mesmo prosseguindo com certo rigor estí-
lístíco cedeu ultimamente, à tentação das
densidades de matéria e ao cromatismo
baixo, às vêzes terroso, cinza, que o in-
formal bastante generalizou. Ajustou, po-
rém, essas testuras por êle obtidas através
de serragem concentrada com cola sinté-
tica e pregos ou madeira, a uma visão
ainda geométrica, mesmo quando em estí-
lisações de figuras, de arquiteturas semân-
ticas, de ciclistas".

"Obteve ritmos com as linhas e massas
de pregos, em contraste com alguns relê-
vos ou cavados, que valorizam o uso que
faz, bem' pessoal, dêsse material, aplicado
sôbre fibra". .

"Os pregos consomem-se, sofrem muta-
ções pelas tonalidades (ao píntá-los de ne-
gro ou cinza) inserem-se na obra qualíta-
tivamente.Treliças, ripas de .madeíra em
escuro, surgem em outras obras, ao lado
de belos quadros abstratos como um de
valôres em branco, com bom gôsto seguro,
que nos recorda que êste artista inquieto
e vivo é um dos melhores e mais seguros
criadores' de móveis e ambientes modernos
e harmoniosos do Rio de Janeiro. A cria-
ção piCtóiia é para êle, como para todos
nós uma tentação um mundo a devassar,
com os recursos terrenos e os padrões de
imagem que se desejam utilizar e que em
parte são fornecidos pelo meio semítógico".

Silvia Leon Chalréo, por sua vez, acen-
tua que "a pintura de Joaquim Tenreiro

tem sempre a mesma fôrça e o mesmo
elan em qualquer fase de suas pesquisas
e de suas andanças pelo seu mundo inte-
rior rico nos encontros que a sensibilidade
comanda. Pesquisa não significa artesa-
nato nem separa o conteudo da forma
como geralmente acontece aos concretos
ou aos abstratos. Em certo momento a
alegria ou a imposição visual predomina-
vam em suas composições que se separa-
vam do humano para impor o silêncio -
nessa etapa permanecia a vibração que
também era músíca".

• OSCAR NIEMEYER HOMENAGEADO
POR ARQUITETOS DA GUANABARA

Realizou-se no final do mês de maio
passado o jantar com que os arquitetos da
Guanabara homenagearam Oscar Nie-
meyer, por sua escolha para Personalidade
do Ano de 1966, dentro do programa da
IV Premiação Anual do IAB-GB.

Ao jantar compareceram inúmeros ar-
quitetos e muitas personalidades do meio
cultural do Rio.

A jornalista Léa Maria, do Jornal do
Brasil, na edição de domingo 28 de maio.
assim comentou o acontecimento: "A ho-
menagem a Oscar Niemeyer, realizada an-
te-ontem, durante um jantar na Churras-
caria Gaúcha, é um exemplo perfeito de
como deveriam ser tôdas as homenagens
e todos os jantares com mais de 150 pes-
soas presentes".

"A começar pelo homenageado, que che-
gou de camisa esporte".

"Os discursos: quatro falas com quatro
frases cada uma".

"Uma nota de humor inteligente: Noel
NuteIs, médico, sanitarista e antropólogo,
que se levantou, quando chegou sua vez
de prestar homenagem, e disse: "Oscar
gosta de piadas. Por isso vou contar uma.
E contou".

"A natureza dos que homenageiam:
gente inteligente, com conversa: estudan-
tes de Arquitetura, artistas plásticos, arqui-
tetos (a nata da profissão), jornalistas".

"Ao lado de Oscar sentou-se Rodrigo de
Melo Franco, o Diretor do Patrimônio
Histórico. E a ausência mais comentada
da noite foi a de Lúcio Costa, que cada
vez mais se esquiva de aglomerações".

Está de parabens o IAB-GB pelo sucesso
da homenagem e especialmente os p()lê-
gas Olga Veréhovsky, Antônio Pedro AI-
cântara e Sabino Barroso, que se encar-
regaram da organização do jantar. O



CI HARRY COLE NO SERFHAU

o arquiteto Harry JamesCole, IAB-GB,
teve sua indicação para superintendente
do SERFHAU (Serviço Federal de Habita-
ção e Urbanismo) aprovada pelo Senado.
Ao SERFHAU, de acôrdo com o Dec. n.o
59.917, de 30 de dezembro de 1966, que lhe
deu regulamentação, cabe a função de
elaborar e coordenar a política nacional
de planejamento local integrado, dentro
das diretrizes da política de desenvolvi-
mento regional, em articulação com o Mi-
nistério do Planejamento e o Ministério
do Interior.
ARQUITETURA apresenta suas congra-

tulações a Harry Cole e faz votos no sen-
tido de que obtenha pleno êxito na im-
portante função para qual foi designado.

CI POLíTICA DE HABITAÇÃO NA
SUlí:CIA

A política de habitação sueca - segun-
do informações do "Stockholms Enskild
Bank", no folheto "Dados sôbre a Suécia
1965 - 1966" - tem· três objetivos primor-
diais: a) a melhoria do padrão .da famí-
lia média; b) preços mais baixos; c) re-

Notícias

dução da crise periódica da indústria de
construção .
Para atingir a êsses objetivos foram

adotadas na Suécia as seguintes medidas:
1) Contrôle dos aluguéis - Desde 1942,
os aluguéis na Suécia estão congelados.
Entretanto, foram permitidos alguns au-
mentos gerais simultâneamente com o au-
mento das taxas de juros e dos custos de
manutenção dos imóveis. Os aluguéis das
moradias concluídas após 1942 foram cal-
culados à base dos preços atuais de cons-
trução. Em algumas pequenas cidades,
êsse contrôle foi abolido uma vez que ne-
las se atingiu o equilíbrio entre a oferta
e a procura. 2) Subsídios - Os subsídios
são utilizados com o objetivo de limitar os
aumentos de aluguéis, resultante da alta
dos custos da construção. O Govêrno paga
a diferença entre os dispêndios com juros
correntes, entre a primeira e a segunda
hipoteca e um teto máximo de juros
garantidos, o qual é acentuadamente bai-
xo. O teto dos juros garantidos variam de
acôrdo com os anos em que as moradias
foram concluídas, visando reduzir as dife-
renças de aluguéis resultantes do contrô-
le do inquilinato. O subsídio está limitado
às edificações construídas sem assistência
oficial. 3) Subvenções especiais - A cer-

tos grupos ramílíares, de parcos recursos.
tais como pessoas idosas e famílias nu-
merosas, o Estaao paga subvenções para
ajudá-Ias a ter· uma moradia adequada.

• ESCADA, GALERIA DE ARTE,
ABRE NO LEBLON

O fotógrafo Raul Brandâo, nosso cola-
borador, inaugurou no Leblon, Avenida
General San Martin, 1219, uma galeria de
arte. ESCADA é o nome da nova galeria.

• CONJUNTO ESPORTIVO DO PARA

O arquiteto Antônio Paul de Albuquer-
que, IAB-PA, comunica o próximo lança-
mento de concurso de anteprojetos para o
Conjunto Esportivo do Pará, promovido
pelo Govêrno do Estado do Pará e orien-
tado pela Delegacia do Pará do Instituto
de Arquitetos do Brasil.

• MANOEL KOSCIUSK DA SILVA
CORRf:!4.

ARQUITETURA registra com pesar o
falecimento, em São Paulo, do COlegaMa-
noel Kosciusk Corrêa, IAB-SP, MKC era
professor da Faculdade de Arquitetura e

r

para
dividir
ambientes
e revestir
paredes
nossa
solução é
melhor ...

~odulação adequada ao ambiente - montagem mais
ra.~lda e desmontagem com total aproveitamento - pai-
neis revestidos com chapas de madeira CODEPLAC,
oferecendo à divisória mais beleza e qualidade.

OS LAMBRIS CODEPLAC. PRODUZIDOS HÁ MAIS DE 30 ANOS
POR CODEGA S.A. (Curitiba-Paraná) SÁO INIGUALÀVEIS EM BELEZA
E DURABILIDADE. •REVESCO

DIVISÓRIA REVESCO

chapas fabricadas até 3,05 de altura - 15 variedades
de madeiras nobres - chapas lisas ou filetadas em 6
modulações distintas, com e sem desenho casado.
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Urbanismo da Universidade de São PaUlo
e delegado do Departamento de São Paulo
junto à. Al)sembléia Nacional do IAB.

e MARIO PEDROSA NA FACULDADE
DE ARQUITETURA DO RIO

o critico de arte Mário Pedrosa foi no-
meado interinamente para a Cadeira de
História da Arte e Estética da Faculdade
de Arquitetura da Universidade Federal
do Rio de Janeiro. Mário Pedrosa que é
bastante conhecido por sua atividade jor-
nalistica e na crítica de arte, é presidente
da Seção Brasileira da Associação Inter-
nacional de Crítica de Arte e professor do
Colégio Pedro II do Rio de Janeiro. A no-
meação de Mário Pedrosa para substituir
interinamente o prof. Flexa Rib3iro, foi
aprovada por unanimidade pela Congre-
gação da FacUldade de Arquitetura.

C) CAMARA FEDERAL PENSA EM
INC:tJ:NDIO

A. comissão de Transportes, Comu-
nicações e Obras Públicas da Câmara
Federal constítuíu, por sugestão do
deputado José Colagrossí (MDB-GB),
uma subcomdssão para estudar os sís-
temas de proteção contra incêndio em
edifícios e, posteriormente, apresentar
projeto-de-lei regulando a matéria. A
êsse respeito, contato oficial com o
deputado José Colagrossi manteve o
IAB, visando estabelecer um diálogo
entre o órgão de classe dos arquitetos
e os legisladores e obter a colaboração
dêsses protíssíonaís em problemas li-
gados à arquitetura e ao planejamento
urbano.

• SEMINARlO SOBRE O CENTRO
DA CIDADE BRASILEIRA

A companhia de Urbaniza.ção de
Guritiba promoveu, em fins do ano
passado, um seminário sôbre o centro
da cidade brasileira, durante o qual
arquitetos, engenheiros, economistas,
advogados, admínístradores e outros
profissionais, díscutíram temas ligados
à problemátíca dos núcleos urbanos,
abrangidos sob seis títulos gerais: cir-
culação, atividades econômicas, revíta-
Iízação, equípamento urbano, renova-
ção urbana e legislação urbanística.
Das díscussões que se processaram

durante os dois dias do Seminário sur-
giram as seguintes conclusões:
O centro das grandes cidades vem

sofrendo o impacto do número cres-
cente de veículos motorizados. As so-
luções propostas para o problema do
tráfego, consideradas como parte in-
tegrante de um plano diretor, devem
ser precedidas de uma ampla pesquisa
das necessidades de espaço para clr-
culação e estacionamento de veículos.
A vitalidade do centro urbano é fun-

ção de atividades exercidas pela comu-
nidade. O dinamismo das necessida-
des sócio-econômicas cria, freqüente-
mente, novas atividades urbanas mais
ajustadas ao estágio de desenvolvimen-
to da sociedade, gerando em conse-
qüência uma decadência de muitas
áreas do antigo centro. Compete a um
planejamento governamental oferecer
condições de compensar os desequílí-
brios que ocorrem nas transformações
da estrutura urbana, e ajustá-Ias ao

dinamismo de crescimento da cidade
brasileira.
Nos esforços desenvolvidos com o ob-

jetivo de manter o centro como um
polo de atividades, cabe um papel im-
portante à iniciativa privada. As ati-
vidades econômicas que se processam
nas áreas centrais têm a responsabili-
dade de atender também às funções
externas da cidade, pois sua esfera de
influência deixa de ser local para ser
considerada em um nível regional.
Por estas razões, 'a. revitalização do

centro da cidade é uma tarefa que
compete igualmente às emprêsas pri-
vadas e aos órgãos públicos. Os su-
cessos alcançados dependem em gran-
de escala da. participação da opinião
pública e especialmente das entidades
de classe e outras organizações asso-
ciativas.
O centro urbano é muitas vêzes con-

siderado como um centro de negócios,
ou apenas como uma concentração de
locais de trabalho. Concebido dessa
forma, tende a se esvaziar durante os
períodos noturnos e torna-se árido du-
rante o dia. O centro é vitalizado com
o desempenho de tôdas as funções ur-
banas, e na variedade de suas ativida-
des a construção de habitações fixa
certos tipos de população que necessi-
tam morar junto ao local de trabalho.
Transformado em palco dos aconte-

cimentos que sintetizam a vida ur-
bana, o centro da cidade deve díspôr
de um equipamento comunitário, es-
pecialmente no que diz respeito à re-
creação, que atenda às necessidades
generalizadas, transcendendo aos bair-
ros e polarízando uma região sôbre a
qual exerce influência.

Um pão e um saco
de ciment-o

o padeiro bem sabe que o amassamento do pão constitui
um dos fatores mais importantes da sua fabricação - que
a mistura perfeita da massa permite alcançar-se verdadeiro
êxito na arte da panificação. Também na fabricação do cio
mento a homogeneidade na mistura das matérias primas .
constitui fator importante. Esta é a base da excelente qua-
lidade do cimento MAUÁ.

o cimento Portland Mauá
supéra as especificaçé5es
exigidas para cimento
Portlandno mundo Inteiro.

e,
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.

*,
COMPANHIA NACIONAL DE CIMENTO PORTLAND



Um produto da

elA. DE CIMENTO PORILANOPOTY
Av. Martins de Barros, 196

RECifE

UMA
CONSTANTE
El\'I
TODO
O
NORDESTE
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

CIMENTO POTY
o melhor. entre os melhores
que se. fabricam no Brasil



As .íntervenções que se processam
objetivando a remodelação do centro,
atingem, dentro do espaço físico, um
resultado final que se traduz em uma
composição de volumes arquitetônicos
orientada para oferecer o melhor apro-
veitamento possível da área, tendo em
vista criar condições de pleno desen-
volvimento das funções urbanas.

• IAB-SP ENCAMINHA ME.MORI'AI,
AO GOV~RNO DE SAO PAULO

o IAB-SP dentro de uma orientação
na qual procura emprestar aos podê-
res públicos o máximo apoio possível,
em têrmos de assessoria, ecaminhou
ao Governador Abreu Sodré memorial
relativo à situação profissional do ar-
quiteto e aos aspectos do 'plane}amen-
to naquela unidade da Federação.
Neste documento, afirma o IAB-SP:

"O quadro existente rev'elà ser dímí-
nuto o número de arquiti!tbs 'formados
tendo em vista a população do Estado;
apesar disso, é grande a evasão de
profissionais para outros campos de
atividade. A origem dêsse fenômeno é
diversa, desde as más condições de se-
leção prévia, até à falta de perspec-
tiva profissional motivada pelo desco-
nhecimento do que na realidade sig-
nifique planejamento."

"Ressente-se - prossegue o do-
cumento - o setor de ensino e pesqui-
sas, de condições que lhe permitissem
desempenhar plenamente o 'papel pre-
ponderante no desenvolvimento de uma
tecnologia nacional, assim como o cam-
po do planejamento físico onde a no-
tória falta de demanda existente no
passado não permitiu se criassem con-
dições de atendimento dentro das ne-
cessidades do país."
Em um segundo tópico, o IAB-SP

aborda o problema do planejamento e
o Estado afirmando: "As realizações
de um govêrno atual, devem obedecer
a critérios de necessidades e disponi-
bilidades previamente elaborados e
perfeitamente entrosados em seus di-
versos níveis, isto é, um planejamento

geral integrado que deve ter uma dire-
triz definida e formas de atuação va-
dadas.
Já a elaboração dos projetos deter-

minados e a execução de obras, devem
obedecer a um comando único, não
sendo admissível a contratação des-
tas últimas sem que estejam perfeita-
mente definidos os respectivos proje-
tos, o que, infelizmente, tem sucedido
com graves prejuízos para a coletivi-
dade.
Para tanto, torna-se necessário o

redímensíonamento do conceito proje-
to - arquitetura e engenharia - desde
sua origem, como elemento indispen-
sável para a execução de uma obra,
até à condição final da necessária e
total responsabilidade de seu autor,
que deve ser exígída em todos os mo-
mentos da execução, através da neces-
sáría ,fiscalização.

Esta solução determinará a criação
de condições especiais que permitam a
elaboração dos projetos independentes
da fase de execução; recursos para tan-
to. através de verbas ou de financia-
mento pelos estabelecimentos estatais
de crédito, se fazem necessários."

"No setor de habitação é imprescin-
dível a ação do Estado, com a implan-
tação de órgão coordenador que pos-
sibilite o pleno aproveitamento dos
recursos existentes, dinamizando o sis-
tema de realização, visando inclusive
obter condições que impeçam a forma-
ção de "ilhas" sociais pela utilização
concentrada em um única faixa de
recursos. "
Feitas essas constatações, o IAB-SP

concluí pela existência de um con-
trasenso: ao mesmo tempo em que o
Estado se ressente da falta de plane-
jamento no sentido real do têrmo, en-
contra-se a classe de arquitetos .-
planejadores por formação - com ca-
pacidade ociosa de trabalho. Propõe
então o IAB-SP:
a) necessidade de o planejamento es-

tadual obedecer a uma diretriz comum,
com a criação de órgãos de planeja-

mento setoríaís devidamente entrosa-
dos, e total aproveitamento dos recur-
sos existentes nos órgãos de planeja-
mento e na Universidade;
b) utilização da capacidade de tra-

balho do arquiteto, visando criar con-
dições de execução plena dêste plane-
jamento, quer diretamente pela sua
integração nos quadros estaduais, atra-
vés da regulamentação da. carreira de
arquiteto no funcionalismo do Estado,
quer indiretamente, através da contra-
tação de seus serviços profissionais;
c) necessidade da planificação, con-

tratação e execução de obras concen-
trarem-se em um único órgão, embora
êste deva possuir condições de desceu-
trallzação administrativa regional para
noder bem cumprir esta última fase.
Dentro dessa premissa, 'U reestrutura-
cão das responsabilidades dos profis-
sionais; .
d) criação de um fundo de finan-

ciamento para estudos e projetos, uti-
lizando a Carteira de EX!pansão Econô-
mica do Banco do Estado, ou ainda
com a realização de convênios com o
FINEP e o SERFHAU;
e) implantação' dé um órgão esta-

dual de habitação, diretamente ligado
ao Governador, com missão de coorde-
nar a política habitacional no Estado,
com unidade de diretrizes, fator indis-
pensável à adoção de soluções orgâ-
nicas.

., ANTIGA REIVINDlCAÇAO
PROFISSIONAL CONSEGUIDA

o Congresso Nacional rejeitou os ve-
tos opostos pelo ex-Presidente da
República à .Lei 5.194. Assim. sendo, a
partir de 13 de abril de 1966 vigora
para as classes de arquitetos, enge-
nheiros e agrônomos (I salário mínimo
profissional equivalente a 6 salários
mínimos, ou seja NCr$630,QO,qualquer
que seja a' fonte pagadora. De acôrdo
ainda com a Lei 4. 950-A, não derro-
gada, o nôvo salário-mínimo refere-se
à remuneração de uma jornada de seis
horas de trabalho. O

., VENHA CONHECER ...
A OBRA PRIMA DE LÚCIO COSTA.
SITUADA NO CENTRO DO SUNTUOSO
PARQUE S. CLEMENTE

32 "O SEU LAR" EM

E GOZAR
A VISTA MARAVILHOSA, O AR PURíSSIMO
DAS MONTANHAS, O SIUl:NCIO ABSOLUTO,
AMBIENTE FINíSSIMO

E MAIS AINDA
AS DELíCIAS DA COSINHA E CONFEITARIA

FAMOSíSSIMA DO

PARK HOTEL

NOVA FRIBURGO
TEL.; 12-76

Direção: Dr. OTTO e D. IRENE



porque
d- -d- ?IVI Ir.

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.
telef~ 52 6884/52 6510



HAVER

Hartmoltopren - Ummaterial moderno para construções

As construções modernas caracterizam-se pelo
emprêgo de novos materiais que poupam tempo
e dinheiro. O Hartrnoltopren'", a espuma sintética
da Bayer, atende de modo muito especial a essas
exigências técnicas e econômicas.

Veja o edifício de 18 andares da Caixa Econô-
mica Municipal de Düsseldorf. A construção do
corpo plano de dois andares, sôbre o qual se
ergue o arranha-céu, é muito interessante. As
partes da fachada,' com núcleo de 40 mm de
espessura, são feitas de Hartmoltopren. A cama-
da externa de cobertura é de metal leve, e a
interna é de gêsso coberto com papel. Antes de

esponjar. foram colocadas esteiras de fibra de
vidro sôbre o metal leve, com o objetivo de me-
lhorar a aderência entre a espuma sintética e a
camada de alumínio. Estas partes da fachada são
feitas em moldes de apoio. A pressão feita ao
esponjar produz elementos planoparalelos. auto-
-portantes e resistentes à torção - com um pêso
por metro quadrado relativamente baixo. O pêso
específico da espuma sintética é 'de aprox.
60kg/m3•

As vantagens mais Importantes dos elementos
de Hartmoltopren para fachadas são as seguin-
tes: fabricação racional e valor »K« favorável,
excelente proteção calorífuga graças ao baixo

•

'coeflclente de condutlbJlidade térmica, monta-
gem multo rápida - principalmente na construção
do arcabouço.

Bayer Leverkusen

Agentes de venda:
Aliança Comercial de Anilinas S.A.,
Rio deJaneiro. Caixa Postal6S0,
São Paulo, Caixa Postal9S9,
Pôrto Alegre, Caixa Postal 16S6,
Recife, Caixa Postal 942.

•
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