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Editorial

IX Congresso da UIA -
A arquitetura e o meio ambiente

No início âêste mês reuniram-se em Praga, na
Tchecoslováquía, arquitetos de tôâas as partes do
mundo para a realização do IX Congresso Mundial,
promovido pela União Internacional de Arquitetos.
O IX Congresso propunha-se a discutir a arquite-
tura e o ambiente humano e para tanto desdobrou
o tema central em subtemas - a evolução da estru-
tura resuiencial; o homem e a paisagem; o ambiente
habitável; a produção e o local de trabalho e o pa-
trimônio histórico no mundo moderno - capazes
de permitirem um amplo enfoque de todos os aspec-
tos relacionados com o homem, seu meio físico e a
arquitetura.

Anteriormente, em setembro do ano passado, os
arquitetos brasüeiros reuniram-se em Salvador, em
seu VI Congresso Nacional para, a partir de uma
vivência protisstonai. vinculada d realidade brasilei-
ra, estudar, discutir e aprofundar, dentro da propo-
sição feita pela UIA, uma visão de arquitetura viá-
vel em um País em via de desenvolvimento. A expe-
riência dos participantes do Congresso de Salvado?'
foi certamente das mais positivas, pois naquela
oportunidade puderam constatar as impücações da
arquitetura e do planejamento físico no atual está-
gio da evolução do País. Ao mesmo tempo, os parti-
cipantes do VI Congresso procuraram elaborar um
documento que, expressando efetivamente a proble-
mática arquitetônica: nacional, pudesse significar
uma contribuição ao debate do tema em nível
internacional.
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A realização de congressos de arquitetos, quer
nacionais ou internacionais, tem, a nosso ver, rele-
vante importãncia no desenvolvimento da formação
profissional. Com efeito, não se pode mais conside-
rar, hoje, que a formação profissional esteja con-
cluída quando o arquiteto deixa a universidade. Pelo

contrário, muitas uêzes, após a conclusão do ciclo
legal de formação acadêmica é que êle vai realmente
iniciar sua verdadeira formação.

A rápida mudança operada no mundo pela re-
volução tecnológica exige constantemente do ar-
quiteto novas respostas frente a enormes problemas
por ela-colocados no meio ambiente humano. Estas
respostas nem sempre poderão se restringir a uma
mera adoção ou adaptação dos processos tecnolô-
gicos ao campo da arquitetura. Os maiores proble-
mas são aquêles que, embora decorrentes direta-
mente da maneira de ser da produção e tia organi-
zação tecnológica, nem sempre encontram solução
apropriaâa dentro âêsse campo e exigem respostas
altamente criadoras. Por essa rasão; não cremos

. .' '.' ~
que a tarefa primordial do arquiteto seja a de um
simples. rebater desafios com sotuçõe: que, embora
de aparência formal ousada e avançada, nada mais
significam do que pastiches gerados peta transpo-
sição do problema criado anteriormente para o
campo arquitetõnico ou do planejamento urbano e
territorial. '

Nesta situação encontram-se muitas das formu-
lações extremamente requintadas que, esquecendo a
natureza complexa da matéria que pretendem ma-
nipular - o homem e seu meio ambiente - redu-
sem-na a abstrações e esquemas, rigidos e fechados,
os quais uma vez estabelecidos não proporcionam
qualquer. oportunidade de saida.

Somente a partir da compreensão global de
.todos os aspectos que se defrontam a êle poderá o
arquiteto trazer uma contribuição válida. Não, por
certo, da maneira profética pretendida por alguns,
mas através de soluções realmente criadoras e ho-
nestas e que signifiquem, pelo menos, uma resposta
iumesta 'ao problema que lhe utá sendo proposto. O
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Planejamento
de prlsões
e reforma

Penal I San Míchele, Roma, 17(14
In "Stoto. of fito Prisons", De John Howord, 3.a ediçõo, ptg. 112

Antecedentes das atuais

Arquiteto

JOHN MADGE

M _

pnsoes

M1Lito pouca coisa realmente' válida poderá ser
aprendida. no estudo aproiuruuuio do tradicional
projeto de "prisão. O projeto de uma prisão, como o
de qualquer outro edifício, depende da finalidade
para o qual é consiruiâo, 11'WS a filosofia e a prática
penal mudaram tanto que os padrões físicos do pas-
sado foram invalidados. Entretanto, apesar das trans-
tormaçôes sociais, muitas lições indiretas podem ser
retiradas do exame da evolução da arquitetura de
prisões em relação às ideologias penais das sucessi-
vas gerações. Esqueçamos, por enquanto, que êsses
prédios históricos ainda são utilizados, restrinçinâa
tioloroeamente os esforços dos atuais reiormaâores
penais, e examinemos em detalhe alguns âêsses mo-
numentos, trutas das antigas idéias sõbre projetos
de prisões.

Não havendo, na época, uma política sistemá-
tica de aprisionamento, não era possível, igualmente,
identificar mna norma para projetos de estabeleci-
mentos penais. Uma grande variedade de edifícios
não habitados foi então utilizada para êssefim; Mui~
tas prisões eram situadas nos subterrâneos de prédios
públicos, possivelmente porque sua localização ali
facilitava a prevenção contra fugas, e, também, por-
que êsseespaço pouco valia para outros 'usos.

o trabalho que apresentamos,
em tradução di) arquiteto Vera
Lúcia Carvalho Patury, foi pu-
blicado originalmente na "Jn-
tematíonal Review of Criminal
Pollcy", n,? 17-18, outubro de
1961, da ONU. Seu autor, John
Madge, arquiteto (M. A.,
A.R. I. Do A.) e exerce as fun-
ções de diretor do P. E. P. (Po-
litical and EconomicPlanning)
uma organização privada de
pesquisas. JM foi, anteriormen-
te, a principal autorídade eíen- 5
tífica da Building Research
Station, D. S.I. R. (Department
of Scientific and Industrial Re-
seareh) e tem vários UvrO$pu-
bUcados sôbre habita.çã~ e so-
ciologia experimental.
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Nessas prisões ficavam tôdas as pessoas,
das. quais a sociedade queria lívrar-se:
Criminosos, devedores, réus de crimes in-
significantes e, algumas vêzes, até loucos,
sem que houvesse nenhuma preocupação
de separé-Ios por sexo, idade ou qualquer
outro critério que não fôsse, talvez, o da
capacidade de pagar por um tratamento
preferencial. Nenhuma atenção era dada :
ao bem-estar fisico ou moral. O amon-
toado de homens e mulheres nos mesmos
locais tornava a promíseuídade ínevítável,
A venda de álcool aos prisioneiros pelos
guardas garantia um procedimento licen-
cioso, e o tifo era pràticamente endêmíco.
Os primeiros estabelecimentos correcío-

nais, como os "BrideweUs" (1) na Ingla-
terra c os "rasp-nouse" na HOlanda, em-
bora notáveis na história da reforma pe-
nal, pouco contribuiram para o desenvol-
vimento da arquitetura de prisões. Ambos
são prédios antigos reformados ou edifí-
cios ínstdtucíonaís convencionais, com pe-
quenas modificações. Poucas idéias novas
em projetos, na realidade, apareceram até
o comêço do século XVIII.
Em 1703, o Papa Clemente XI resolveu

modernizar e reconstruir o Hospital San
Michele, para acolher delinqüentes juve-
nis (Fig. 1). No nôvo bloco, inaugurado
em 17M, cêrca de 50 delinqüentes eram
submetidos a Um severo regime de sílên-
Cio. Todos os dias, êles eram tirados de
suas pequenas celas e . -vados para uma.
galeria central onde, acorrentadoa por um
pé, eram obrigados a dar voltas e a tecer.
O mais absoluto silêncio era exigido e um
guarda lia tratados religiosos em voz alta.
Aparentemente, não usavam capuz, mas
esta prátíoa era oomum em outro lugar
da Itália, na casa para rapazes vagabun-
dos de Felippo Franci, em Florença.
Alguns jovens transgressores, considera-

dos incorrigíveis, eram conservados, dia e
noite, em celas individuais e submetidos a
punição física regular, tanto por erros pas-
sados como por índíscíplínas presentes.
Na mesma instituição fazia-se uso de duas
formas de pena: regime de silêncio e re-
clusão solitária. Sôbre o mérito dessas for-
mas de pena estabeleceu-se, durante mais
de dois séculos, uma grande controvérsia.
A prisão tornava-se assim uma instituição
especializada: Em san Michele, o aprisio-
namento era exclusivo a jovens incorrigí-
veis com menos de 20 anos de idade, e o
tratamento selecionado de acôrdo com o
tipo do caso. Finalmente, o próprio edifí-
cio começou a tomar caráter funcional.
Sen Michele é reconhecido como protótipo
do projeto em bloco celular, dispondo de
celas com janelas para o exterior, e ainda
usado atualmente em muitos lugares.
Cêrca. de 70 anos se passaram durante

os quais pouca. importância foi dada às
lições de San Michele. Silbitamente, em
.tôda Europa, surgiram sinais de uma nova
visão sôbre o encarceramento. O famoso
Essay on Crime and Punishment de Becca-
ria, apareceu em 1764e foi imediatamente
traduzido para o francês, o alemão e o
inglês. John Howard que publicou State
of Prisons, em 1777, exerceu uma parti-
cular influência, encontrando, em tôda
Europa, pessoas que pensavam como êle.
Em térmos de projeto de prisões, a re-

forma penal estava neste período ligada
à adoção do plano celular. Somente assim,
alguma disciplina e sobriedade pôde ser
ínculcada entre a indiferençada multidão
que enchia as prisões. Neste contexto, a
Casa de Fôrça de Ghent, construída em
1771•.1773para abrigar vagabundos e cri-
minosos de tôdas as provincias de Aus-
trian Flanders, (Fig. 2), tomou-se uma

Casa de Fôrça de Ghent, 1773
In "Hondbook of Correctlono' 'nstitlltion Deslgn and Constrllctlon", pÓg. 2"

extraordinária instituição. O Conde Vil-
laín, homem fora. do comum, nesta época
burgomestre de Ghent, formulou os prín-
cipios sôbre os quaís a instituição deveria
se basear. O primeiro dêsses princípios
foi a de uma classificação dos detentos
em: grandes criminosos, pequenos trans-
gressores e vabagundos: que deveriam ser
separados entre si, e as mulheres crasta-
das dos homens. Tôdas as sentenças eram
de no minimo um ano, tempo necessário
a. permitir uma real recuperação do cri-
minoso. Outro princípio adotado em Ghent
foi o do trabalho para presidiários seguin-
do a famosa citação bíblica: "Se algum
homem não trabalhar, também não co-
merá". Fisicamente, o plano adotada para
a Casa de Fôrça era uma gigantesca roda
de carroça, com pátio octogonal no cen-
tro, cercado por oito pátios triangulares,
cada um dos quaís reservado a um grupo
de prisioneiros. Ao longo dos lados de cada
pátio, havia prédios em arcadas para abri-
gar os detentos, com salas de trabalho no
andar térreo e três andares de celas. A
proporção das celas separadas variava em
cada prédio de acõrdo com a sua função.
Nos prédíos destinados aos homens era
comum o use de celas separadas. Em
contraste com San Michele, as celas eram
dispostas fundo contra fundo, de tal for-
ma que a única luz no seu interior provi-
nha de uma abertura gradeada, feita na
própria porta. Entre o muro e o pátio
havia uma arcada aberta - ao· longo da
qual. os prisioneiros circulavam para ir ao
refeitório à capela e à sala de traba-
lho. A galeria superior escureceu enor-
memente as salas. Howard, quando a vi-
sitou, elogiou a regularidade, a decência
e a ordem reinantes. (2).
Howard ficou também muito impressio-

nado com a "Casa de Correzione" de Mi-
lão, ainda não terminada, quando êle visi-
tou a .cidade em 1778. (Fig. 3). Esta pri-
são, um bloco de quatro andares, continha

salas de trabalho no andar térreo e acima
uma grande galeria cercada por três filas
de celas - 120 ao todo. Com o bloco
aberto de ambos os lados tomava-se pos-
sível a existência de janelas externas nas
celas, como em San Micnele. Na realí-
dade cada cela tinha uma janela de 1.00x
O,7Om- bem grandes para a época - na
parede externa, e outra menor, de frente
para a galeria. Aqui, como em San Mi-
chele, havia um altar em uma das extre-
midades da galeria, onde o serviço reli-
gioso era celebrado, mais ou menos à
vista dos prisioneiros mantidos em suas
celas. Antes de abordarmos a principal
fonte de evolução que, após o século
XVIII, concentrou-se durante muito tem-
po na América, podemos examinar um en-
genhoso e excêntrico projeto de prísão
proposto pelo eminente filósofo social in-
glês Jeremy Bentham. O plano era do-
minado pela idéia de que seria eficiente
e econômíco se tôdas as celas pudessem
ser observadas de um único ponto. O
plano panopticon (''vê tudo") criado por
Bentham, com a colaboração de seu irmão
Samuel, foi concebido sob a forma de um
grande edifício Circular, coberto por uma
cúpula, com um pôsto de observação para
guardas no centro. Do outro lado das ce-
las, pátios para exercícios físicos, de ta-
manhos variados, faziam com que o edi-
fício se inscrevesse em um quadrado. O
conjunto era coberto por um telhado de
vidro. Bentham estava certo de ter en-
contrado o plano que resolveria todos os
problemas de encarceramento. "Reformas
morais, saúde preservada, trabalho refor-
çado, orçamento público aliviado, econo-
mia estável como uma rocha, o nó górdio
das pobres leis estaria, não cortado, mas
desfeito - tudo a partir de uma simples
idéia arquitetõnica". (3)
O prédio concebido por Bentha.m era re-

lativamente pequeno e seu plano não apre-
sentava. flexibilidade, li: extraordinária, no



entanto, a receptividade por êle encon-
trada em muitos países e que tenha sido
usado, com freqüência, até mesmo em pe-
nitenciárias atuais. O panoption de Ben-
tham não foi, felizmente, construido, se
bem que, em 1800, o arquiteto Latrobe te-
nha empregado um plano dêsse tipo para
a penitenciária. do Estado de Virgínia. E,
algum tempo após, no Estado de Pensyl-
vania tenha completado, em 1862, sua
Penitenc1ária Estadual Oeste, em Pitts-
burgh. :S:steprédio era curiosamente ní-
brido. Metade das celas voltavam-se in-
ternamente para um pôsto central de ob-
servação, mas como estavam fechadas
com pesadas portas de ferro o seu interior
era escuro e impedia uma visão efetiva.
Além disso, situavam-se fundo contra fun-
do, com igual número dando para fora,
as quais, obviamente, não poderiam ser
observadas do pôsto central. Essa dispo-
sição de celas, fundo contra fundo, e a
presença de um contôrno octogonal, su-
gerem que Strickland, seu arquiteto, es-
tudou a Casa de Fôrça de Ghent. As des
vantagens inerentes a esta absurda dispo-
sição, irremediável escuridão e inadequado
tamanho das celas que impossibilitavam
qualquer tipo de trabalho, foram logo re-
conhecidas e, sete anos depois, as celas .
foram demoUdase substituídas por outras
com desenho mais lógico. -
Esta experiência deveria ter esgotado _

interêsse pelo panopticon, entretanto, vá-
rios outros planos surgiram, no século
XIX, em diversos países - da Holanda
até a índia - baseados nos mesmos prín-
cipios dêsse projeto. E quando se pensou
que, finalmente, o panopticon havia sido
abandonado, surgiu o seu mais grandioso
exemplo de todos os tempos: a Penitenciá-
ria Stateville, no Estado de IlUnois, EUA,
construída entre 1916 e 1925. Seu plano
consistia em oito grandes blocos, cada um
com celas dispostas em quatro andares
voltadas internamente para uma tôrre de
observação. Cada bloco era coberto por
uma cúpula parcialmente envidraçacla.sõ-
bre vigas gradeadas. Quatro dêsses mons-
truosos blocos foram construidos com tra-
balho forçado, antes que prevalecesse o
bom senso e mudassem o programa.

:s: possível, agora, voltar ao interessante
debate sôbre projetos de prisões e sistema
penal ocorridos nos Estados Unidos, du-
rante muitos anos, e que teve por prota-
gonistas os defensores do chamado sistema
de Pennsylvania e os que apoiavam o de-
nominado sistema Auburn.
O sistema Pennsylvanía identificou-se

com a Phlladelpbia Soclety for Distressed
Prisoners primeira associação de prisões
no mundo que, em 1787, sob a liderança
do Dr. Benjamim Rush foi reformulada e
passou a se chamar Philadelphla. Society
for Alleviating the Miseries of PubUc
Prisons.
Um dos primeiros atos dessa entidade

foi o de estabelecer uma nova posição em
relação ao encarceramento, o qual foi
completado, por volta de 1790, por um Ato
do Estado da Pennsylvania. :S:sseato re-
conhecia como apropriado o encarcera-
mento com trabalho forçado, e a segrega-
ção entre sexos e entre diferentes classes
de prisioneiros. Estava então a Sociedade
apta a começar a reorganização da pri-
são Walnut street, uma tipica cadeia lo-
cal, no centro da cidade e onde os prisio-
neiros - corruptos, licenciosos e selvagens
- estavam misturados índíscrímínada-
mente. Pela primeira vez nos Estados
Unidos, a remodelação de uma prisão ín-
eluía um bloco de celas para reclusão so-
Utárla dos piores crimin030S. (Fig. 6). O
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projeto dêste bloco histórico de 24 celas,
em três andares (4) foi provàvelmente
inspirado na pequena prisão de Wymon-
dham, de John Howard em NOrfolk, na
Inglaterra.
Walnut Street fol .Ú8ada para receber

prisioneiros vindos de diversas localidades
do Estado. Sua fama espalhou-se ràpida-
mente e a ela começaram a afluir visitan-
tes não só. de outros estados americanos
como também da França e da Inglaterra.
A reclusão solitária de prísíoneírcs não

era considerada, como hoje em dia, um
desumano aumento da punição. Desde
1776 o nõvocódigo penal de Thomas Jef-
ferson determinava a substituição da pena
de morte pela reclusão, em todos os casos,
exceto nos de assassinato ou traição. Esta
reforma, somente adotada 20 anos depois,
teve como conseqüência natural o fato de
que grande número de criminosos que an-
teriormente teriam sido considerados ir-
recuperáveis e condenados à morte, pas-
saram a ser guardados sob severa vigilân-
cia, cumprindo longas sentenças.
A mais importante e original das novas

prisões, talvez tenha sido a famosa Peni-
tenciária Estadual Leste, em Ph1ladelph1a,
conhecida como Cherry HUI, inaugurada
em 1829. (Fig. 5). Seu arquiteto foi John
Haviland. Esta prisão é ainda conside-
rada como uma síntese do sistema Pen-
nsylvania, porque seu principio básico era
o da completa separação e reclusão' soli-
tária de. detentos.
Em planta, Cherry HiIl consiste em sete

alas que irradiam de uma rotunda cen-
tral, com uma tôrre de observação.Quatro
dessas alas tinham um só andar e as ou-
tras três, quatro andares. Cada ala era
servida por um corredor central que dava
acesso às celas. Do lado oposto à entrada
de cada cela havia um pequeno pátio para
exercícios, cercado por um alto muro. Ao
todo eram 400 as cela3. Medidas absurdas

foram tomadas para reforçar a reclusão
e impedir os prisioneiros de conversarem
entre si. Nas primeiras plantas, as celas
não tinham portas para o corredor, ape-
nas uma vigia e uma gaveta para alimen-
tação. O prisioneiro deveria viver e tra-
balhar em sua cela, com uma hora de
exercício diá.rio, sendo vedado o uso si-
multâneo de pátios vizinhos. Guardas da
tôrre central impediam qualquer· interco-
munícação, Os prisioneiros ao circularem
fora de suas celas e os que trabalhavam
nos servíços de manutenção usavam ca-
puzes ou máscaras. Os serviços religiosos
eram celebrados de maneira tal que os
detentos pudessem ouvir a voz do cele-
brante, mas não vê-lo nem aos outros re-
clusos. Conseguia-se isto mediante a co-
locação de uma cortina em tôda a exten-
são do corredor, durante a realização do
serviço religioso. Nenhuma atividade con-
junta era permitida. O único alivio con-
tra a solidão estava na visita de cidadãos
de bem que devotavam seu tempo livre Q

atender os prisioneiros.
Apesar dos altos princípios morais, o

sistema Pennsylvá.n1a.era bastante one-
roso. A produtividade do trabalho era
baixa, dadas as dificuldades de supervisão
e a manutenção das prisões - 16gicamente,
por demais cara. Muitos críticos, inclusive
Charles Dickens, sentiram que as pressu-
posições psiCOlógicase socíolõgtcaa dêsse
sistema eram enganadoras, e que a solidão
a que estavam obrigados os detentos antes
os levariam à. insanidade do que à peni-
tência ou à recuperação. Além disso, as
regras eram por demais restritas para
serem cumpridas. Os prisineiros se comu-
nicavam como sempre o farão. A duplioa-
ção de detentos nas celas tornou-se comum
em razão da superlotação ou da necessí-
dade de fazer com que um recluso apren-
desse com outro uma profissão. A intro-
dução do trabalho em conjunto nos pátios
determinou o relaxamento da exigência
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de uso de capuzes c 1il~. t um
eonsôlo constatar que o bom senso preva-
leceu sôbre príncípíos idealizados e irreais
e que um sistema mais prático e menos
purista foi ímplantadc.

1'1 evidente que Q 'sistema Pennsylvania
~pre$sionou mais os observadores euro-
~eus do que os reformadores norte-amerí-
canos. Para muítos dêsses últimos, o mais
importante parecia ser o fato de que os
prisioneiros não deveriam constituir Uni-
camente um ônus aos cofres públicos. Pelo
contrário, deveriam ser empregados, sem-
pre que possível, em funções índustríaís
normais. :tl:ste ponto de vista defendido
pela Boston Prison. Disclpllne Soclety, di-
rígída por Louis Dwight, recomendava a
associação de instrução religiosa e traba-
lho dos detentos para emprêsas privadas.
Um regime desta natureza requeria, na-
turalmente. um tipo diferente de edifício
penal. Se os prisioneiros deveriam traba-
lhar juntos na maior parte do dia, lõgíca-
mente. suas celas não seriam mais do que
dormitórios relativamente pequenos.
A prisão de Wetherefsield. connectícut,

é considerada COi110 instituição modêlo,
dentro dessa. linha. mas o sistema ficou
conhecido pelo nome do primeiro estabe-
lecimento penal estadual de New York li

funcionar com base no principio de tra-
balho em grupo - a prisão de Auburn.
inaugurada em 1823-25.
Assim como Bentham baseou sua coa-

cepção em "uma simples idéia arquitetõ-
nica" o desenvolvimento de Auburn foi
entregue a um carpínteíro, William Brit-
tin, que foi, inicialmente, o responsável
por sua construção e. mais tarde. seu pri-
meiro guarda. Todo o projeto foi orien-
tado por um forte espírito de economia e
de senso prático. A primeira ala foi de-
senhada para uma dupla ocupação de ce-
las e salas comuns. que só foram substi-
tuídas por celas individuais mediante a
influência do sistema Pennsylvania. O
outro tipo da Penitenciária. Leste do Es-
tado de Pennsylvan1a foi abandonado de-
vido a seu alto custo. Nesta penitenciária
as celas eram díspostas externamente. o
que as favorecia em têrmos de iluminação
e ventilação. O sistema Aubum utilizava
celas internas. em duas ordens, fundo con-
tra fundo, formando uma espinha ao lon-
go do edítícío, com acesso por corredores
estreitos; um largo fôsso separava o cor-
redor do muro exterior. Neste plano. a
única entrada de luz ear fazia-se através
de pesadas janelas com grades situadas nas
paredes externas do fôsso, do corredor e
da entrada da cela. Por esta razão, a pa-
rede frontal da cela devería ser tão aberta
quanto possível, o que determinou o ém-
prêgo de barras em ·forma das jaulas dos
jardins zoológicos.uma das características
da planta tipo-Aubum.
Neste tipo de partido, as celas indivi-

duais são extremamente pequenas. insu-
ficientes mesmo para ocupação noturna e
completamente inadequadas para a utili-
zação diurna. Apesar de suas inconveniên-
cias. o sistema Pennsylvania exerceu uma
tão forte influência' que os reformadores
de New York. através de um ato. exigiram
a instituição de um esquema de classifica-
ção de prisioneiros. Os inspetores de pri-
sões foram aconselhados a colocar os pri-
sioneiros mais difíceis em reclusão solitá-
ria continua; uma segunda classe de
detentos .em celas individuais três dias
por semana; e a permitir aos jovens re-
clusos '0 trabalho diário em grupo em ofi-
cinas. A alta inadequação dessas escuras
e apertadas celas de reclusão solitária só
foI reconhecida depois de dois desastrosos

anos, c, em 1824. os que tinhaln sido man-
tidos em reclusão solítáría foram perdoa-
dOS pelo governador.
Em virtude dessa. experiência, o famoso

sistema de trabalho em grupo. que. tinha
como característíca uma disciplina incri-
velmente severa, evoluiu. Os prisioneiros
submetidos a êsse sistema. trabalhavam
em grupo durante o dia. mas eram obri-
gados a guardar absoluto silêncio. Des-
Iocavarn-se em formação cerrada, mar-
chando, olhos baixos, c eram forçados a
trabalhar continuamente enquanto perma-
necessem fora das celas. Qualquer índís-
cíplína era punida pelo chicote. O siste-
ma Auburn era conhecido como o sistema
do silêncio, em oposição ao de reclusão
soUtãria. Apesar de ser difici! identificar
Auburn com reforma penal. e de a Europa
não ter se impressionado com êle, as for-
tes vantagens apresentadas pelo baixo cus-
to e o alto rendimento do trabalho forçado
recomendaram-no aos administradores de
prisões nort-e-americanas. A prísão de
Sing-Sing, começada em 1825. com traba-
lho forçado de Auburn, foi concebida como
um desenvolvimento dêste plano. porém
maior e mais racionalmente planejado.
Sing-Sing. com seus dois longos blocos de
celas, serviu de modêlo às prisões norte-
americanas durante quase um século.
Por volta de 1830, o centro de interêsse

voltou à Europa. Uma delégação francesa,
composta por Beaumont e Tocqueville, vi-
sitou os Estados Unidos em 1831. Rela-
tando imparcialmente suas impressões sõ-
bre os sistemas Auburn e Pennsylvanía,
chegaram à conclusão de que o "sistema
de Philade1phia produzia homens mais ho-
nestos e o de New York. cidadãos mais
obedientes" (5). A visita da delegaçãO
francesa, seguiram-se outras de visitantes
oficiais de vários países europeus, e. apro-
ximadamente em 1850. a reclusão solitá-
ria. segundo o sistema de Pennsylvania.
era introduzida em nações como a Bélgica,
a Inglaterra, a HOlanda, a Prússia e a
Suécia.
Enquanto o plano celular ganhava ter-

reno, as maneiras de administrar o síste-
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ma apresentavam chocantes variaçÕes. I1:m
alguns casos, a ênfase caia sôbre os as-
pectos punitivos. Na Bélgica, segundo
Grunhut, a idéia do isolamento evoíuíu
para uma conclusão lógica, com pátios
separados para exercícios, balcões separa-
dos na capela, máscaras vedando o rosto
dos detentos e números substituindo os
nomes, com a finalidade de suprimir quais-
quer vestígios de individualidade (6).
No outro extremo. o sistema celular foi

tratado de aeôrdo com as idéias mais li-
berais da crímínología do século XIX.
Elizabeth Fry, utilizando a tradição do
trabalho quaker nas prisões. forneceu o
elemento pessoal à fórmula de recupera-
ção, primeiramente enunciada pela Socie-
dade de Philádelphia em 1787. Sob sua
influência. o rei Frederico Guilherme IV.
da Prússía, construiu Moabit. que segue
exatamente o plano da Petonv1l1einglêsa
(1842), um partido celular, e indicou,
ainda. para dirigi-Ia. Johann WiChern, que
havia adquírído reputação como fundador
de uma escola industrial com um sistema
familiar de educação de grupo. wícnern,
um dos instrumentos da introdução do
nôvo tipo oficial de prisões, utilizava a
influência pessoal sôbre os prisioneiros.
Esta experiência. avançada demais para
sua época. não foi bem sucedida. Serve.
todevía, para lembrar que a separação
celular não tem sentido psícolõgícamente,
salvo quando acompanhada por um posi-
tivo programa de amizade, porém sob enér-
gica influência de autoridades e visitantes.
Após a metade do século XIX, e até

bem recentemente, poucas novidades ro-
ram íntroduzídas nos projetos de prisões.
Processou-se não só uma grande decadên-
cia na categoria das penitenciárias - na
Inglaterra, por exemplo. apenas uma jm-
são foi construída nos 80 anos anteriores
a 1958 - como uma estagnação na con-
cepção dessas instituições. Atê bem re-
centemente . as novas construções obede-
ciamaos padrões antigos. Auburn. quan-
do construída nos Estados Unidos•.e Pen-
nsylvania, quando na EUropa.- A adoção
das novas idéias penais. que visavam uma
rápida reabilitação, não foi seguida pela
criação de um ambiente fisico desejável
e eficazmente equipado para o nôvo .pro-
grama, As prisões atUais reríetem a filo-
sofia antiga. l!: comum aceitar-se que as
reformas fisicas das prisões têm ficado
atrás dos padrões modernos de tratamento
penal. Segundo Bames & Te,eters: "Se
desejarmos a menor perspectiva de sucesso
no tratamento de delinqüentes detidos.
devemos contar com uma base fisica apro-
priada e conveniente... li: geralmente acei-
to pelos conhecedores do problema. que a
maioria dos programas de recuperação.
efetuados nas duas ou três últimas gera-
ções, negaram as expectativas dos seus
patrocinadores. Nenhum item teve maior
influência nestes fracassos do que o fato
de que a base fisica da vida dos detentos
quase sempre estêve em conflito com as
idéias fundamentais dos programas de re-
forma" (7).
Isto não quer dizer que não houve evo-

lução nos .projetos das prisões. mas todos
concordam que a maior parte dêste pro-
grama. teve pouca significação. A intro-
dução da suporta panacéia de Bentham, o
panopticon,e os partidos arquitetõnicos de
Pennsylvania. e de Auburn estavam inti-
mamente ligados a' uma filosofia penal
muito particular. Generalizando. pode-se
afirmar que as mudanças mais recentes
foram ditadas por exigências administrati-
vas. Assim. em matéria. de partido arquite-
tõnico. a mais impressionante inovação



consistiu no chamado telephone~pole plan
no qual as limitações ao tamanho de uma
prisão se resumem a um certo número de'
blocos ele celas, ligadas por um corredor
espinha. :íl:stepartido foi aplicado pelo ar-
quiteto francês, Francisque-Uenri Poussín
na grande prisão de Fresnes, inaugurada
em 1898,perto de Paris (Fig. (l). O arquí-
teto ncrte-amerícano Alfred Hopkins rà-
pídamente percebeu as vantagens dêste
partido e o utilizou em diversas prisões e
grandes cárceres nos estados de New York
e Pennsylvania. O partído denominado
"telegraph-pole type" foi também adotado
por Robert D. Barnes, arquiteto decano
do Escritório Federal de Prísões dos Es-
tados Unidos. Entretanto, devemos insis-
tir em que o partido do corredor anular,
quanto à economia e conveniência, é uma
idéia e seria uma solução arquitetõnica
igualmente apropriada para um grande
hospital ou para um quartel.

o inicio das instituições especlallzadas

Centros de Classificação

Salvo as inovações já mencionadas, o
avanço em edifícios penais ficou no reco-
nhecimento gradual da enorme gama de
necessidades funcionais a atender nas di-
versas formas de encarceramento , Ainda
que o sentido exato da palavra seja objeto
de discussão, a idéia da classificação é ge-
ralmente aceita. Os "Padrões Minimos
para o Tratamento de Prisioneiros", en-
dossados em 1957,pelo Conselho Social e
Econômico das Nações Unidas, distingue
dois principais propósitos na classificação.
(8). O primeiro dêles é o da necessidade
de segregar maus carateres e criminosos
reincidentes, e o segundo, o de dividir os
presidiários de acôrdo com o tratamento
julgado mais apropriado a cada caso. A
política de segregação não traz nenhuma
dificuldade ,especial, uma vez que o pa-
drão de escolha tenha sido decidido. :íl:ste
segundo propósito apresenta maiores difi-
culdades na aplicação pois levanta a ques-
tão sôbre quais formas seriam mais apro-
priadas ao tratamento de quais criminosos.
A classificação estêve .tradicionalmente

baseada em certos crítéríos objetivos:
idade, sexo e' reincidência. A introdução
de critérios relativos ao estado fisico e
mental do prisioneiro marcou a transição,
atendendo a idéia de que o tratamento
deveria ajustar-se ao prisioneiro, em vez
de seguir automàtícamente a classificação
do crime. O passo decisivo na reforma pe-
nal está vinculado à escolha do método
de tratamento. Assim sendo, a classifica-
ção se faz, atualmente, em função da
seleção do estabelecimento que mais se
adapte à forma de tratamento, dentre
aquêles que o sistema possa, oferecer.
Ê evidente que uma classificação siste-

mática desta natureza deve apoiar-se em
uma cuidadosa observação e estudo do
indivíduo, tanto do ponto de vista médico,
como psícolõgíco e social. Esta fase de
observação deve começar no momento
mesmo da detenção e se estender durante
o período em que o prêso fica na cadeia
à espera do julgamento até que, depois
da condenação, lhe seja dada destínação
adequada. O exame de um indivíduo,
mesmo superficial, é demorado e requer
espaço para os especialistas que dêle são
encarregados. 1I:ste espaço não necessita
de cuidados especíaís essenciais quando
se trata de permanência prolongada. Para
êste curto período não é necessário o
treinamento educativo, nem equipamento
de trabalho; deve-se cuidar apenas de
ocupar a energia e o tempo dos detidos,

durante o tempo em que decorre o pro-
cesso, com equipamentos esportivos e sa-
las de permanência diurna adequadas. A
vizinhança de parentes e advogados, es-
pecialmente importante antes do julga-
mento, e a necessidade de rápidas trans-
ferências dos detidos, recomendam uma
Jocalízação central para os estabelecimen-
tos destinados a êsse período. Foram, pro-
vàvelmente, estas considerações que de-
terminaram a instituição de uma cadeia
especializada, como a Casa de Detenção
de Brooklin que conta com vários an-
dares. (9)
No sistema de prisões ínglêsas, a obser-

vação inicial e a classificação de prisio-
neiros têm sido consideradas como uma
das múltiplas atividades realizadas nas
prisões locais. Como essa função é subsí-
díáría, nunca lhe foi atribuído caráter
preponderante. Atualmente, no entanto,
recomendou-se a construção de novos cen-
tros de observação e classificação, o mais
ràpídamente possível, a fim de receber os
detidos ainda não julgados, e os prisio-
neiros que exijam observação antes da
classificação. Novos centros de encarcera-
mento estão sendo construidos para jovens
com menos de 21 anos de idade, e pre-
tende-se, na devida ocasião, implantar
centros de observação e de classificação
de adultos na vizinhança dêstes, o que
possibilitaria o emprêgo do mesmo pes-
soal especializado nos dois estabeleci-
mentos.

Prisões Psiquiátricas

Em alguns casos, é evidente que o pri-
sioneiro precisa antes de mais nada de
cuidados psíquíátrícos, tato que exige ob-
servação, diagnóstico e tratamento pré-
vio. Em uns poucos estados dos Estados
Unidos, em alguns países europeus e sul-
americanos, prescrevem-se medidas psi-
quiátricas para certos tipos de criminosos.
Na Inglaterra, três importantes prisões
dispõem de clínicas psiquiátricas, muito
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pequenas, para as qua!s são enviados pre-
sidiários de tôdas as prisões britânicas,
sempre que haja, para tanto, recomenda-
ção médica. l!!steé um primeiro passo, se
bem que, durante muito tempo, conside-
rado inadequado. Atualmente está senda
construido o "Grendon Underwood", ín-
teíramente projetado para funcionar como
hospital-prisão psiquiátrico, que deverá
acomodar 350 homens, mulheres e rapazes.
A pesquisa será um dos objetivos da. or-
ganização e se pretende realizar um es-
tudo especial sôbre causas e tratamento
das condições psicopátlcas relacionadas à
crímínalídade ,
A não exibição do projeto detalhado de

"Grendon Underwood" impede saber sôbre
a possíbílídade de sua utilização como pri-
são psiquiátrica.
Uma interessante monografia sõbre pro-

jetos de clínicas psiquiátricas foi prepa-
rado por um pequeno número de arquite-
tos e psiquiatras, sob os auspícíos da Or-
ganização Mundial de Saúde, na qual se
apresenta material muito útil ao estudo
dessas instituições altamente especializa-
das. (10).

Padrões de Segurança

Os centros de observação e hospitais-
prisão psíquíátrtcos apresentam aspectos
muito especiais. Grande parte daquilo que
os distingue das outras prisões está rela-
cionada com o grau de segurança máxima
julgado necessário. Um sistema de classi-
ficação apoíado em três padrões é comu-
mente usado. Estabelecimentos dotados de
alto grau de segurança são normalmente
reservados a detentos com longas. penas,
reincidentes ou aos que apresentam índí-
cios de disposição à fuga e que possam
constituir perigo ao público, se logram
êsse intento. As prisões onde o grau de
segurança é máximo, apesar de exercerem
uma irresistível fascinação sôbre autori-
dades carcerãrías, são extremamente dís-
pendiosas. Barnes & Teeters concluíram
que o Estado de New York desperdiçou
dezenas de milhões de dólares ao cena-
trUir seis de suas sete prisões dentro de
um esquema de segurança máxima, em-
bora se estime que apenas 20% dos prisio-
neiros exijam êste grau de precaução (11).
Em muitos locais a dísponíbíüdade de pri-
sões de segurança é tamanha que a cons-
trução de novos estabelecimentos penais
seria dispensável por algum tempo, caso
elas não fôssem inadequadas fisicamente.
Ê preciso reconhecer, todavia, que apenas
uma minoria dos condenados requer con-
dições de máxima segurança. No Escritó-
rio Federal de Prisões dos Estados Unidos,
o arquiteto Robert D. Barnes estudou um
projeto que responde bem a êste proble-
ma. (12).
Mesmo em prisões modernas, como a

Penitenciária "R1kers Island", que serve a
cidade de New York, ou na prisão "Ever-
thorpe Ha11'" da Inglaterra (13) ainda; se
considera que seus ocupantes são crimi-
nosos desesperados, constantemente obce-,
eados pela idéia de fuga. Embora as fugas
ocorram e o número destas tenha nitida-
mente aumentado (na Inglaterra e em
Gales, por exemplo, em cêrca de 21.400
prisioneiros, verírícou-se, no curso de 12
meses, em 1959, um total de 542 fugas,
tentativas de fugas e quebras de palavra,
em comparação a 143 em 1955) não é ló-
gico que se tomem precauções extrema-
mente onerosas em defesas 'ativas e passi-
vas para prevenir fugas (em 1959o núme-
ro de evasões e tentativas de fugas,nas
prisões de segurança, foi de apenas 62).
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Em geral as evasões são motivadas pelo
tédio, pelo mêdo de outros detentos e, ra-
ramente, os fugitivos chegam a constituir
perigo para o público, antes de serem re-
capturados ,
A grande maioria dos condenados tem

curtas penas a cumprir. Na Inglaterra e
em Gales, por exemplo, três em cada qua-
tro sentenças de prisão são de seis meses
ou menos. Considerando as punições de-
correntes das fugas e tentativas de evasão
- ou no minimo as perdas de privilégio
a que estão sujeitos os que fogem, - é
surpreendente que um detento com pena
tão curta tente evadir-se. Mesmo que al-
guns o façam, é lamentável que a falta
de acomodações adequadas obriguem a
maíoría de prisioneiros com pequenas sen-
tenças a cumpri-Ias em prisões de segu-
rança.
Nestas circunstâncias, o número de pri-

sões abertas (14) ampliou-se nitidamente,
apesar da forma desigual. A Suécia, en-
tre todos os países, apresenta a mais alta
proporção de instituições abertas. Em se-
tembro de 1952, dos 52 estabelecimentos
penais suecos, 23 eram abertos; cêrca de
2/3 dos prisioneiros comuns e metade dos
jovens transgressores estavam internados
em colônias abertas. Na Califórnia, perto
de 1/4 do número total de presidiários, na
mesma ocasião, estava em colônias aber-
tas ou semí-abertas. Na Inglaterra e em
Gales, cêrca de 20 entre 70 prisões e ca-
sas de correção são abertas.
A idéia de prisão aberta parece ter sur-

gidOem Witzw111,no Cantão de Berne, na
Suíça, embora instituições semelhantes te-
nham sido usadas anteriormente na Ale-
manha para alojar vagabundos. A colônia
penal de Witzwill foi instalada entre 1891
e 1895 por Otto Kellerhals, apoiada na
filosofia de que trabalho saudável, crea-
tivo e remunerado, tanto quanto possivel
semelhante ao de um homem livre, aju-
daria a restaurar a confiança e a digni-
dade dos prisioneiros e a melhorá-los, tor-
nando-os novos homens. Os 400 ou 500
presidiários de Witzw111eram formados
por transgressores primários, não perigo-
SOB; um pequeno número de presos mili-
tares; pessoas ainda sob julgamento que,
após o término das investigações se de-
claravam culpadas e pediam permissão
para cumprir suas sentenças sob regime
especial; delinqüentes adolescentes ínadap-
tados às instituições juvenis, e também
alguns alcoólatras, vagabundos e 'desocu-
pados. Alguns prisioneiros de determina-
das categorias são alojados em fazendas
separadas; os que estão sob sentença co-
mum ocupam celas convencionais. Duran-
te o dia os prisioneiros trabalham em gru-
pos no campo e em indústrias auxiliares.
Diversas fôrças sociais e econômicas

atuaram em favor da idéia das prisões
abertas. O alcance do trabalho dentro da
prisão nos parece limitado, enquanto que
na colônia penal ou reformatório poderá
prover o auto-sustento do prisioneiro. A
principal dificuldade é que um grupo de
prisioneiros revoltados no campo é não
apenas improdutivo como requer uma se-
vera vigilância. Entretanto, muitas obje-
ções poderão ser desfeitas se se obtém dos
prísíoneíros sua palavra de honra, como
parte do verdadeiro. trabalho de reabilita-
ção. Finalmente, o custo atual de prédios
e manutenção das prisões abertas é muito
mais baixo do que o de uma cadeia de
segurança, média, na qual os muros exter-
nos podem custar até 300 dólares por pri-
sioneiro. No caso particular da Europa,
as restrições construtivas depois da Se-
gunda Guerra favoreceram o desenvolvi-

Prisão em Fresnes, França, 1898
I" "Handbook of Correetlonal '"stlt"tlo" De&/9n e"'" Co"structlon", póg. as

mento de instituições abertas, com a re-
cuperação de grandes mansões e campos
abandonados. Estas instituições, no en-
tanto, alojam prísíoneíros em estruturas
pouco seguras

11:interessante notar que o desenvolvi-
mento das prisões abertas deve-se, em
parte, ao aumento do número de punições
de categoria média. Na Suécia, por exem-
plo, a embriaguez ao volante passou a ser
reprimida por uma severa lei, que impõe
um mês de prisão a qualquer pessoa que
seja encontrada dirigindo com um teor
de álcool no sangue acima de uma certo
índice. Esta lei enquadra muitas pessoas
que, normalmente, jamais seriam prêsas,
e que são consideradas como "víoladores
da lei" e não como criminosos. Bogesund,
uma prisão aberta situada a algumas mi-
lhas de Estocolmo, destina-se especialmen-
te a êsses casos que constituem cêrca de
3/4 do número total de seus 40 detentos.
Esta colônia se estende por cêrca de mil
acres, com um pequeno povoado de bar-
racas do exército, e é dirigida por um go-
vernador auxiliado por seis supervísores e
um cozinheiro. A maior parte dos de-
tentos divide seus quartos com um com-
panheiro, mas têm o direito de escolhê-lo.
Apesar da curta duração das sentenças,
são encorajados a tomar seus quartos tão
agradáveis e confortáveis quanto o dese-
jem. Em têrmos arquitetõnicos, nada nes-
ta prisão a diferencia de qualquer outro
acampamento para repouso. 1l:steé certa-
mente um caso excepcional, mas eviden-
cia a distância existente entre a face mais
liberal da ímagem penal e o antigo clima
de segurança das prisões tradicionais. A
exístêncía de tais lugares e a esperança
de um futuro melhor do que as arcaicas
fortalezas a que nos acostumamos é que
nos l,eva a pensar que, realmente, o pas-
sado nada tem a nos ensinar sôbre ar-
quitetura penal.

Infelizmente, isto é apenas uma meia
verdade, mas as mudanças provocadas
pelos novos programas penais exigem da-
qui por diante uma nova maneira de pro-
ceder em relação à arquitetura das prisões.

(continua no próximo número)
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Definida genericamente como a exten-
são do território abrangido pela vista, em
um só lance, normalmente de um ponto
elevado, a expressão paisagem - do fran-
cês "pays" - integra o vocabulário dos
geõgraros, dos pintores e, naturalmente,
dos paisagistas, isto é, daqueles que se de-
dicam ao arranjo artístico da paisagem.
Nos desenhos e pinturas egípcias e ba-

bílônícas como nos pré-hístôrícos a noção
espacial da paisagem era desconhecida.
(1) As primeiras tentativas bem sucedi-
das de representação da paisagem são de
artistas chineses; pinturas sôbre sêda atri-
buídas ao ano 300 D.e. No Ocidente as
primeiras tentativas são em murais gre-
gos e romanos. Seu desenvolvimento, po-
rém, só se dá a partir da Idape Média
quando foi utilizada como fundo de ílu-
minuras e pinturas. De elemento accessõ-
rio da pintura, ela passou a constituir um
gênero especifico conhecido como "paisa-
gens", desenvolvido por italianos, flamen-
gos, holandeses e franceses, a partir do
século XV.
Mesmo em sentido mais amplo, como

aquêle que lhe atribuem os geõgrafos, a
expressão paisagem conserva êste sentido
de visão, de perspectiva, que lhe empresta
a pintura.
Para o geógrafo, a paisagem pode ser

natural - já quase inex!stente - ou hu-
manizada. Todavia, esta idéia não se
confunde com o conceito de meio, no qual
o Homem participa, até certo ponto, pas-
sivamente. Assemelha-se, antes, ao de
perspectiva, isto é, pressupõe a existência
de um observador que interpreta ou avalia
uma realidade. Prende-se mais à fisiono-
mia, à forma, do que ao conteúdo.
O geógrafo francês Etienne Juillard de-

fine paisagem como "uma combinação de
traços físicos e humanos que dá a um ter-
ritório uma fisionomia própria, que dêle
faz um conjunto se não uniforme, pelo
menos caracterizado pela repetição habi-
tual de certos traços. O que se chamou
de "região natural" é um dêsses conjun-
tos homogêneos. Mas, tendo o homem
pôsto sua marca em quase tôda parte, e
às vêzes desde milênios passados, a maior
parte das paisagens são paisagens huma-
nízadas, o que os alemães chamam de
Kulturlandschaft",
"A fortiori diversas paisagens podem su-

ceder-se no tempo sôbre o mesmo espaço:
pensamos nas modificações agrícolas das
regiões mediterrâneas, na urbanização das
bacias mineiras, ete."
"Enfim a ação humana pode atenuar,

até torná-Ias irreconheciveis, as variações
do meio natural: foi assim que os dina-
marqueses Chegaram a estender lavouras
intensivas até mesmo sôbre as partes mais
ingratas de seu território."
"A paisagem, portanto, exprime o esta-

do momentâneo de certas relações, de um
certo equilíbrio, instável, entre condições

• - Trabalho apresentado ao VI Congresso
Brasileiro de Arquitetos, realizado em
Salvador, em setembro de 1966.

o homem e a '*

naturais, técnicas de transformação da
natureza, tipo de economia, estrutura de-
mogrãrícas e sociais do grupo humano.
Cada vez mais, cada paisagem incorpora
uma quantidade variável de "amenage-
ments" herdados de combinações anterio-
res. A fôrça de inércia das formas de or-
ganização do espaço confere assim à pai-
sagem uma permanêncía relativa. Reali-
dade essencialmente visível, a paisagem
não se pode explicar sem apelar para fa-
tos invisíveis, tão diversos quanto, por
exemplo, a hídrología subterrânea, a nata-
lidade, o regímem de propriedade da ter-
ra, a circulação dos capitais, a prática re-
ligiosa". (2)

Para alguns geógrafos, a região é defi-
nida apenas pela uniformidade da paisa-
gem. Para êles, ela se estende até aonde
chegam aos traços físicos e humanos da
paisagem. O estudo, porém, de áreas al-
tamente desenvolvidas tem demonstrado
que raramente as atividades de um grupo
humano se completam mutuamente den-
tro de uma única paisagem.
~ o mesmo Etienne Juillard, em mono-

grafia sôbre o assunto, quem esclarece a
questão:
"Existem dois principios de unidade re-

gional. Um se acha num critério de uní-
formidade, a paisagem; o outro num cri-
tério de coesão, sôbre a ação coordenadora
de um centro. Os terrítóríos individuali-
zados desta segunda forma caracterizam-
se menos pela sua fisionomia do que por
sua função."
"Em suas relações com a zona de in-

fluência desempenha a cidade um papel
tríplice: distribuidor, coordenador e mo-
triz. Nos domíníos do ensino, da saúde
pública, dos correios e telecomunicações,
etc., ela é antes de tudo um instrumento
cômodo de difusã-odos serviços; o mesmo
se dá com o comércio atacadista, com a
armazenagem, ete. Laço de comunicações
e centro administrativo, ela coordena as
atividades de um território mais ou me-
nos vasto."
"Assim edificado sôbre a vida de rela-

ções, o espaço funcional se exprime me-
nos por limites do que por seu centro e
pelas rêdes de tôda espécie que dela ema-
nam. A análise regional não se apóia
mais na descoberta de espaços uniformes,
mas no estudo da hierarquia dos centros,
da densidade e intensidade dos fluxos."
"Isto não diminui o interêsse da noção

de paisagem. Simplesmente o objeto das
duas pesquisas é diferente. O conheci-
mento intimo destas combinações espaciais
que são. as paisagens é índíspensável a
quem quer avaliar o potencial de um ter-
ritório, as condições de seu aproveitamen-
to econômico, os riscos de rutura dos de-
licados equílíbrlos existentes entre meio
natural e grupo humano". (3)
A modificação da paisagem, para aten-

dimento de necessidades humanas feita
com preocupação estética, ou a procura
de um nôvo equilibrio plástico entre a na-
tureza e a obra humana, constitue o ob-

•paisagem

Arquiteto PAULO O. DE AZEVEDO, IAB-BA

jeto do paísagísmo como arte. ~te é o
sentido do tratamento artístíco dado a
jardins fechados, desde a quarta dinastiâ
egípcia, ou tratamento semelhante dis-
pensado a áreas de caça na Pérsia e As-
siria de onde originou-se a concepção do
parque. (4)

A origem desta arte se confunde com
a da arquitetura e se torna difícil esta-
belecer uma linha divisória entre as duas,
pois uma se continua na outra. Seus ob-
jetivos são bàsicamente os mesmos: ajus-
tar o homem a natureza com preenchi-
mento não só de suas necessidades orgâ-
nicas como culturais e psicológicas. Me-
lhor, talvez é distingui-Ias nos seus as-
pectos formais. Pode-se dizer que a pri-
meira se ocupa da organização dos espa-
ços internos e sua relação com os exter-
nos, a segunda lida primordialmente com
os espaços externos e suas relações com 08
volumes arquítetônícos, mais uma divisão
de trabalho do que uma diferença de en-
foque. Enquanto a arquitetura trabalha
com materiais inertes como a pedra, o ti-
jolo, o concreto e o aço, o paisagismo lida
com materiais mais mutáveís, tais como
água corrente, plantas que se modificam
não só pelo crescimento como peJas va-
riações sazonais de textura, côr e aroma
da folhagem e floração. Não se nega que
a obra de arquitetura modifica seu aspec-
to pelo movimento das sombras ou nas
sucessivas perspectivas de um observador
que se desloca em seu interior, ou ainda
pela condição de uso humano como ocorre
com as fachadas de um edifício, porém
que além destas modificações, que também
a paisagem sofre, seus própríos elementos
variam no tempo.
Quer dando um tratamento formal, co-

mo tem ocorrido na tradição ocidental,
quer dando um tratamento simbólico -
naturalista, como na tradição oriental, as
áreas tratadas pelo paísagtsmo, desde os
primitivos parques para caça ou claustros
para meditação até os atuais "park-ways",
desempenham funções bem definidas liga-
das principalmente ao repouso, ao esporte
e à circulação.
Arte eminentemente trl-dímensíonal ela

pode ser considerada como uma série de
composições pictóricas, ou melhor, vistas
que se organizam no tempo segundo uma
relação super-composicional formando se-
qüências em que a unidade é mantída
tanto por elementos repetitivos, como por
análogos e até contrastantes que se suce-
dem de maneira coerente e harmônica. Ao
nível do chão, raramente se pode dominar
todo um parque de um só relance. A uni-
dade topográfica é reconstruída na mente
do observador das inúmeras memórias de
vistas e emoções experimentadas. (5)
Embora a maioria dos jardins e par- 11

ques tenham sido concebidos para uma
apreciação seqüencial de experiências, al-
guns jardins foram projetados para for-
marem um quadro que deve ser visto de
um ponto dado. Exemplo disto ocorre nos
jardins barrocos inspirados na centraliza-



ção de poder absolutista e que atinge seu
maior refinamento em Versailles, aonde
alamêdas e avenidas ilimitadas dominan-
do o campo e a cidade se irradiam do
contrõle central, isto é, o quarto de Luiz
XIV. (6)
Hoje, o campo natural de atuecão do

paisagista é a cidade, não só pela impor-
tância que a mesma tomou na vida mo-
derna, como pelo fato de serem as zonas
urbanas as que mais carecem dos serviços
do paisagista. Esta atuação se faz de
modo ímedíato pela harmonteação de uma
ou de um conjunto de construções com
seu sitio e deverá se fazer de modo me-
diato através da participação nas deci-
sões municipais de relacionar a cidade
com seu sítio e a cidade com a região, no
que concerne aos aspectos paísagístíccs.
Não que a cidade seja a única área de
atuação do paisagista, mas é, dentre as
três grandes categorias de áreas atual-
mente existentes na face terrestre, isto é,
as áreas não cultivadas, as áreas rurais-
egrícolas ou pastorís - e as áreas urba-
nas, aquela de menor superfície e de maior
concentração humana, aquela que, em de-
corrência desta ocupação tão intensiva,
teve sua paisagem natural mais transfor-
mada, senão destruída.
Aliás, neste processo crescente de utílí-

zação da natureza pelo homem não há
necessàriamente um conflito. Na medida
em que evolui a cultura humana esta uti-
lização tende a se tornar menos devasta-
dora e mais ràcíonal e se estabelece um
equílíbrío símbíótíco. O conflito ocorre
entre povos em estágio cultural primitivo,
por falta de técnicas adequadas para cul-
tivo da terra, ou com modernas técnicas
nos processos desenfreados de exploração
da terra visando lucro quer seja lavra de
minério, culturas intensivas, exploração
da madeira, ou simplesmente a especula-
ção imobiliária como veremos mais adian-
te. (7)

A ARQUITETURA E A PAISAGEM
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Na sua tarefa de reintegrar ou conci-
liar o homem com a natureza, o paisagis-
ta procura relaeíonar de forma coerente:
terra, rochas, superfícies d'água, plantas e
estruturas. Dêstes elementos, apenas o úl-
timo é criado pelo homem, embora os de-
mais possam ser condicionados por êle.
A arquitetura é o elemento de maior

fôrço, dentro de uma paisagem, o principal
fornecedor de espaço. Cada nôvo edifício
faz uma mudança qualitativa na paisa-
gem dentro da qual é introduzido. (8)
Considerando-se um sítio como uma por-
ção de espaço homogêneo, a estrutura
arquitetõnica é aquêle elemento polariza-
dor que, numa operação qualitativa e
quantitativa, dívíde êste espaço em espa-
ços ex...terno e interno. A linha de divisão
é tanto mais derínída nos períodos de ar-
quitetura de tendência formal-racíonalíata
e menos sentida e imprecisa nos períodos
de tendência orgânico-naturalista. Vê-se,
assim, que a obra de arquitetura é ele-
mento formador e modelador tanto do es-
paço interno quanto do externo.
A boa estruturação dos espaços externos

eígnírícn o contrôle das sombras projeta-
das, a correção dos ventos, a introdução
de superfícies de água e espécies vegetais
visando criar um mícro - clima amêno
e agradável que condiciona a vida ao ar
livre e nos interiores. Aliás, os requisitos
para a vida social, em grande parte de-
senvolvida ao ar livre, não são menos im-
portantes que as necessídades individuais
de abrigo.

Atendendo às necessidades práticas po-
rém preocupadas em díspôr os elementos
de modo a transmitir uma idéia ou sensa-
ção, estas duas artes diferem da tecnolo-
gla pura, menos pelas finalidades do que
pela significação que dão a seus objetivos,
(9) Como manifestações artísticas elas
devem ser compreendidas mais como um
processo do que como um fato artístico
absoluto, 1l:ste compromisso com as ne-
cessidades humanas só aumenta a digni-
dade destas artes e foi isto, provà.valmen-
te, que as poupou da crise que se prolong!l;
em outras artes plásticas,
Geradas por requisitos funcionais, mo-

deladas ou não por uma sensibilidade
artística e executadas por moa determi-
nada técnica, as formas arquitetõnicas
constituem poderosas fôrças visuais dentro
da paisagem com conotações especificas,
Se, por um lado, carecem de provas as
interpretações de alguns crítícos, e até
artistas, de que algumas formas e propor-
ções como o triângulo egípcio e a seção
áurea possuem moa significação absoluta
e transcedente, é Igualmente falso admitir
que as formas arquitetõnicas são inteira-
mente neutras, ou menospresar a signifi-
cação relativa que lhes empresta a cul-
tura ou a projeção psicológica. Esta se-
mântica flue não só das formas arquíte-
tônicas, propriamente ditas, como de seus
materiais e côres. Muitas sensações decor-
rem da evocação de experiências passadas
como, por exemplo, a impressão "bruta-
lista" de resistência proporcionada por um
muro de pedra, concreto ou tijolo, ou a
idéia de fragilidade e refinamento pro-
porcionada pelas superfícies lisas ou bri-
lhantes dos materiais altamente manufa-
turados, provêm de experiências tácteis
passadas com êstes materiais. O sentido
dinâmico de mo cômodo ou ed1f1cação
alongada que nos lembra um corredor, 9·
idéia de centralização e de estaticidade
de uma construção poliédrica ou cilindrica
decorre de experiências de circular em
tôrno e dentro de formas semelhantes.
Divisórias dobradas em ângulo reto nos
dão idéia de rigidez e aprísíonamento do
espaço, as curvas são continuas e permi-
tem fluir o espaço como um rio.
Embora o estado de ânimo sucitado por

côres quentes, cuías freqüências de vi-
bração são limítrofes com as ondas de
calõr, resultem da sua maior capacidade
de excitação da retina do que as faixas
de .menor comprimento de onda, há na
símbologta das côres muíto de cultural.
Outras sensações são explicadas pela

teoria do EINFUEHLtTNG com a projeção
do observador na obra, a identificação aní-
míca com a mesma, (10) Um volume ar-
quitetõnico, por exemplo, nunca está isen-
to da idéia de pêso, de pressão, de esfõrço
Isto produz em nós sensações que podem
ser de esmagamento ou vácuo, de bom
assentamento no terreno ou instabilidade,
a depender da massa. A linha horizontal
causa impressões diversas da vertical. A
primeira, paralela ao horizonte, nos trans-
mite a idéia de deseanço, de trajetória.
sem esfôrço, de ter os pés no chão e até
certo 'ponto de raclonalidade , A segunda,
ao contrário, vara o céu dando idéia de
ilimitado, de ascenção, de misticismo e às
vêzes de mistificação e arrogância. A es-
cala humana ou ínumana de mo edifí-
cio só é identificado. neSS3medir-se com a
obra. Na prática o problema se torna
muito complexo pois as formas arquitetõ-
nicas são compostas e crivadas de fenes-
trações; estão, ainda associadas a uma
côr e textura.

Também as formas da natureza provo-
cam em nós cllferentes estados de ânimo.
Espelhos de água diferem de cursos ou
quedas de água. Palmeiras são esbeltas e
solenes, árvores de copas densas são amá-
veis e acolhedoras em suas sombras.
Fenômenos meramente físico - fisioló-

gicos, como ilusões e aberrações óptícas
do globo ocular, são responsáveis por dís-
torções de percepção visual. A esbeltez de
um edifício marcado por elementos de mo-
dulação vertical, o achatamento do mes-
mo por um tratamento horizontal, bem
como a diferença. de escala é tom de um
Objeto contra fundo escuro ou claro são
alguns exemplos. A consciência dêstes fe-
nômenos levou Iktinos a encurvar o plinto
e a convergir as colunas do Partenón. (11)

Qualquer que seja a origem da signifi-
cação das formas arquitetõnicas, não se
pode ignorar que elas são fôrças visuais de
diferentes orientações e quando postas
juntas sem preocupação resultam em con-
flito e caos. Compreendendo sua. semân-
tica elas passam a ser C) vocabulário de
arquitetos anônimos ou eruditos.
Em grandes áreas, livre de interferên-

cias de construções Imprevísíveís na vizi-
nhança, a íntegração da arquitetura como
a paisagem é quase perfeita como se nota
em monumentos antigos de todo o mun-
do. Nestas circunstâncias, Gaudi e F. 1,.
Wright, entre os modernos, com a utiliza-
ção de materiais da região, usando ali-
cerces que afloram da terra como rochas,
criando formas que se cornplementam na
paisagem, lograram fazer uma arquitetura
que é, a um tempo, afirmação humana e
prolongamento da natureza.
Estas condições são, todavia, pouco fre-

qüentes. Mais comum no trabalho do ar-
quiteto é introduzir novas construções em
paisagens elaboradas pelo homem pro-
curando harmonizá-Ias com as já existen-
tes e ré-estabelecendo o equilíbrio de
massas e vazios. Excelentes conjuntos ar-
quítetônícos foram assim criados pelo povo
com o auxilio de seus artezãos e artistas
em períodos de grande homogeneídade
cultural. Exemplos de tais conjuntos
apresenta esta cidade, nos quaís se pode
avaliar a unidade atingida.

A CIDADE ATUAL

Nenhuma paisagem é tão elaborada, tão
marcada pela presença do homem, quanto
a cidade. Esta humanízação do meio na-
tural, como já vimos, não pára nos límí-
tes da cidade, estende-se sob o seu co-
mando a tôda a região através de cam-
pos agrícolas, reprêsas, portos e vias. Ci-
dade e campo se continuam guardando
uma relação de complemcntariedade sem
a qual não se entende uma das partes. As
transformações da' paisagem são mais ín-
tensas a medida que nos aproximamos do
núcleo, criam-se, porém, novos equílíbríos.
Entretanto, em áreas aonde a ocupação e
transformação atingiram a intensidade de
alguns núcleos urbanos, êste equílíbrío
pode ser comprometido e até rompido.
A eliminação quase. total da vegetação,

a ímpermeabüízação de grandes áreas de
terreno, a captação de energia solar por
materíaís de índices de reflexão diversos
dos primitivos e a concentração de vapô-
res c gases de explosão e combustão mo-
dificam de modo sensível o clima, quando
não geram uma atmosfera poluída com os
riscos das de Los Angeles e Londres. Por
outro lado, escavações de cortes no terreno
resultantes do ínajustamento de ruas e
lotes à topografia são responsáveis pela
modificação do perfí] hídrológtco e desi-



dratação de estratos geológicos que so-
mando-se a concentração de cargas podem
provocar desabamentos de terrenos de
conseqüências desastrosas.
Tais desequílíbríos acontecem em decor-

rência de condições históricas partículares
que têm início no século XIX.
Com o aparecimento de uma economia

industrial, a cidade ampliou seu domínio
sôbre a região. Para ela convergiu ou está
convergindo, o excesso de mão-de-obra
rural. Da rápida urbanização e cresci-
mento vegetatívo, desta explosão demográ-
fica, surgiu uma demanda de espaço para
morar, de proporções gigantescas. Em run-
ção do déficit estabeleceu-se a especulação
imobiliária.
Profundamente anti-social e reacionária

a especulação nutre-se, bãsícamente, da
crise. Controlando a maior área disponí-
vel e limitando as vendas de modo a ob-
ter o maior lucro com a menor alienação,
ela é menos o suporte do que o bloqueio
à iniciativa privada ou governamental.
Guardando para especular no futuro, con-
segue opor-se ou retardar o crescimento
natural da cidade. O aumento geométrico
do valor dos imóveis que se verifica não
provém de qualquer transformação ou be-
neficiamento do bem, senão do progressivo
agravamento da crise ou da valorização
que lhe emprestam iniciativas governa-
mentais ou particulares em sua vizinhan-
ça. A sub-habítação e outros problemas
atuais das cidades têm nela, quando não
a origem, um grande agravante.
A sombra do direito da propriedade ela

ganhou a. desenvoltura atual e é quase
íntocável, apesar de sua ligeira tendência
a condicionar a. propriedade privada à
função social. Os códigos de urbanismo
e a taxação diferenciada, os únicos expe-
dientes legais que poderiam atenuar a es-
peculação, disciplinando-a e forçando a
liberação de certas áreas, resultam inócuos
por fôrça das pressões dos grupos de ín-
terêsses sôbre a administração municipal.
Impotente para conter a especulação e

sem recursos que lhe permitiria fazer obras
e desapropriações indispensáveis a aumen-
tar a área urbana a administração passa
a ser uma fôrça secundária na estrutura-
ção da cidade. Não resta dúvida que a es-
peculação é hoje a maior fôrça modela-
dora, ou melhor, deformadora da cidade.
Conquistas como a atual tecnologia do

concreto e aço, que segundo Le Corbusier
permitiria a devolução do piso das cidades
para grandes. Parques, com a reunião de
tôdas 9,S construções em grandes lâminas
espaçadas de 400m, servem, na mão dos
sspeculadores, para aumentar o descon-
fõrto e a miséria das cidades. Criaram-se
condomínios aonde antes só existia uma
casa, inventou-se o pôço de ventilação e
eliminou-se o parque, sem nenhuma com-
pensação. A superposíção passou a ser,
prímàríamente, um expediente para ven-
der a mesma área tantas vêzes qua.ntos
são o número de pisos. (12)
Com tal densidade de ocupação surgem

problemas insolúveis de circulação. Luz e
ar passam a ser escassos e as vias são,
virtualmente, as únicas áreas vazias. A
rua, que já foi de pedestres, já não serve
nem aos veículos. Qualquer solução mais
rápida deve ser tentada aereamente ou no
subsolo. O automóvel, um transporte ur-
bano bem mais rápido quando possuía
menos HP, serve hoje apenas para facili-
tar a fuga da cidade durante os feriados.
Criam-se estacionamentos aéreos em países
de extensão continental, a um custo so-
cial elevado.

Na falta. da natureza, a recreação se faz
quase exclusivamente na penumbra da
televisão ou do cinema numa tentativa de
reconstruir a paisagem e a. aventura. As
estatísticas dos grandes centros urbanos,
com seus índices de neuroses e delinqüên-
cia, dão bem um quadro das conseqüências
dêste acumular de tensões.
Como paisagem elaborada, a cidade atual

é um conglomerado de cheios e vazios no
qual as massas crescem em altura e den-
sidade em direção ao. centro, aonde os só-
lidos predominam sôbre os vazios e a al-
tura só é limitada por razões econômicas
ou legislaçã.o específica. Sem nenhuma
relação ou nexo, construções, afastadas no
tempo .e na cultura, surgem lado a lado.
O conjunto assim formado reune edifícios
de diferentes idades e estilos, dimensões
e formas, ma.teriais e cõres. O que acon-
tece entre nós, aonde a quase totalidade
dos agrupamentos humanos não possuem-
um plano diretor, é norma pelo menos
em todo o mundo subdesenvolvido.
Com a implantação da indústria ímobí-

líáría, o que se deu entre nós em 1940, a
grande maioria das edificações são feitas
sem outra preocupação a não ser econo-
mia e lucro, uma vez que a motivação é a
venda ou o aluguel. Diante da enorme
sêde de espaço nas cidades não é de. ad-
mirar que pràticamente qualquer área e
qualidade de construção seja aceita por
um público cada vez mais tolerante. Es-
tima-se que apenas 5% das construções
licenciadas no Brasil contam com a par-
ticipação do arquiteto. (13) Taxa não
superior de construções pode ser conside-
rada como arquitetura. Esta afirmação
não resulta de não querermos, arbitrària-
mente, reconhecer como arquitetura a pro-
dução de desenhistas, engenheiros ou mes-
mo arquitetos que não se integram na
vanguarda do movimento de arquitetura
moderna, ou que se pretenda negar a pos-
sibilidade de expressão de valôres e gas-
tos do público através de profissionais
não especializados ou eruditos. Esta ex-
pressão se dava, e em pequena escala
ainda se dá, quando a produção da casa
se fazia bàsicamente pelo usuário e as
unidades não eram compradas prontas ou
emplanta, como hoje. Com a indústria
imobiliária, o público só escolhe numa
faixa muito estreita aquilo que mais lhe
convém. A maior parte das construções
urbanas são feitas hoje num regime' no
qual aquêles que projetam e constroem
não Chegam a conhecer os que irão habi-
tar as unidades; nestas circunstâncias, o
grôsso das edífícações reflete menos o
gôsto e a preferência do público do que
os piores ínterêsses de um grupo.
Dentro dêste processo, o arquiteto mui-

tas vêzes esquece-se de que sua clientela,
aquela com que êle tem um compromisso
e em última instância depende, são aquê-
les que vivem ou usam sua obra, e cede
às imposições e caprichos de intermediá-
rios e incorporadores.
Assim, após 30 anos, a indústria imobi-

liária, a maior existente no País, salvo
raras excessões, não conseguiu produzir
arquitetura e, para o povo brasíleíro, os
grandes .símbolos da sua arquitetura segue
sendo os conjuntos arquítetônícos de ci-
dades baíanas e mineiras, cuios constru-
tores se perdem no anonimato ou no
passado, e a obra da "vanguarda" de ar-
quitetos modernos crescida "à sombra do
paternalísmo suntuárío governamental e,
secundàríamcnte, à das conspícuas exigên-
cias privadas de nOVa·Scamadas emergen-
tes" (14) responsável por obras como o
edifício do Ministério de Educação, Pam-

pulha, Brasílla e Parque da Glória e
Flamengo.
Fato é que, dentro da estrutura atual

de nossas maiores cidades, a realização de
obra de arquitetura passou a ser tarefa
difícil e penosa para o profissional. Cada
tentativa de equílíbrar as' massas já exís-
tentes é prontemente destruída pelo apa-
recimento de novas formas imprevistas,
concebidas com o prop6sitode se ímpôr
às demais e ao conjunto. Dêste modo, os
que projetam tendem a considerar seu
edifício como uma forma auto-suficiente
sem compromisso com o ambiente já
caótico.
Mesmo quando o arquiteto consegue su-

perar os condicionamentos referidos, quan-
do não lhe faltam disposição e habilidade,
falta espaço e luz, matérias primas da
arquitetura. Persistindo o padrão de ré-
talhamento da terra, dímensíonado para
unidades térreas, os edifícios se aglutínam
sem nexo tendo como vazio apenas o es-
paço bí-dírecíonal das ruas e algumas
áreas internas. Como os volumes de cons-
trução são fôrças visuais de orientações
diversas, o conjunto é normalmente con-
flitante e indigesto.
Porém, se os mesmos volumes são espa-

lhados numa área maior o espaço e a ve-
getação entre êles amortecem e absorvem
estas fôrças. Permitindo que encontrem
sua orientação, o que só é possível com a
remoção das atuais linhas divisórias tão
estreitas, elas se somarão em resultantes
que se equilibrarão naturalmente. No
campo de fôrça assim formado, cada nova
massa seguirá e fortalecerá a orientacão
do conjunto enquanto as fôrças dívergen-
tes são repelidas. Isto, que já OCOlTeuno
passado, está ao nosso alcance por mais
de uma plll-nific.!l.çãoverdadeira.

A PRESERVAÇãO DO MONUMENTO
E DA PAISAGEM
A verdadeira obra de arquitetura é re-

sultado de trabalho coletivo e testemunha
a tecnologta, organização social, costumes,
valõres e crenças de um povo.
Sendo a cultura. um processo essencial-

mente acumulatívo, a salvaguarda dos
melhores exemplares da arquitetura e da
arte de um povo, antigos ou modernos, é
divida de cada geração para com as futu-
ras. Assim, o caráter znonumental de um
edifício lhe vem menos de suas dimensões
e propósitos, como tem pretendido a pro-
paganda fascista de ditadôres ou tycoons,
de que do significado cultural que repre-
senta para a humanidade ou um povo.
"Reconhece-se, então, tanto o valor mo-

numental dos grandes conjuntos arquíte-
tônicos, quanto o das obras modestas que
com o tempo adquíríram uma significação
cultural e humana." (15)

"Los monumentos constituyen píedras
mílíares, en das que los hombres crearon
sínbolos para sus ídeales, sus objetivos y
sus actividades. Están destinados a so-
brevívír a Ia época en que surgíeron, son
un legado para Ias futuras geracíones.
Forman un vínculo entre el passado y el
porvenir."

"Los monumentos son expresíón ele
1••5 más altas necessidades culturales del
hombre. Están destinados a satísracer el
ansía eterna. del pueblo por traducír en
símbolos su forza colectiva. Los menu-
mentes realmente vívíentes son 10s que
dan expressíõn a esa tuerza colectíva" (16)
Entre nós, o tombamento é o reconhe-

cimento legal dêste caráter monumental
de alguns exemplares. e conjuntos de arte
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e arquitetura, bem como dos edifícios ou
áreas ligadas a fatos relevantes da nossa
história. (17) Esta proteção oficial As
obras de cultura, sejam documentos, ob-
jetos, construções ou paisagens humaní-
zadas, estende-se, também, à paisagens
naturais de feição notável, que devem ser
salvaguardadas quer por seu valor geo-
gráfico intrinseco ou simplesmente como
referência para avaliação das transforma-
ções decorrentes do labor humano.
Sendo a arquitetura um elemento forma-

dor do espaço externo, cada edifício é
concebido em função do ambiente pré-
existente, natural ou elaborado, e guarda
com êle uma relação de concordância em
certos aspectos, e de contraponto em ou-
tros, dentro de uma harmonia integral.
Dêste modo é preservação do ambiente ou
paisagem.
"A noção do momento compreende não

só a criação arquitetõnica isolada, como
também o ambiente no qual ela se insére.
O monumento é ínseparável do meio no

qual êle se situa e da história do qual é
o testemunho."
"Os locais que trazem testemunhos de

uma civilização particular, de um aconte-
cimento histórico, ou de uma evolução
significativa, sejam êles urbanos ou ru-
rais, devem ser objetos de cuidados espe-
ciais a fim de salvaguardar sua integri-
dade, assegurar sua pureza, sua ordenação
e sua valorização. Em conseqüência, todo
elemento, arquítetôníco ou não, que com-
prometa seu equilíbrio ou sua escrita, deve
ser evitado ou eliminado". (18)

O decreto-lei que criou a Diretoria do
Patrimõnio Histórico e Artistico Nacional
previu a preservação da ambiência de cada
monumento, quando dispõe que "sem pré-
via autorização da D.P.H.A.N., não se
poderá, na vizinhança de coisa tombada,
fazer construção que lhe impeça ou redu-
za a visibilidade, nem nela colocar anún-
cios ou cartazes"... (19) Ainda que su-
ceptivel de aperfeiçoamento, nota-se o
acêrto do decreto ao determinar a área
de ambíentação, não à base de raio de
determinado número de metros, mas na
visão que é, em todos os sentidos, o ele-
mento definidor da paisagem.
Deturpando o espírito de preservação

ambiental do monumento, querem alguns
restringir a atuação da D.P.H.A.N. ao
edifício tombado, ou a intervenção apenas
naqueles projetos que impossibilitem a
visão do mesmo por se ínterpôrem entre
o monumento e certos pontos públicos de
observação. Tal interpretação de visibili-
dade carece de fundamento, pais mesmo
no sentido altamente restrito em que é
usado em Metereologia - a maior dis-
tância que o ôlho nú pode um observador
distinguir um Objeto fortemente colorido
sôbre o horizonte - a visibilidade é rela-
tiva, dependendo de condições como al-
tura do sol, presença de gases e poeiras
na atmosfera e é reduzida, entre outras
causas, pelo tom do céu contra o qual o
objeto é visto ou pela presença de fontes
de luz na vizinhança do observador sem
que êstes objetos luminosos se interpo-
nham entre o observador e o ponto obser-
vado. (20) De forma semelhante, a pre-
sença de grandes volumes, próximos ao
observador ou servindo de fundo a um
monumento, reduzem de forma absoluta
sua visibilidade porque modificam sua es-
cala ou impedem seu contraste contra o
céu.
Em sentido normal, a palavra visibili-

dade significa percepção visual e como tal
é um processo psicológico, no qual a re-

construção do objeto no cérebro se rea-
liza no tempo pela integração de infinitas
memórias de imagens captadas pelo globo
ocular.
No caso particular, além dos aspectos

ópticos, fisiOlógiCOSe psicológicos da visão,
deve-se considerar os aspectos estéticos.
Tratando-se de arquitetura ou da apre-
ciação estética de paisagem, a visão deve
ser continua e não limitada a alguns ân-
gulos escolhidos. Assim como a visão de
alguns quadros de um filme nada dizem
da linguagem cinematográfica, também a
visão não sequencial da obra de arquite-
tura ou paísagísmo cria uma imagem de-
formada da obra. De certo modo, o pro-
blema é mais complexo pois ao contrário
da música, ba!let ou cinema que obedecem
a seqüências pré-estabelecidas, aquelas
artes são concebidas para seqüências re-
versíveis ou mesmo "montagens" aogõsto
do observador. (21)

Com os recursos modernos, visões tradi-
cionalmente usufruídas de locais privados,
ou enfoques novos como os aéreos, podem
ser reproduzidos com fidelidade pelo cine-
ma para a coletividade de modo que não
há critério para preferêncía de pontos de
vista. (22) O que importa defender é o
monumento e seu ambiente e não alguns
ângulos de visão.
A natureza tão especializada destas ques-

tões não impediu que [urístas como Hely
Lopes Meirelles reconhecessem que "o
conceito de visibilidade panorâmica con-
sagrado na Lei ele Tombamento é bas-
tante ampla, indo do obstáculo à percep-
ção óptica da paisagem ou obra protegida.
A modificação adjacente, a diferença de
estilos arquitetõnicos, o afeiamento dos
arredores, quebrando a harmonia do con-
junto, ou diversificando o ambiente na-
tural que compõe o panorama ou emoldu-
ra a obra que se visa proteger, podem pre-
judicar a visibilidade na acepção legal
embora não a impeça inteiramente, nem
se anteponham à frente dos bens tom-
bados". (23)
O tombamento, porém, não significa

transformar a obra ou paisagem numa
peça fria de museu, senão revítalízâ-la
para que possa chegar às futuras gerações
e valorizá-Ia para que desperte, na atual,
o seu real significado.
"A restauração é uma operação de ca-

ráter excepcional, - pretende conservar
e revelar os valôres estéticos e históricos
do monumento. A conservação apoía-se
sôbre o respeito a substância antiga ou
sôbre documentos autênticos e detem-se
aonde começa a hipótese". (24)

Quando se trata de conjunto ou obra
de arquitetura, a restauração implica tam-
bém em reintegrá-Ias nas condições so-
ciais atuais, pois "a conservação dos mo-
numentos sempre é favorecida quando se
atribui ao monumento uma função útil à
sociedade". (25) Jl: comum paisagens na-
turais ou ambientes de monumentos te-
rem seu equilibrio primitivo de volumes
comprometido por construções ou demoli-
ções anteriores ao tombamento. ,Na res-
tauração dêstes locais, um nôvo equilibrio
deve ser obtido com massas de vegetação,
com a demolicão do bastardo, se possível,
e com a criação de novas construções de
volume equivalentes aos antigos. Os edí-
ffcios assim criados devem ser da melhor
arquitetura atual, quando não pela ínau-
tenticidade de construções feitas a ima-
gem de antigas quando nada mais existe,
porque a nossa omissão seria o testemu-
nho para as futuras gerações de nossa in-
capacidade criadora.
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Planos
Brasil:

Arquiteto JORGE WILHEIM, 1M-SE

diretores no
uma enquête

Em 1965 o I. A. B. promoveu em
Curitiba um primeiro encontro de
arquitetos com alguma experiência
em urbanismo. Esta reunião, reali-
zada com entusiasmo, reuniu pro-
fissionais de quase todos os Estados
e tinha por objetivo avaliar de que
forma os arquitetos vinham desem-
penhando esta facêta de sua pro-
ríssão.
Com êste mesmo objetivo, a fim

de verificar qual a demanda exis-
tente, pediu-se, naquela ocasião,
aos presentes de apontarem as ci-
dades dotadas de Plano Diretor.
Isto feito, procedemos a uma inves-
tigação a fim de conhecer qual o
nível de remuneração de planos,
quais as formas comuns de contra-
tação e qual a eficiência de implan-
tação.
O quadro anexo permite-nos, as-

sim, algumas observações decorren-
tes dessa enquête .:mstes comentá-
rios, no entanto, não devem ser t0-
mados como apanhado estatístico,
- uma vez que o número de cida-
des inquiridas f'Oi escasso e sua es-
colha não obedeceu a critérios esta-
tísticos de amostragem.
Assim sendo, o seu interêsse limi-

ta-se ao levantamento de hipóteses
que poderiam melhor ser investiga-
das por entidades governamentais
ou universitárias. Constitui, con-
tudo, uma contribuição do I. A.B .
ao conhecimento da situação da
prática proííssíonal,
A primeira observação diz, res-

peito ao. nível de remuneração ex-
tremamente variado; atualizamos
os valôres para poder compará-los,
de acôrdo com índices da Fundação
Getúlio Vargas. O elevado custo de
alguns planos deve, provàvelmente,
revelar uma ítemízação diferente
no trabalho elaborado. E possível

que tenha ainda havido confusão
entre o nível-plano e o nível-projeto,
nos planos aqui analisados. A dís-
paridade de remuneração deve vir,
portanto, principalmente da menor
clareza existente sôbre os serviços
a serem fornecidos.
Quanto à forma de elaboração é

curioso notar que nos casos apre-
sentados, a quase totalidade dos pla-
nos foi elaborada por arquitetos
contratados, sendo pagos pela pró-
pria Prefeitura, sem financiamento
aparente. Para sublinhar esta auto-
suficiência econômica, percebe-se
que êste financiamento local reali-
zou-se para cidades pequenas, como
para cidades grandes.
-FfuaImente, quanto à eficiência
de implantação, percebe-se, que,
dos planos elaborados, mais de 40 %
não resultaram em lei municipal;
igual percentagem não acarretou a
criação de. um órgão permanente
capaz de dar continuidade à men-
talidade de planejamento e em per-
centagem ligeiramente maior, a Pre-
feitura não considera implantado o
estudo contratado, :Ê:stes resultados
insatisfatóriospodem enratízar a
necessidade de mais estudo e de
uma melhor adaptação metodoló-
gica, a fim de elaborarmos planos
mais adequados a nossas realidades,
especialmente às polítíco-admínís-
trativas.
Resumindo, parece-nos importan-

te ir estabelecendo com mais cla-
reza: quaís os capítulos que com-
põem um plano integral, o signifi-
cado e alcance do nível-plano, de
nossas atribuições, a forma de cal-
cular horas de serviço, a objetivi-
dade ou não da tabela experimental
proposta em Curitiba e o método
mais adequado de implantação do
plano.
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I. A. B. - DIVISÃO NACIONAL DE PLANEJAMENTO E HABITAÇAO

!LEVANTAMENTO DO RESULTADO DA ENQUETE DE AGOSTO DE 1966 - PLANO DIRETOR

População Populaçâo Ano do Custo Custo Quem Há. Lei do Há. órgão Nome e Endcr~o do Considera.
N.O Município Estado Município Sede Plano Autor(es) NCr$

Corrigido Financiou Plano Permanente Responsável Implantádo1967

01 Campina PB + de 1800111+ de 150miJ 1960 Eng.o Augusto de França Não foi - Os próprios Não Sim Geraldino P. Duds, - Sim
Grande Costa (então diretor do Estimado recursos da D.P.U. Edif. da Prefeitura

D.P.U.) e equipe do Sr. D.P.U. 3.° andar
Geraldino P. Duda --IrA Campos SP 19.350 12.040 1960 Arq.? Zenon Lotufo - - Govêrrto Sim Não está Prejudicado. Não

do Jordão 1961 do Estado afeto ao O diretor de Obras:
D. O. Eng.o José Ariosto B. de

I'Prefeitura Souza
Prefeitura Municipal

03 Não Não
--......,.....

Dom RS 29.000 17.000 1959 ArqO Roberto de' .,à.z~vedo 300,00 6.500,00 - Não
Pedrito e Souza-,

04 Farroupilha RS 18.000 5.200 1964 Arq.o Roberto de Azevedo 1.500,00 3.800,00 Prefeitura Não Não - Sim
e Souza

00 Jaú SP 62.000 45.000 1957 - - - Prefeitura Sim Não - Não
1959 0.° 566 de I

14/12/1959
00 Limeira SP 85.000 62.000 1964 Arq.o Gustavo Neves da 9.000,00 23.000,00 Prefeitura Não Não Prejudicado Náo

Rocha. Filho

07 Mogi- SP 40.000 32.000 1964 Arq.o Heitor Ferreira de 13.000,00 20.000,00 Prefeitura Não Sim Carlos Nelson Bueno Sim
-Mirim 1965 Souza e, Carlos Nelson ASsessoria R. Marquez de rtú. 306,

Bueno de planeja- 10.° andar, s/12

- mento prer:..~ão Pau~o
08 Nova RS 27.000 6.000 1962 Arq.o Roberto de Azevedo 350,00 3.000,00 Prefeitura Sim Sim . Prefeito SimPrata e Souza Cons. Mu-

nícípal do I
Plano
Diretor

I
-- Sim09 Pinhal SP 27.000 18.000 1964 Arq.o Gustavo Neves da 11.OO0,CO 23.000,00 Prefeitura Sim Sim O Escritório Técnico

Rocha Filho Escritório fUnciona no prédio da
Técnico Prefeitura

-10 Recife PE 1.006.000 1.006.000 1961 Arq.o Harry James Cole 10.000,00 125.000,00 Prefeitura Sim Sim Prefeitura - Escritório Não
e Diógenes de Arruda 0.° 3.485 Escritório Técnico
Câmara Tec. de

Plano Físico--
11 Sananduva RS 11.900 4.500 1961 Arq.o Roberto de Azevedo 225,00 3.000,00 Sim Sim Eng.o Clóvis Vicente Sim

e Souza n,? 299 de Díretoría Pagnoncelli
Prefeitura. 29/11/1961 de Obras

-12 Santa Rosa RS 38.000 16.893 1964. Arq. Roberto de Azevedo 30.000,00 80.000,00 Sim Sim Arq.o Renato Kersten Não
e Souza e Antônio cerres n.o 638 D. O. Stoduto, Residente em
de S. Oliveira 639 de São Paulo, Rua Minas

Prefeitura 21/8/1964 Gerais
13 S. José dos SP 109.588 78.234 1958 Arq.o Flávio Reís, Imprevisto - Centro de Não Não ~ =0' que NãoCampos 1962 Eng.o Pedro Sinioga1lí, Pesquíea nancíararn

Arq.o Sidney A. Amaral, Urb. da
Eng.o José G. Machado Univ. S. P.

l' Sorocaba SP 180.000 162.000 1963 Milton Carlos Ghíraldíní 67.020,00 171.000,00 Prefeitura Sim Sim Arq.o Octacílio Dias de Sim
4/5 e Octa.cilío Dias de Escr. do Almeida, n. Brigadeiro

IAlmeida Plano Di1". Tobias, 73, Soroc,'loa

NOTA I DAS 32 PREFEITURAS II'6QUIRIOAS, 2 NAo TEE.M PLANO E 16 NÃO RESPONDERAM



Farroupilha - RS:
Praça Caravaggio

Arquiteto ERNESTO A. J. PAGANELLI, IAB-RS

Divisão de Urbanismo, da Secretario de Estado.

dos Neg6cios dos Obras Públicos

o processo de povoamento do Brasil transformou-o em
urna vasta experiência de pluraliemo étnico cultural. A tra-
dição luso-brasileira e as culturas vindas com a imigração
equilibram-se em um quadro, onde se fundiram elementos,
reinterpretaram-se e criaram-se outros, resuüanâo o que já

podemos chamar a cultura brasileira.
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I-Histórico - Ano de 1867
Rio Grande' do Sul
Encosta Superior do
Planalto
PERSPECoTIVA NACIONAL

, P A.

Economia

Extinção do tráfico de escravos, ca-
pítais são empregados no desenvorví-
mento da economia interna.

Política

pedro II harmoniza os partidos.

Social

Desenvolve-se a vida em sociedade.
O patriarcado rural dá lugar ao urba-
no, adaptado às condições criadas com
a Industríalízação.
E à medida em que vai se extíngutn-

do a escravidão, cresce a imigração e
influencia na transforma cão da vida
sccíal. '
A paisagem é virgem o clima rude

a topog'rafia caprichosa. Homens an-
siosos de vida nova e dispostos a tudo
transpuseram a bana de Rio Grande,
subiram o rio Caí, galgaram as encos-
tas e encontraram suas colônias.
IDepois vêm as lendas vem a histó-

ria das quaís todos nós sabemos um
pouco mas conhecê-Ias a fundo não
importa.

MAIS VALE SABER

Que dos 48 Ha de terra designados a
cada família pelo Govêrno Imperial
nasceram cidades e que estas adquiri-
ram extrema importância na economia
e na cultura do Rio Grande

IMPORTA' TAMBÉM

18

Saber que nesta história houve traba-
lho, suor e nostalgia das terras dei-
xadas no além-mar,

E VALE AINDA LEMBRAR

"Que apesar da origem rural da imi-
gração no Rio Grande do Sul ter re-
tardado o processo de relações de

cultura, nos últimos 40 anos tem se ve-
rificado de forma marcante a assími-
laçãode traços culturais e a permuta
de valores entre o italiano e os demais
grupos,"

II - O local

Dúrante o processo de aclimatação
do imigrante tôdas as necessidades
humanas estiveram presentes. Em do-
cumentos referentes à origem de Ca-
ravaggio percebe-se que ao fator reli-
gioso uniram-se o social e cultural.
A construção do campanário e do san-

tuário constituiu uma grande oportu-
nidade de contato em sociedade e de
revificação da vida e das coisas do pais
de origem.' A improvisação das técni-
cas construtivas onde tôda a comuni-
dade prestava serviços, e após a' con-
clusão das obras, as peregrinações e
festividades transformaram a locali-
dade em um grande ponto de contato
da popuilação local e das vizinhanças
Caravaggio hoje constitui uma praça
no sentidorílais próprio da palavra .
Ali o colono trava contato com o

colono com a população urbana da re-
gião e de fOI1a.dela ou mesmo de outro
Estado. E através dêste contato, re-
criando valores, redescobrindo sua ori-
gem, reencontrando-se a si mesmo êle
é espontâneamente inserido no pro-
cesso evolutivo da sociedade brasileira,

CONDIÇÕES ATUAIS

Caravaggio situa-se no município de
Farroupilha distando 9 Km da sede.
Encontrando-se no tôpo de uma colina
que ao Norte cai abruptamente para
um grande vade, constitui uma peque-
na concentração de população dentro
da zona rural.
Oomplementando o croquis acima,

cabe mencionar que as construções
estão sôltas no terreno sem qualquer
tratamento dos espaços externos; o
único equipamento urbano existente é
a rêde .elêtríca.

111 - Anteprojeto
PROGRAMA DE NECESSIDADES

1 - Grande área pavimentada com a
finalidade de conter o povo para
assistir aos atos religiosos que se
realizam na frente da igreja.

2 - Área de estar.
3 - Salão paroquial - museu - restau-

rante.
4 - Sanitários.
S - Estacionamentos.

ZONEAMENTO

As funções foram distribuídas no ter-
reno de acôrdo com o programa, e as
condícões locais. Procurou-se conser-,
var o'campanário e a fachada da ígre-
ja"antiga.

PARTIDO GERAL

optou-se por um partido em leque
tendo como centro a porta da igreja.
No crescimento dêste partido defini-
ram-se as duas funções principais do
programa.
Cada uma destas funções adaptou-

se às condições locais e às suas exigên-
cias próprias.
A área pavimentada foi seccíonada

em diversos planos dispostos de modo
a formar um grande recinto que se
destina a congregar os usuários para
a partícípação das cerimônias religio-
sas o estar definiu-se em: '
Area de descanso e contemplação da

natureza, em uma zona onde o terreno
é mais acidentado e oferece uma be-
Iissíma vista do vale. Tangenciando
êste estar desenvolve-se um caminho
que conduz ao recinto principal.
A segunda área de estar define-se

entre os dois acessos da praça em um
terreno pouco acidentado. Destina-se
à instalação de tendas e restaurantes
por ocasião das festividades.

ACESSOS

Foram tratados considerando-se que
o conjunto tem uma situação mais
rural que urbana,
O acesso principal é feito por uma

avenida cujo eixo é perpendicular à
fachada principal da Igreja. O plano
correspondente do recinto foi inclinado
no sentido da avenida para enquadrar
êste espaço principal como fechamento
da perspectiva,
O acesso secundário conduz a um es-
paço limitado pelos arrimos da praça.
J"unto a êste ambiente desenvolve-se
uma grande rampa que conduz ao re-
cinto principal passando pelo museu e
casa paroquial.

ESTACION~TOS
'.

Junto aos dois acessos foram previs-
tos pequenos estacionamentos para os
dias comuns.
Para as ocasiões de festas foi pre-

vista uma grande área para veículos
junta à avenida principal distando
SOOmdo local.
... E' para recompensar aquela gente
pelo trabalho realizado por uma terra
que não era sua terra> natal o Senhor
ordenou a um Anjo que ali pousasse
e velasse por êles.,.



PAVIMENTAÇÃO
Associou-se ao movimento dos pla-

nos diferentes pavimentos procuran-
do dar colorido ao ambiente e evitando
a monotonia que resultaria de uma
extensão tão grande.
As áreas pavimentadas foram des-

ligadas dos edifícios. Usou-se como
elemento de transição um pavimento
menos rígido (lajotas de concreto re-
juntadas com grama) pretendendo-se
que o conjunto não formasse um ma-
ciço construido dentro da paisagem
rural.

VEGETAÇÃO
optou-se por duas espécies princi-

pais pinheiros e ciprestes que pela
verticalidade marcam os espaços e
complementam sua caracterização.
Junto à passagem que tangencia o

estar onde serão armadas as tendas
usou-se o plátano.

ILUMINAÇAO
Previu-se como iluminação básica

um elemento vertical de concreto, jun-
to ao acesso secundário, contendo re-
fletores. Postes de aço próximo ao
acesso principal também com refleto-
res. Foi imaginada ainda a ilumina-
ção dos edifícios principais por refle-
tores localízad os na base.
Para os espaços de estar foram pre-

vistas luminárias especiais junto aos
caminhos e flexibilidade de instalação
na área destinada às tendas.
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Galeria

Apresentamos, a seguir,
três comentários de Joa-
quim Tenreiro sõbre ma-
térias do momento: o
desenho industrial, a ten-
tativa de colocar na moda
o colonial e o desenho do
móvel.

Joaquim Tenreiro t1'OU-
ze uma grande coniribui-
ção ao móvel brasileiro
contemporâneo. Foi pio-
neiro do móvel mod-erno
1W Brasil, no tempo em
que os arquitetos tenta-
vam, a duras pe-nas, im-
plantar uma arquitetura
condizente com os dias
em que viviam. Naquela
época, móvel só de estilo.
Fora disso, o próprio ar-
quiteto tinha que tentar
o desenho do móvel que
iria equipar os espaços
criados por sua arquitetu-
ra. Tenreiro foi um dos
primeiros a formar ao
lado dêsses arquitetos na
tentativa de criar o mó-
vel que não chocasse com
o espiríto da arquitetura.

ARQUITETURA trans-
creve, a seguir, três co-
mentários de Tenreiro só-
bre temas da atualuuuie:
o desenho industrial, a
tentativa de colocar na
moda, ou na "onda", o
colonial e o desenho do
móvel.
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~stes comentários vêm da oportunidade
levantada por muita gente sôbre o passado
brasileiro, "generalizando", o colonial.
A quase convicção, a veemência com

20 que essas pessoas pretendem restaurar o
passado, a quase falta de visão e compre-
ensão para as necessidades de criação do
nosso tempo, e a condição quase retró-
grada de negar a própria época, como se
ela não fôsse realmente da maior riqueza
de criação artística, dão-me, por íns-

Artes Visuais

tantes, a sensação de que não houve pas-
sado e foi descoberto agora por quem
nunca o havia percebido por aquelas mes-
mas criaturas que no advento da arte mo-
derna aderiram mas aderiram exatamente
aquêle lado superficial, aquela facção ain-
da dúbia menos autêntica.
São as mesmas criaturas de sempre: que

adoram Goya, mas que teriam porêle, se
êle não fôsse passado, os mesmos ódios, os
mesmos rancôres a que manifestam pelos

contemporâneos, especialmente pelos au-
tênticos.
São as mesmas criaturas que defendem

o passado contra ninguém sem procura-
ção; o passado não precisa dessa defesa.
ll; uma "defesa" para uso próprio na

incapacidade de compreender a própria
época, as suas verdades, tão sérias e t-ão
válidas como as melhores.
Essa "defesa" não é a valorização auto-

mática que a nossa própria condição de



pooteriores impõe pelo respeito, pela ad-
miração e que nos impele em relação ain-
da a êsse vpassaôo a ser diferente, mas
uma incapacidade de sentir, uma incapa-
cidade de compreender o que realmente
marca nosso tempo e aquilo que dêle nada
significa.
Há mesmo um equívoco quase generali-

zado na análise cotidiana na comparação
da arte contemporânea e da arte do pas-
sado.

A arte do passado chegou até nós numa
ueleção que o tempo se encarregou de fa-
zer. A arte contemporânea ainda está
sendo elaborada, ainda. está sendo exígída
por esta geração que é a juventude da
humanidade.
O respeito, a humildade e a veneração

ao -passado, especialmente em arte, é
quase uma constante obrigatória a tôdas
as çríaturas que se prezam.
A tomada de consciência, a convicção da

realidade contemporânea, já por si, im-
plica no conhecimento c no reconheci-
mento do nosso passado, o próximo c o
remoto.
O conhecimento desse passado é em

tese o suporte da nossa íntegração na vida
atual.
A renovação em nossa época processa-se

automàtícemente como se processou em
outros precedentes, com as mesmas neces-
sidades humanas de sempre e com as al-
ternativas próprtas de cada contempora-
neidade ..
Jamais o homem deixará de pertencer a

esse passado e jamais deixará de renová-
10 e de criar para satisfazer à sua condi-
ção de jovem da humanidade.
A juventude da humanidade é a última

geração e -cada geração ou cria ou fenece,
ou renova ou não existe.

A geração que não cria deixa um vazio
no arcabouço da constituição e do sentido
de humanidade. A geração que subestima.
o passado falta-lhe seiva.

A seiva da criação artística não se man-
tém com retrocessos externos, mas alimen-
ta-se no homem a base de uma organiza-
ção congênita em que está presente ín-
falivelmente o passado.
As constantes que determinam uma épo-

ca não servem para a valídez da outra.
A seiva que fertilizou cada época no

passado não serve para o presente, fene-
ceu ao cabo de seu curso, carece de fôrça
e vitalidade para a vida contemporânea.
Somente a renovação é válida em nosso

tempo e somente nos erros que pratica-
mos para renovar, aprendemos e marcamos
a posição de nossa época e o valor dêste
nosso tempo.
Há uma impressão generalizada de que

em nossos dias QS espíritos estão mais
abertos para a compreensão da arte e há
realmente uma evolução, porém, ainda não
está longe o século passado, do ímpressío-
nísmo e da negação dos grandes valôres,
que rompiam os diques, como Van Gogh
não para menosprezar o passado mas para
marcar sua presença, para dar mais.

o Desenho Industrial
o momento é do desenho industrial.
Há um intenso movimento em tõrno

dêle como acontece de vez em quando com
esta ou aquela moda ou dança.
Ora é o Rock and RolI o Chá-Chá-Chá

o Twist ou uma outra dança.

Chegou a vez do desenho industrial como
uma dança qualquer.
E então é desenho industrial para isto,

para aquilo e para nada.
Parece descoberta de cientista russo ou

norte-americano.
Não é: é apenas desenho industrial e

desenho industrial não é novidade, nem
descoberta recente. .
O desenho índustríal é velho, tão velho

como o homem, como o mundo e até um
desenho da Idade Média pode transfor-
mar-se e ser aproveitado em sentido in-
dustrial.
Basta que se constate ser êste desenho

de objeto que atenda às massas, às suas
necessidades e haja ínterêsse em ser pla-
nificado para êsse fim.
Não é o desenho em si que é industrial

e não é desenho industrial uma fórmula
de desenho especificamente industrial.
Há um grande equívoco, para muitas

pessoas quando consideram que desenho
industrial seja um desenho dentro de cer-
tos limites e como se êsse desenho so-
mente seja industrial quando feito para
atíngír as classes populares apenas.
Desenho índustríal é o desenho do Mer-

cedes, do Cadilac, do Lincoln Continen-
tal, ete.
O que é industrial é a planificação dêsse

desenho, o seu dívísíonamento em cone-
xão com o sistema industrial que o vai
executar,
O mesmo desenho planifica-se para in-

dústria e para o artesanato e está nessa
planificação aquilo que se quer atingir,
isto é, as massas.
ll: claro que ninguém planificaria o de-

senho de um Cadilac para as massas po-
pulares. 1l:ste desenho mesmo industrial-
mente planificado somente o deve ser para
atingir as massas mais favorecídas.
Um desenho para as massas populares

ou para servir a certos requisitos de tra-
balho está fora das exigências sociais não
será planificado naquelas bases.
O que importa porém esclarecer é: não

está no desenho em si o processo indus-
trial. Em princípio o desenho consiste na
invenção ou criação da forma, do todo e
é na planificação industrial ou artesanal
que êle deriva para a sua finalidade di-
rígida.
NIesmo a planificação será feita, ou é

feita em função do organismo técnico" do
equipamento Industrial que vai executar.
Na planíftcação industrial, na aparelha-

gem técnica, na melhor capacidade de
aproveitamento do maquínárío e do opera-
riado reside cada planificação industrial.

ll: claro que o desenho pode ser feito
com vistas a finalidades industriais e re-
sultar num desenho específico e que aten-
da a determinada classe ou massa.
Uma coisa porém é certa de que quanto

mais se tornar industrial tal desenho,
tanto menos êle se prestará aos teórícos
e as improvisações.
O que mais importa no caso é que o

problema seja pôsto no seu devido lugar
e seja objetivamente proríssíonal sem as
frases empoladas e ministrado por eternos
amadores.
Na verdade sempre houve improvisações,

porém, os organismos de trabalho em si
funcionam como filtros e acabam elimi-
nando tudo o que não se integra em seu
organismo.

o Desenho do Móvel
Seja qual fôr a profissão, não creio pos-

sa ser ela exercida bem se os seus exe-
cutadores não estiverem imbuídos de uma
consciência prcüssíona; autêntica.
Essa consciência profissional já por si

só implica numa condição moral para sua
complementaçâo.
De tôdas as profissões, aquelas perten-

centes às artes plásticas sã-a as que mais
se enquadram nestes princípios.
Por isso, não é possível aceitar um pro-

fissional que exerça determinada profis-
são, sem que lhe conheça os meandros e
sem que tenha passado por aquêle apren-
dizado normal, somente possível em al-
guns anos de experiência e ação.
Dos equipamentos de interiores, os mó-

veis enquadram-se numa das profissões
que mais exigem de seus executores.
lt uma profissão que para descobrir-lhe

o emaranhado dos seus segredos, muito"
e variados, a começar pelo próprio dese-
nho ou melhor o risco, que é em si o
instante mais exato da possível criação,
exige tempo.
Mas criar um móvel, por exemplo, não

é apenas aquêle momento de "inspiração",
aquêle instante de imaginação formal, que
fica marcado 'no risco, como criação, mas
também aquêle prolongamento que con-
tinua até a realização e até que êsse mó-
vel esteja em condições de tunção e uti-
lidade. .
Daquele risco inicial que originou uma

cadeira, há um roteiro enorme a percor-
rer, de elementos a coordenar até a sua
conclusão. Há um ajuste de componentes
técnicos, estéticos e outros a começar pelo
dimensionamento, resistência de materiaís,
lógica dos encaixes; mas uma cadeira é
antes de mais nada um teorema de lógica.
Num móvel, como em arquitetura, o

risco somente não Chega, o desenho não
chega.
Imaginar formas. e formas belas bem

concebidas, de boa imaginação e concep-
ção plástica, não chega.
ll: preciso para fazer um móvel, sem dú-

vida, o risco, mas, especialmente depois, o
desenho técnico propriamente dito acom-
panha-lhe a confecção, mas acompanha
profissionalmente, recebendo assím um
consciente dímensíonamento e condições
técnicas coerentes, para que possa ser um
móvel equilibrado.
Não é na oficina que se estabelecem as

condíções técnicas e dímensíonaís, nem o
auxilio do operário dará ao problema
maior consistência.
Porém, no desenho técnico, no desenho

de prancheta é que deve refletir-se a ex-
periência da oficina e é nessa experiên-
cia que o móvel pode e deve então atin-
gir boa categoria.

}j; fora de dúvida que ° móvel na com-
plexidade e dificuldade de confecção não
admite amadorísmos.
A ajuda do operário poder ser valiosa

se êle souber executar bem aquilo que lhe
foi indicado no desenho, mas pretender do
operário mais é utópico.
ll: preciso não esquecer as gerações de

operários, que as oficinas tradicionais, nos
falsos estilos viciaram, e as características
comerciais a que os submeteram.
De pouco vale para o operário para a21

sua ajuda teórica ou estética se o elemento
básico, o desenho, não tiver atingido ní-
vel proríssíonal ,
Em suma: o móvel bom, conscienciosa-

mente feito, não é fruto de improvisações
nem tampouco da dubiez amadorísta. O
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.Industrtalização no, Brasil
Algumas características fundamentais

;

o Brasil é um país de incipiente indus-
trialização, Mesmo assim, se pode falar
em uma experiência brasileira no tocante
à organízação urbana das indústrias e à
arquitetura industrial. Essa experíência
tenderá a se alargar e a se aprotundar
na medida que a sociedade brasileira le-
var adiante o desenvolvimento industrial.
Até !I, segunda grande guerra, a atividade
industrial brasileira estava predominante-
mente voltada para a produção de bens
de consumo. Atualmente, porém, ela já se
estende, embora com .certas limitações, a
importantes ramos da criação de bens
de produção. De 1940 a 1960, a porcenta-
gem da população urbanizada do País pas-
sou de 31% a 45%, na qual estão também
incluídos os habitantes dos pequenos
núcleos denominados oficialmente urba-
nos, mas sem' nenhuma significação ver-
dadeiramente citadina. Estatísticas de 1961
revelam que 59% do total das importações
brasileiras são de produtos industriais,
elos quaís 36% 'de maquinaria, enquanto
que 97% de suas exportações são de gê-
neros alimentícios e de matérias-primas.
No mesmo ano, a produção brasileira de
ferro gusa apenas ultrapassou a marca das
1.'550.000 toneladas; a de aço em lingotes
cêrca de 2.000. 000 toneladas; a de lamí-
nados de ferro e aço menos de 1.600.000
toneladas e a de energia elétrica para
todos os fins, 24.405.000.000 kwh. As
estatísticas oficiais sôbre a produção
industrial brasileira acusaram em 1958,
34.681 estabelecimentos industriais de 5 e
mais pessoas, empregando um total de
1. 309 .076 operários, e 89.888 estabeleci-
mentos industriais de menos de 5 pessoas,
empregando um total de 114.172 operá-
rios. O quadro geral da organização indus-
trial brasileira é, pois, muito heterogêneo,
sob os pontos de vista de tamanho das
emprêsas e nível técnico da produção. En-
contra-se uma variedade muito grande
de emprêsas, quanto ao tamanho, compre-
endendo pequenas, médias e grandes, na
sua mais completa gama de variações,
desde as pequenas oficinas semí-artesa-
naís, que lutam com grande escassez de
recursos, até os grandes complexos indus-
triais, ligados' a poderosas organizações
financeiras, características das etapas
mais adiantadas do capitalismo.
Do ponto de vista da propriedade, as

emprêsas no Brasil são formadas por ca-
pitais nacionais, particulares, estatais e
mistos; por capitais estrangeiros e, final-
mente, pela associação, sob diversas ror-
mas, de capitais nacionais e estrangeiros.
'Outra particularidade que não se pode
deixar de registrar, no atual estágio' de
desenvolvimento da indústria no País; é
a sua desigual distribuição no terrítôrío
nacional. O parque fabril está concen-
trado principalmente nas aglomerações
urbanas de São Paulo e Rio de Janeiro e,
secundàriamente, em algumas outras ci-
dades, em sua maior parte capitais de
Estados, como Belo Horizonte, Pôrto Ale-
gre, etc... Portanto, além do já mencio-
nado problema de desenvolvimento indus-
trial, a sociedade brasileira deverá en-
frentar o de imprimir maior dispersão

(') Trebalh,9 apresentado ao VI Congresso Brasileiro
d. Arquitetos, reolizado em Salvador, em le-
t.mbro d. 1"6. ' .'

territorial às atividades industriais, a fim
de eliminar profundas diferenças regio-
nais; hoje existentes.

ORGANIZAÇÃO URBANA DAS INDÚS-
TRIAS,

LOCALIZAÇÃO ESPONTÂNEA

A formação dos parques industriais das
cidades brasileiras se deu, de modo geral,
sem atender a nenhuma orientação previa-
mente estabelecida de planejamento ur-
bano. Os códigos de obras que, segundo a
nossa tradição, reúnem também normas
de planejamento urbano, pouco se preo-
cupavam com os problemas de zoneamento
industrial, mesmo depois que as idéias
fundamentais sôbre essa questão urbanís-
tica ganharam aceitação universal.
Os critérios adotados para a implanta-

ção das indústrias foram e têm sido ainda,
bàsicamente, os dos interêsses dosempre-
endedores industriais nacionais e estran-
geiros, com poucas ou quase nenhuma li-
mitações. As restrições legais quase sem-
pre, dizem respeito aos casos mais fla-
grantes de periculosidade e de ameaça à
saúde pública. Os industriais procuram so-
lucionar de modo mais vantajoso o pro-
blema de sua localização em relação aos
serviços púbhcos e de utilidade pública
(energia elétrica, água, esgôto, telefone,
pavimentação e captação de águas plu-
viais); à acessibilidade às fontes de ma-
téria-prima e aos mercados (rodovias e
ferrovias); à mão-de-obra (bairros operá-
rios) à facilidade de construção (topogra-
fia e subsolo) e aos preços dos terrenos.
Do ponto de vista da iniciativa particular,
convém que se diga, os métodos de loca-
lização industrial desenvolveram-se bas-
tante, revestindo-se de' um cunho' teórico
de elevado nível. Nas primeiras fases da
industrialização brasileira, as fábricas se
localizaram nos arrabaldes das cidades e
nas proximidades das ferrovias. Com' o
correr do tempo, uma nova tendência se
manifestou e perdura até os' dias atuais,
levando à escolha das margens das gran-
des .estradas de rodagem que partem dos
centros industriais. Fogem, por assim di-
zer, da trama urbana propriamente dita
das aglomerações, sem atender, entretanto,
ao planejamento urbano mais amplo: Pa-
radoxalmente, em um país de baixo nível
geral de desenvolvimento industrial, a lo-
calização não planejada das indústrias
gerou a conglomeração fabril de São Paulo
e localidades em tôrno, com altíssímo
grau de concentração, congestionamento,
poluição do a. e barulho. A localização
das novas fábricas à margem das rodovias
não traz por si só a solução do problema,
mas apenas o transfere para fora das es-
truturas . urbanas saturadas, passando a
ocasionar o aparecimento, nos locais em
em que se instalam de bairros de habita-
ção operária quase sempre em condições
urbanísticas verdadeiramente inaceitáveis.
Esta mais importante tendência da locali-
zação :espontânea das indústrias, tem como
características principais: a escôlha de
grandes áreas, tendo em vista a necessi-
dade de expansão,' os pátios de manobra,
carga e descarga, estacionamento de vei-
eulos, e o 'pal~glsmo; a preferência por
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locais visualmente favoráveis, a fim de
tirar partido ela boa arquitetura fabril e de
sua integração paísagístíca, como elemen-
tos de promoção das emprêsas, Diga-se de
passagem que, dêste ponto de vista, sem
levar-se em conta o problema urbanístico
mais amplo, há nos principais centros in-
dustriais, exemplos verdadeiramente an-
tológicos de arquitetura industrial con-
temporânea.

DISTRITOS INDUSTRIAIS

Do ponto de vista urbanístico, o mais
importante movimento que se verifica no
Brasil, quanto à localização de indústrias,
são as "zonas" ou "distritos" industriais.
As primeiras zonas industriais segrega-

das e prêviamente planejadas surgiram
em nosso País a partir dos fins da década
de 30. O mais conhecido exemplo constitui
a chamada "cidade industrial" de Conta-
gem, nas proximidades de B310 Horizonte,
organizada por iniciativa do govêrno es-
tadual. Seu valor urbanístico é duvidoso,
mas constitui pleno êxito como ação do
Estado na promoção da industrialização e,
portanto,' como planejamento econômico
propriamente dito.
O movimento possui várias origens' e

apresenta boas perspectivas, capazes de
levar, no futuro, a uma organização me-
lhor da implantação industrial nas cida-
des brasileiras que venham a se indus-
trializar.
Na linha de incentivo à industrialização,

os governos estaduais (Minas Gerais, Rio
Grande do Sul, Paraíba, Bahia, Pernam-
buco, Ceará, e outros), alguns órgãos de
planejamento regional (S U DE N E 'E
CIBPU), e mesmo muitas prefeituras mu-
nícípaís, órgãos êstes agíndo conjunta ou
isoladamente estão, de há algum tempo
para cá, envidando .estorços no sentido de
provocar o surgimento de novos "pólos in-
dustriais" no País. Para isto intentam co-
locar em prática os príncípíos, já experi-
mentados em outros países, dos "distritos"
industriais. Trata-se de uma solução de
há muito preconizada e posta em prática
em países industrializados e subdesenvol-
vidos, visando organizar e prestar serviços
às índústrías, nos quadros de sistemas
econômicos os mais diversos, por iniciativa
oficial ou ele empreendedores. A idéia cen-
tral consiste na urbanização de áreas es-
pecialmente destinadas à implantação de
indústrias, implicando na abertura das
vias, pavimentação, captação de águas plu-
viais, energia elétrica já rebaixada, abas-
tecimento de água para os diversos usos,
subdivisão em lotes industriais, serviços
sociais e industriais de uso comum, e fi-
nalmente, posição vantajosa em relação às
comunicações rodo-ferro-hídro e aerovíá-
rias, bem como em relação à habitação
operária. Nos países carentes de capitais
tornaram-se um instrumento da industria-
lização e destinam-se principalmente às
pequenas e médias emprêsas. Desempe-
nham, assim, um papel de fomento à in-
dustrialização, pela 'redução ao mínimo
das inversões iniciais, de forma que os pe-
quenos capitais venham a ser investidos
em maquinaria e mão-de-obra. Em alguns
casos, as facilidades se estendem inclu-
sive aos próprios edifícios fabrís que são
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financiados, alugados e até mesmo doados.
Na essência, a solução corresponde a um
subsídio aos empresários, na forma das fa-
cilidades mencionadas, por parte do poder
público.
Acreditamos ser aínda muito cedo para

se avaliar o sucesso dessa polítíca no Bra-
sil, pela qual estão em andamento díver-
sas experiências. Recentemente, estão
sendo promovidos distritos industriais nas
cidades de Salvador, João Pessoa, Cam-
pina Grande, Fortaleza, Recife, Pôrto
Alegre, Santa Luzia, Uberlândia, Juiz de
Fora, Governador Valadares, Presidente
Prudente, etc., ao mesmo tempo que inú-
meras outras cogitam organízá-Ios.
De modo geral, as probabilidades de su-

cesso são boas, uma vez que as iniciativas
tendem a contar com o apoio de instru-
mentos complementares de industrialização
como os incentivos fiscais, o financia-
mento de capital, a assistência técnica à
organização das emprêsas e outras facili-
dades. Em linhas gerais os projetos apre-
sentam bom nível urbanístico e paísagís-
tíco, com preocupações muito claras de
humanizar os locais de trabalho, através
dos equipamentos de uso comum, de en-
sino industrial, cultural, saúde, recreio,
alimentação, etc, Não há nenhuma res-
trição quanto à origem dos capitais das
ernprêsas, nem à sua capacidade finan-
ceira. Há também, na maior parte dos
casos, a preocupação, pelo menos em
têrmos de previsão e projeto, pela solução
dos problemas de habitação operária.
No Estado de São Paulo, onde ao con-

trário da maior parte do Pais, se coloca
um sério problema de desconcentração in-
dustrial, através de "pólos" de desenvol-
vimento industrial, 8, criação de "distritos"
industriais poderá se tomar um importante
fator de planejamento regional e uma con-
tribuição à solução do grave problema do
congestionamento do conglomeradourbano
de São Paulo.
Formou-se, mesmo nos meios oficiais e

empresariais, uma idéia errônea de que
se está processando uma satisfatória des-
centralização industrial da cidade de São
Paulo para o interior. Na verdade, a des-
centralização se dá apenas para os mu-
nicípios em tôrno de São Páulo, classifi-
cados nas estatístícas como interioranos.
Dificilmente se deve esperar que essa al-
mejada descentralízação industrial venha
a se fazer espontâneamente.

ARQUITETURA INDUSTRIAL
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Quanto ao planejamento de edifícios
industriais, sem dúvida, foram maiores os
progressos do que quanto ao planejamento
urbanistico e regional da implantação in-
dustrial. Não dispomos, ainda, de nenhum
estudo de conjunto das atuais condições
dos edifícios fabris no Brasil, tarefa esta
que deveria merecer maior atenção e ser
imediatamente encetada. ll: bem possível
que a situação geral esteja muito abaixo
das exigências contemporâneas da arqui-
tetura ~dustrlal. Provàvelmente, o ele-
vado nível da arquitetura, adotado pelas
grandes emprêsas, nos vem induzindo a
formar uma idéia falsa das condições vi-
gentes na maior parte das médias e pe-
quenas emprêsas, que constituem substan-
cial parte da indústria brasileira e que, na
sua luta pela sobrevivência,relegam a um
plano secundário os problemas ligados à
arquitetura. :E:sseestudo deveria também
fornecer elementos para uma compreensão
mais . científica das necessidades dessas
emprêsas, quanto aos projetos industriais.
Muitos outros aspectos do problema, como
a quantidade e condições das indústrias
funcionando em prédíos alugados, são tam-
bém desconhecidos.

Assimsend9,.talvez uma substancia.lpar-
cela dos edifícios industriais existentes te-
nham buscado atingir o nível mínimo de
adequação à produção, à segurança do
trabalhador e ao confôrto interno, obri-
gatórios na legislação vigente no Pais.
Se restringirmos as nossas observações

à arquitetura industrial produzida pelos
nossos melhores arquitetos, para as em-
prêsas de maiores recursos o panorama
pode ser dado como muito favorável. Há,
no caso, uma preocupação pela definição
de programas completos não somente res-
tritos às instalações de produção própría-
mentemente ditas, mas à administração e
serviços complementares ele alimentação,
assistência médico-sanitária e, algumas
vêzes, de recreação e cultura. Progressos
estão sendo introduzidos nas soluções dos
problemas de iluminação, confôrto térmico,
renovação do ar, acústtca (em certos
casos) e condições sanitárias em geral,
exígídas por legislação de natureza mu-
nicipal, estadual e, em alguns casos, fe-
deral. Quanto aos projetos propriamente
ditos, há uma predominância notória pelos
"layouts" horizontais; pela pesquisa de
soluções capazes de absorver os progressos
da tecnología da produção e a ampliação
das emprêsas, Quantos às técnicas cons-
trutivas, deram-se progressos sensíveis,
tanto no emprêgo de novos materiais,
como no de estruturas de concreto e aço.
Mas, nas condições gerais do desenvolvi-
mento industrial brasileiro, há problemas
que necessitarão de maior atenção, como
a pré-fabricação de edifícios industriais
em grande escala, de forma a trazer maior
facilidade construtiva, barateamento da
construção, elevação do nível arquitetõnico
geral e, conseqüentemente, maior raciona-
lidade no processo de desenvolvimento
econômico.

Nesses edifícios fabris, a arquitetura
assumiu um papel predominante na pró-
pria eficiência produtiva das emprêsas,
pela estreita colaboração da arquitetura
com a engenharia industrial e demais es-
pecializações da engenharia de construção
e mecânica. O interêsse pela beleza dos
edifícios, embora dentro das limitações
atuais da industrialização de nossa cons-
trução civil, tem levado aos interessantes
caminhos ela conciliação entre os baixos
custos de construção e o bom resultado
plástico.

AUTOMAÇJiO

Não pode haver dúvida quanto ao fato
de que a automação seja a meta do ho-
mem no aperfeiçoamento da produção.
Em que pese o nccíonísmo com que tem
sido muitas vêzes tratada, a automação
deixoua esfera da utopia para. se constituir
em uma realidade.
O homem tende cada vez mais a pro-

duzir os bens de que necessita através de
sistemas complexos de máquinas, capazes
de substituir, com vantagens para o pró-
prio processo produtivo, o esfôrço rísíco.
Para. os países subdesenvolvidos,a apli-
cação da automação nos níveis mais ele-
vados da mecanização complexa, especial-
mente nas indústrias básicas e de pro-
dução de bens de produção, poderia abre-
viar 'consideràvelmenteo tempo para a su-
peração do atraso em que se encontram
ímersos, :a:steseria realmente, o desejo de
todos aquêles que em nosso Pais almejam
deixar o subdesenvolvimento. Por outro
lado, não se pode dizer que não exista em
nosso País, um certo grau de automação
em alguns setores da produção industrial.
Há, entretanto, no Brasil em seu atual
estágio de desenvolvimento, sérios fatôres
limitativos de natureza' econômica e social
para o progresso da a.utomação.Quer nos

parecer que, antes da automação em
grande escala e em níveis de maior com-
plexidade, o subemprêgo constitui o mais
sério problema com que se defronta a so-
ciedade brasileira. O nível de industriali-
zação a que atingiu o Pais é ainda incapaz
de absorver os enormes contingentes po-
pulacíonaís que dos campos se dirigem às
cidades, em busca ele melhores condições
de vida, na esperança de encontrar em-
pregos urbanos. ll:ste fato gera na maioria
das cidades brasileiras um grande contin-
gente de trabalho sem especializaçãoalgu-
ma, à espera de mobílízaçãoe, em algumas
regiões,uma grande pressão social, ao mes-
mo tempo que, de certa forma, um estimulo
aos processos industriais de baixo grau de
mecanização. A simples absorção dessa
mão-de-obra, nos quadros do estágio da
tecnología pré-automatizada, seria .sufí-
ciente para acelerar consideràvelmente o
desenvoivimentoindustrial do Pais. E isto
poderia se fazer ràpidamente. Outra difi-
culdade ínícíál que as próprias classes di-
rigentes não desconhecem, e que jamais
pode encontrar solução em têrmos de mera
improvisação, por maior boa vontade que
se demonstre, é a formação de téC1ÚCOS,
problema êste que não está sendo enfren-
tado nas dimensões que a automação ge-
neralízada coloca, e nem mesmo nas pro-
porções que o desenvolvimento industrial
com um grau relativo de mecanização
exige. Não pode também, pairar dúvida
quanto às profundas modífícações que a
automação já introduz nos projetos indus-
triais, e introduzirá na medida que se fóI'
desenvolvendo. Os arquitetos brasileiros
acompanham com ínterêsse o desenvolvi-
mento tecnológico, mas só podem apli-
cá-Ia no âmbito das próprias condições
socíaís de seu pais. São sobejamente co-
nhecidos os benefícios sociais de grande
amplítude, que a automação trará, como
a redução das horas de trabalho, a conse-
qüente elevação cultural e técnica do tra-
balhador, e o aumento do tempo para o
repouso e para a distração.
Sôbre o processo de trabalho propria-

mente dito, aliviará o homem do esfôrço
físico e da repetição monótona, assim
como lhe permitirá realizar tarefas im-
possíveis com o concurso apenas de suas
mãos e seus sentidos
Poderá trazer notável economia na

construção. As fábricas automatizadas ne-
cessitam de áreas e edifícios relativamente
menores por unidade de produção, tanto
nas dependências diretamente ligadas à
produção, como à administração. Necessi-
tanjo de menor número de trabalhadores,
seMo também proporcionalmente menores
as áreas necessárias aos serviços comple-
mentares d indústria. A diminuição da
área das fábricas poderá simplificar bas-
tante o problema da organização urbana
das indústrias e sua implantação regional.
Tornar-se-ão talvez pràticamente livres
da obrígatoríedade de localização junto
aos mercados de mão-de-obra. A automa-
ção propiciará o surgímento de uma das
mais sérias aspirações humanas, a fábrica
totalmente humanízada, de um humanismo
de categoria superior, em que a produção
e a máquina estarão a serviço do homem.
A teoria do automatísmo permite esperar
o aperfeiçoamento do ambiente de tra-
19a1ho,pela segurança e respeito à vida,
saneamento e hígíenízação, organização
interna, condições de limpeza, pureza do
ar, iluminação, eliminação dos ruídos e
confôrto térmico. As amplas transforme-
ções na organização das emprêsas se re-
fletem no programa arquítetôníco. A fá-
brica tende a se tomar um foco de cul-
tura, .no amplo sentido, tecnolõgtco e ar-
tístico, que estarão representados na sua
beleza. exterior e interior. O
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'POTY
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Sempre presente em tôdas as
obras de engenharia. arquite-
tura. ete., a placa do Cimento
Poty, é a afirmaçào 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



Painel

Casa para
fins-de-semana
Cascata dos Amõres
Teresõpolis
Estado do Rio
Arquiteto JOSé T. R. DE ARAúJO, IAB-GB

Proprietório ALEXANDER SWIOKLO

Localizada em terreno com 25% de
declive, a casa tem fachada principal
voltada para uma vista panorâmica e
08 fundos para. a rua. Está apoiada
em pilotis de pedra, tôda sua estrutura
é em madeira, cobertura em alumínio,
e pode ser montada em apenas quatro
dias por seis operários especializados.
As paredes curvas do pavimento ele-

vado - imaginadas para "atenuar um

I>A OMADA !.ATEIIA!.

pouco a pobreza da concepção ortogo-
naI proveniente da pré-fabricação" -
poderão ser levantadas posteriormen-
te, em qualquer tipo de alvenaria, sem
interrupção do trabalho por mau tem-
po pois estrutura, piso e cobertura já
estarão concluidos.
As paredes moduladas podem ser

montadas pelo próprio proprietário.
bem como grande parte da casa, me-

diante um mínimo de conhecimento
técnico, sob a oríentação do arquiteto.
EspeCificaçõesgerais: ~ estrutura:

peroba do campo; vedações externas:
Duraplac; vedaçõesinternas: Codeplac;
Piso elevado: tabuado de peroba; co-
bertura: calha contínua de alumínio,
sistema Aimbiré; fôrro: Eucatex iso-
lante; pintura da estrutura: Risicret
incolor. O
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Painel

Portaria
do
Centro
Técnico
de
Aeronáutica

São José < dos Campos

São Paulo

Arquiteto

LUIS ERASMO DE MOREIRA

IAB-SP

Obra construída mediante o emprêgo de
peças premoldadas de concreto,_cuji.\ mon-
tagem foi feita em sete dias. O
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Painel

Residência do Arquiteto em Salvador
Barra - Salvador - Bahia

ArqlJiteto DAVID LARGAM, IAi-BA

28

Procurando resolver seu próprio proble-
ma de moradia o arquiteto adquiriu um
pequeno terreno de 6,OOmx 24m3Ocm.
onde levantou sua casa, procurando aliar a
processos construtivos locais os da moder-
na tecnológla. Os materiais especificados
foram os mais simples, aplicados de forma
a serem deixados à vista, o que possibilitou
ressaltar formas, colorações e texturas e
ampliar visualmente os ambientes através
da continuidade de tratamento dos elemen-
tos verticais e horizontais - pisos, tetos e
paredes.
As paredes laterais que funcionam como

elementos portantes foram levantadas com
tijolos comuns, pintados de branco; a pa-
rêde que separa a sala da entrada secun-
dária foi executada em tijolo, proveniente
da demolição de antigas construções, re-
cebendo posteriormente tratamento com
verniz. Da demolição de antigas constru-
ções provêem, também, as vigas de madeira
que sustentam parte do pavimento supe-
rior, bem como todo o barroteamento do
assoalho. As paredes divisórias dos com-
partimentos do segundo pavimento, cons-
truídas sôbre madeira, foram feitas com
painéis modulados industrialmente. Os pi-
sos das salas e da varanda são de lajotas
rústicas de barro e os tetos, executados
em concreto, foram deixados aparentes e
pintados. O
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Notícias

• Retificações:
"Dados sôbre a geografia física
e humana do planalto" e
"Picasso nos diz respeito"

No número 58, abril de 1967,a maté-
ria "Dados sôbre a geografia. física e
humana do planalto", de autoria do
engenheiro Lúcio Maria Pontual Ma-
chado, foi publíeada com incorreções.
Um lapso de paginação colocou o nome
do arquiteto Geraldo Nogueira Batista,
IAB-DF, autor da nota introdut6ria,
em local indevido, dando margem a
interpretações errôneas quanto a au-
toria do trabalho. A êsse respeito, re-
cebemos do arquiteto Geraldo Noguei-
ra Batista, representante do IAB-DF
em ARQUITETURA, carta com os se-
guintes esclarecimentos: "(. .. ) No n.0
58 a matéria publicada sob o título
"Dados sôbre a geografia física e hu-
mana do planalto" é de autoria; do en-
genheiro Lúcio Maria Pontual Macha-
do. O representante de Brasílía na
Revista não é seu eo-autor como foi
publicado. O que ocorreu, e daí deve
ter nascido o engano é que apenas es-
crevi a pequena nota introdutória e
biográfica colocada à testa do artigo,
com o intuito de homenagear o amigo
falecido.
No número 59, maio de 1007, maté-

ria publícada sob o titulo "Picasso nos
diz respeito" saiu, lamentàvelmente,
com omissão de seu autor o padre A.M.
Cocagnac O. P .

• Marcos Konder na CEPE-l

O arquiteto Marcos Konder Netto,
IAB-GB, assumiu a direção do setor
de planejamento urbano da CEPE-1
(COmissão Executiva de Projetos Espe-
cificos - 1) que tem por finalidade
precípua planejar O aproveitamento
das áreas resultantes da execução do
projeto de urbanização da Av. Presí-

dente Vargas e adjacentes, no trecho
compreendido entre as Praças 11 de
Junho e da Bandeira, visando a cons-
trução de conjuntos residenciais e cen-
tros comerciais.

• Harry Cole no SERFHAU
O arquiteto Harry James Cole, IAB-

GB, assumiu a superintendência do
SERFHAU (Serviço Federal de Habi-
tação e Urbanismo), entidade autár-
quica recentemente retormulada e a
quem caberá a elaboração e a coorde-
nação da política nacional no campo
do planejamento local integrado, a ser
estabeleclda dentro das diretrizes da
política de desenvolvimento regional
em articulação com os ministérios d~
Planejamento e do Interior.

• Renato Soeiro na DPHAN

o arquiteto Renato Soeiro, IAB-GB,
assumiu o cargo de diretor da Dire-
toria de Patrimônio Histórico e Artís-
tico Nacional do Ministério da Educa-
ção e Cultura. Renato soeíro substitui
Rodrigo Mello Franco de Andrade, pri-
meiro diretor da DPHAN, desde sua
criação.

• Salário-mínimo profissional
em edital do CREA- 5.a Região
A Presidência do C'REAda 5.8. Região

baixou o Edital n.o 1.362/67, com a fi-
nalidade de alertar as partes interes-
sadas quanto ao fiel cumprimento da
leí n.o 5.194 de 24 de dezembro de 1966
(nova regulamentação do exercício das
profissões de engenheiro, de arquiteto
e de engenheíro-agronômo) , na parte
que estabelece o salário-mínimo inicial
dos profissionais a que se refere.

É o seguinte o teor do Edital 1.326/67.
"Esta Presidência toma público, para

conhecimento dos interessados, que o

Diário Oficial de 24 'de abril p.p., S~
ç.ão I, Parte I, pubUca. o artigo 82 da
Lei n.o 5.194, de 24 de dezembro de
1966, mantido pelo Congresso Nacional
após veto presidencial, que estabelece,
taxativamente, o seguinte:
"As remunerações iniciais dos enge-

nheiros, arquitetos e engenheiros-agrô-
nomos, qualquer que seja a fonte pa-
gadora, não poderão ser inferiores a 6
(seis) vêzes o salário-mínimo da res-
pectiva Região."
De acôrdo com a referida lei, caberá.

a êste Conselho Regional, no Estado
da Guanabara, a fiscalização da exe-
cução de todos os seus dispositivos den-
tre os quais está incluído o acima
transcrito .
Rio de Janeiro, 24 de maio de 196'7.
(a) Mauro Ribeiro Viegas, Presidente

• Responsabilidade profissional
de pessoas físicas

o Diretor do DED do Estado da GlJ.a-
nabara baixou Ordem de Serviço (n.o
14 de 18 de outubro de 1966, publícada
no Boletl.m n.o 33 do DED) relativa ao
registro pessoas físicas como responsá-
veis por projetos, cálculos, orientação
técnica e artística das obras, bem
como sua. execução, inclusive como
construtores.
A Ordem de serviço n.O14, publica da

no Boletim n.a 33 do DED, vem assi-
nada por seu Diretor, engenheiro New-
ton Machado e tem a seguinte redação:
"Segundo parecer da. Procuradoria

Geral, no processo n.O 07/200.746/66
fica permitido na forma do disposto
nos artigos 54 e seguintes do Decreto
n.O 6.000 de 1/7/37 e legislação poste-
rior, o registro de pessoas fisicas, en-
genheiros e arquitetos, como respon-
sáveis por projetos, cálculos, orienta-
ção técnica artística das obras, bem
como sua execução, inclusive como
construtores. Em conseqüência. ()I li-
eeneíamento das obras de edificação
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VENHACONHECER...
A OBRAPRIMA DE LúCIO COSTA,
SITUADANO CENTRO DO SUNTUOSO
PARQUE S. CLEMENTE

I
E GOZAR

A VISTA MARAVILHOSA,O AR PURíSSIMO
DAS MONTANHAS,O SIL1l:NCIOABSOLUTO,
AMBIENTEFINíSSIMO

E MAIS AINDA
AS DELíCIAS DA COZINHA E CONFEITARIA

FAMOSíSSIMADO

PARK HOTEL
"O SEU LAR" EM

NOVA FRIBURGO
TEL.: 12-76

Direção: Dr. OTTO e D. IRENE



11E agora? Perdi
todo o meu
dinheiro' Se
forem Traveler's
Checks "Citibank"
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. l

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' Brasilla • Campinas.
Curitiba ePôrto Alegre sRecife. Rio de
Janeiro. Salvador' Santos. São Paulo.

põr êste 'Departamento, poderá ser feito
indistintamente com a. apresentação
de um construtor responsável: pre-
fissionallJberal - pessca física - ou
de UDJai firma construtora - pessoa
juridica, --. registrada na forma da lei
928/39, desaparecendo, portanto, a fir-
ma obrigatória dessa última, conforme
vínha sendo exigido."

• 11 10rnadas Luso-Brasileiras
de Engenharia Civil

Serão realizadas no Rio, entre 6 e 17
de agõsto do corrente ano, as II Jor-
nadas Luso-Brasileiras de Engenharia
Civil Para êste encontro deverão vir
ao :Brasil eêrea de 100 protessôres e
técnicos portuguêses. As Jornadas são
patrocinadas pelo Ministério de Edu-
cação e CUltura e o presidente da Co-
missão Organizadora é o engenheiro
Paulo Sá. Maiores detalhes poderão
ser obtidos na Av. Almirante Barroso,
54, grupo 1505, Rio de Janeiro.

• IAB-GB expõe Castelo
de Chambord
Em colaboração com a Maison de

France o IAB-GB apresentou em sua
sede uma ótima mostra fotográfica do
Castelo de Chambord. Esta exposição
é a primeira de uma série que inclui
arquitetura românica e gótica em
França e arquitetura contemporânea.

• IAB-PE propõe planejamento
integrado na esfera estadual

O IAB-PE apresentou ao Governador
do Estado de Pernambuco memorial
preparado por uma comissão especial,
constituída pelos arquitetos Zenildo
Sena Caldas, Paulo Gustavo Ounha,
Evera.ldo da. Rocha Gadelha e Waldo-
miro Alves de Souza, propondo a cria-
ção de um órgão central de planeja-
mento integrado, encarregado de defi-
nir as diretrizes básicas de desenvolvi-
mento em todos os setores da adminis-
tração estadual.. O documento dos ar-
quitetos pernambucanos teve a melhor
receptividade por parte do govêrno
estadual.

• Delegacia do IAB em
São Luiz do Maranhão

Foi criada em fins do ano passado
a Delegacia do Maranhão do IAB, com
sede em São Luiz, tendo como delegado
o arquiteto Massoud L1eto Yallouz. O
enderêço da nova unidade,do IAB é o
seguinte: Av. D. Pedro, n.o 241-B,
S-ao Lu1z - Maranhão. .

• IAB-PE registra tabela no CREA
Em decorrência do que preceitua a

Lei 5194 de 24 de dezembro de 1966, o
IAB-PE registrou no CREA da 2.a Re-
gião a Tabela de Honorários do IAB
e o regulamento para concursos de
projetos de arquitetura. O IAB-PE,
com êsse passo, marcou um tento, pois,
acreditamos, é o primeiro Departamen-
to do IAB a concretizar êsse fato.

• Concurso para sede da SUDENE

o IAB-PE anuncia para breve a
publicação do edital de concurso para
a sede da SUDENE. em Recife.

• Tabela do IA8 registrada
no CREA da 5.a Região
O Departamento da Guanabara do

IAB recebeu ofício n.o 355/67, CREA n,o
4022/67 de 29 de maio de 1967 no qual
é comunicado que o Plenário do Con-
selho Regional da 5.a Região aprovou
e mandou registrar, nos têrmos da letra
R do artigo 34 da lei n.O 5.194, de 24
de dezembro de 1966, a Tabela de Hono-
rários Profissionais do Instituto de Ar-
quitetos do Brasil, organizada em 1925
e que periodicamente vem sendo atua-
lizada pela Assembléia Nacional do
IAB.
. O ofício do CREA, assinado por seu
Presidente, arquiteto Mauro Ribeiro
Viegas, registra ainda que "ao proferir
êsse despacho, fê-Io o CREA com a
satisfação de ter sido essa tabela a
primeira que se apresentou para re-
gistro e que, em processo arquivado em
sua Seeretaría, por certo será um
grande subsídio às consultas e julga-
mentos que Ihes são afetos."

• Arquitetura no XVI Salão
Paulista de Arte Moderna
Os arquitetos Ceci Tozzi, IAB-SP, e

Luís Carlos Ramos, IAB-SP, levanta-
ram o 1.0 prêmio Govêrno do Estado

. do XVI Salão Paulista de Arte Moder-
na. O 2.0 Prêmio Govêrno do Estado
coube aos arquitetos Antônio Sérgio
Bergamini, IAB-SP, Arnaldo A. Mar-
tino, IAB-SP, e José Guilherme Savoy,
IAB-SP; a grande medalha de ouro
foi concedida aos arquitetos Flávio
Midlin Guimarães, Marklen Siag Landa
e Roberto Loeb; pequenas medalhas de
ouro a. César Luís Pires de MeIo e Ar-
naldo A. Martino. A grande medalha
de prata foi levantada por Flávio Soa-
res pastore e Luigi Vilavecchia e a me-
dalha de bronze a Ariel Rubinstein e
T1to L1vio Frascino; e menção honro-
sé. ao arquiteto Nelson Wendling . .AJ1:-
QUITETURA cumprimenta os arquite-
tos premiados e espera poder publicar
em breve os projetos distinguidos.

• Roberto Rossi Zuccollo
Faleceu em São Paulo, no final de

abril do corrente ano, ° engenheiro
Roberto Rossi Zuccollo. Um dos últi-
mos trabalhos de Roberto Zuccollo foi
sua participação no concurso nacio-
nal de estudo preliminar para ° pro-
jeto da sede do DFSP, em Brasilia, in-
tegrando, como consultor estrutural, a
equipe, classíftcada em 2.0 lugar, for-
mada pelos arquitetos Francisco Pe-
tracco, IAB-SP, Joel Ramalho Júnior,
IAB-SP, Luigi Villavech1a, IAB-SP e
Marina Bernal'dini Ponelli, IAB-SP.
Registrando seu desaparecimento, o
jornalista rsaac Jardanovski acentuou
na "Fôlha de São Paulo": ":ti:le (o
concurso para sede do DFSP) repre-
senta a última contribuição de um
engenheiro, também chamado arqui-
teto, porque tinha a visão arquitetõ-
nica do espaço, Roberto Rossi Zuccollo,
prematuramente falecido na última
quarta-feira, depois de uma participa-
ção ativa e fecunda na área de van-
guarda da engenharia e da arquite-
tura do pais. Como consultor do es-
trutural do trabalho classificado em 31
segundo lugar, Roberto Rossi Zuccollo,
mostra, mais uma vez, como o enge-
nheiro estrutural identificado com a
técnica e com a filosofia do seu tem-
po pode dar aéas a imaginação do
arquiteto."



• Encontro do Chuy
Realizou-se no Paradouro São Miguel,

na região do Chuy, o encontro preliminar
de arquitetos brasileiros e uruguaios, Du-
rante o encontro os arquitetos dos dois
países analisaram as possíbílídades da rea-
lização de um convênio entre o Uruguai
e o Brasil, visando promover um maior
intercâmbio cultural e turístíco e a reali-
zação de estudos e debates sôbre o plane-
jamento de regiões de ínterêsse comum
para as duas nações vizinhas,
Como resultado do encontro, os arqui-

tetos brasileiros e uruguaios rírmarem uma
declaração de príncípíos cujo teor é o se-
guinte:
"Os representantes da Sociedad de Ar-

quitectos del Uruguay - SAU - e do
Instituto de Arquitetos do Brasil - De-
partamento do Rio Grande do Sul -
IAB-RS - atendendo à Convocação da
Federação Pan-Americana de Associações
de Arquitetos, reunidos nos dias 8 e 9 de
abril de 1967, em Ban Miguel, Chuy, de-
claram:
1 - A sua preocupação pelos problemas

de desenvolvimento fisico, econômico e so-
cial, bem como a necessidade de sua par-
ticipação nos processos respectivos;
2 - A necessidade de conhecer as defi-

ciências da comunidade e planejar os ser-
viços básicos, tais como os de ordem de
habitação, trabalho, saúde e educação;
3 - A necessidade de uma ordenação

regional das estruturas geo-econõmícas, a

fim depoder COlTelaeionar,através da pla-
nos concretos, as escalas zonaís e locais
da comunidade;
4 - A intenção de atingir os objetivos

propostos, manifestando a necessidade de
um intercâmbio cultural, docente e pro-
fissional, que possibilite chegar a uma er;-

,treita colaboração individual e ínstítucío-
nal;

5 - A necessidade de aglutínar, em tôr-
no dêsses aspectos, equipes ínterprofíssío-
nais, através da análise de problemas co-
muns e do encaminhamento de proposí-
ÇÕ$S a entidades nacionais e internacionais
que operam na região;

6 - A oportunidade de ser firmado um
convênio cultural entre as duas entidades,
com vistas à efetiva realização de objeti-
vos;
7 - Que se propõem a trabalhar, de

imediato, no sentido de alcançar os objeti-
vos enunciados",
Partícíparam do encontro, representando

o Uruguai, os arquitetos Jaime Marques,
secretário da Federação Pan-Americana de
Arquitetos, Carlos Revel'dito; do ITU, Ba-
muel Flores e José Maria Mieres Muro,
da SAU; representando o Brasil, compa-
receram os arquitetos Cláudio Luiz Araú-
jo, presidente do IAB-RS, Newton Silvéira
Obino, více-presídente do IAB-RS, Vini-
cíus Dan!, Ricardo Farret, Antônio Chaves
Barcelos e Mima Dani; como, observador
da Faculdade de Arquitetos estêve presente
o engenheiro Edvaldo Pereira Paíva.

• Atividades culturais do IAB-RS
A Galeria do IAB-RS está em plena ati-

vidade: em maio passado fOi apresentada
a mostra "O .Utista e a Máquina" e está
programada uma exposição da pintora Sa-
tico Koshikoku, japonêsa radícada há dois
anos em São Paulo e que conta com díver-
SOB prêmios nacionais e internacionais,
O IAB-RS promoveu com pleno sucesso

um curso sôbre Teoria da Informação e
Comunicação de Massas, proferido pelo
professor Décio Pígnatarí e pretende rea-
lizar, ainda êste ano, cursos sôbre tecnolo-
gia do concreto, cibernética aplicada à. ar-
quitetura e pré-rabrícação.

• Noticias do IAB-BA
o IAB-BA constituiu um Grupo de Tra-

balho para Estúdo dos Problemas da. Ci-
dade de Salvador, e promove gestões para
realização de dois concursos públícoa de
arquitetura: um para a Assembléia Leg1s-
lativa do Estado e outro para o núcleo
Habitacional dos Trabalhadores na. Iridús-
tría de Extração de Petróleo.

• Poluição atmosférica no Rio
Estudos procedidos pelo Instituto de En-

genharia Sanitária da SURSAN demons-
traram que São Cristovão é o bairro de
mais intensa poluíção atmosférica. do Rio
de Janeiro, apresentando 55 toneladas de
partículas sed1mentáveis por qUilômetro
quadrado. O
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para
dividir
ambientes
e revestir
paredes
nossa
solução é
melhor ...

DIVISÓRIA REVESCO

mo?ulação adequada ao ambiente - montagem mais
rápida e desmontagem com total aproveitamento - pai-
néis revestidos com chapas de madeira CODEPLAC.
oferecendo ~ divisória mais beleza e qualidade,

OS LAMBRis ·CODEPLAC. PRODUZIDOS HA MAIS DE 30 ANOS
POR CODEGAS.A. (Curltlba,Paraná), SAO INIGUALAVEIS EM BELEZA
E DURABILIDADE.

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.

CODEGA REVESCO - r. ramalho ortigào, 12-s/loja - GB (fone 43,9895)



porque
dividir?

por que. ao atender os diferentes
programas de utilização. nos gran
des edifícios comerciais Lcomo 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
men~o total no caso de alterações.

bernini s. a.
indústria e comércio

divisórias e lambrís
rua frei caneca 47/49,gb.
telef~ 526884/52 6510



auandonõs
dizemos que o seu
escritõrio fica mais
bonito e mais moderno
se você aplicar
lambris de Duraplac ...

nõs provamos:

Imagine a combinação que mais lhe agrada. Imagine os
elementos de decoração que prefere utilizar. Depois utilize
Duraplac. Que possui vinte padrões diferentes. São doze

padrões lisos: branco, azul, verde, coral, cinza, prêto, areia,
. vermelho, mel, pérola, azul-celeste e verde-turquesa,

E oito padrões-madeira: jacarandá-da- Bahia,
jacarandá-paulista, perobinha, caviúna, marfim, imbuia,

cerejeira e sucupira. Nenhum outro material lhe oferece
tantas possibilidades de uso. E nenhum outro é tão

fácil de aplicar como os lambris de Duraplac. Tente.

a melhor divisão· omdbor lambris

DURA
LAC

ol'gulhoeplrJdulodaDURATEXS.A.
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