


~ codeplac cresceu ainda mais.
Agora é fabricado até com 6 metros de

'._~--". __ .' -

comprimento em chapas inteiras

( outras rnedidas ) .
3,00 x 1,22 x 7mm
2,50 x 1,22 x 7mm
2,20 x 1,22 x 7mm

a linha de lambris codeplac é a que
apresenta a maior variedade em madeiras
e modelos.

* dez espécies de madeiras nobres
* sete modelos de chapas filetadas
.* chapas lisas com desenhos casados
* » mosaico [nôvo lançamento)

~codeplac
fabricado por CODEGA S~A.
Caixa Postcl n.o 405
Curitiba - Paraná..-,

-.

agente revendedor: REVESCO
Rua Ramalho Ortigão n.s 12 - sobreloja
Telefone 43-9895 - GB



ualéo
melhor caminho
para exportar
seus produtos?

o "Cargo-Service" da Alitalia, naturalmente.
Conosco sua mercadoria chega direta e ràpidamente

a qualquer lugar do mundo. E viaja cuida-
dosamente acondicionada nos mais modernos jatos

da atualidade.

Nós lhe oferecemos, ainda, uma vantagem exclusiva:
o serviço de assistência do AlTC (ALIT ALIA

INTERNATIONAL TRADE CENTER), que serve
ele intermediário entre importadores e expor-

t adores, fomecendo-Ihes as informações necessárias
para o incremento de seus negócios nêssc setor.

Por isso, exportar ou importar é agora muito mais
fácil. Basta que você use o "Cargo-Service"

da Alitalia. Custa menos. Dá mais lucro. Para
maiores detalhes procure o escritório de

nossa Companhia em sua cidade.

Al,ITAl,IA~
CARGO SERVICE



® -Marca Registrada.

Constituida por milhões de micro-células
de ar aprisionado, somente a espuma
rigida de' STYROPOR garante as extraordinárias
características destas placas,
recomendadas ainda, para a cobertura de lajes.
Coeficiente de condutibilidade térmica:
0,023 kcaljmh o C (I. P T. nó' 174.363).
Extremamente leves, são fornecidas em vários
pesos específicos, desde 13 a 25 kfm 3
Possuem estabilidade térmica até 85°C.
Não absorvem' umidade, não mancham, não
envelhecem, não apodrecem nem criam mófo.
Fáceis de serem aplicadas. Na própria obra
podem ser cortadas, serradas ou fresadas.

STYROPOR@
Matéria prima produzida pela

IDRONGAL
Cia. de Produtos Químicos
Guaratinguetá - Est. de São Paulo
e distribuída pela

QUIMICOLOR
Cia, de Corantes e Produtos
Químicos
São Paulo - Rio de Janeiro
Pôrto Alegre - Recife

Solicite mais informações sõbre as
placas de STYROPOR e seus fabricantes
à QUIMICOLOR - C, Postal 5187 - São Paulo



Êste anúncio se destina exclusiva-
mente aos 32 construtores
conscienciosos que es~ecificaram
telhas inferiores por aesconhece-
rem as de cimento-amiantoSANO
As pesquisas provaram.
Indiretamente, fomos culpados
pela má qualidade final de 32
construções edificadas nestes
últimos meses.-Esclarecemos:
confiados na nossa tradição de
47 anos, julgávamos que
absolutamente todos os
engenheiros, arquitetos, construtores
e mestres de obras já sabiam
que a melhor telha é a de
cimento-amianto Sano. Que
os produtos de cimento-amianto
Sano - chapas, canaletas, calhas
estruturais, tubos, caixas d'água -
têm superior qualidade e total
aprovação em uso efetivo.

Que a Sano oferece perfeita
assistência técnica em todo o
Brasil. Mas as pesquisas mostraram
que 32 construtores não
conheciam os nossos produtos.
Estávamos nos esquecendo dos
recém-formados ... Para a Sano,
32 é um número suficientemente
elevado. Não nos conformamos
com a idéia de que êsses bons e
conscienciosos profissionais possam
especificar material inferior por
desconhecerem nossos produtos.
E principalmente agora, que
reaparelhamos nossas fábricas
para continuar oferecendo
ENTREGA IMEDIATA MESMO!

Matriz: Rua Marcilio Dias. 26 - Tel 23-1966 - Rio. Filiais: Belo Horizonte:
lote 1290/1300 - Tel. 2-0513 • São Paulo. Rua Marquês de ltú, 88 - 6.°

CASASANOS.A.
indústria e comércio ~

Maior qualidade em cimento-amianto para ITAP. - RIO

construções.

Av. Paraná .: 173 • Tel. 2-3902 • Brasilia: S.IA·
andar - Tel. 35-2351 - 35-3660 - 37-2470
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REATORES
ELETROMAR
INSTALADOS HA
25 ANOS, CONTINUAM
FUNCIONANDO COMO
SE FÔSSEM .NOVOS

Não existe melhor prova de qualidade:
Reatores ELETROMAR, instalados há um

quarto de século (quando iniciamos sua
fabricação), continuam funcionando

normalmente, sem apresentarem nenhum
vestígio de cansaço. Se V. quiser saber,
com detalhes.. as razões dessa invulgar

durabilidade, peça nossos folhetos técnicos.
Ou consulte, sem compromisso, a Divisão

de Iluminação da ELETRqMAR.

Atenas

Reatores para Lâmpadas Fluorescentes. 20 e 40
watts. 2 tipos: Convencional e de Partida Rápida.
Garantia do padrão mundial Westinghouse.

INDÚSTRIA ELÉTRICA BRASILEIRA S.A.

...em eletricidade, símbolo de qualidade!
ESTRADA VELH'A DA PAVUNA.105· TEL: 30·9860· RIO DE JANEIRO·GB
RUA AMADOR BUENO 856' TELS.: 61-1250. 61-7355· ST.oAMARO-S.P
MANAUS - BELÉ M - RECIFE - SALVADOR - VITÓRIA - BELO HORIZONTE
BRASiLIA-RIO DE JANEIRO-sAo PAULO-CURITIBA-PÔRTO ALEGRE

AGENTES E DISTRIBUIDORES EM TODO O PAís
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Qualquer problema de COBERTURA ou ACLARAMENTO
encontra solução rápida e certa com os

ondulados

- moderno material de cobertura e aclaramento.

Porque são: • Leves - 2,2 quilos por m2
.

• Sólidos - suportam um peso de 500 quilos uniformemente distribuidos por rn:
• Fornecidos em qualquer comprimento.
• Fabricados em 5 côres translúcidas e 5 córes opacas.
• Classificados como material de segurança - não inflamáveis
• Inalteráveis à ação de' agentes quimicos ou atmosféricos.
• Altamente resistentes a impactos ..
• Fáceis de colocar

um produto

INDÚSTRIAS QUrMICAS ELETRO CLORO S. A.
ALAMEDA SANTOS, 2101 - 1.0 ANDAR - TEL. 282·0011 - SÃO PAULO
RUA DA CANDELÁRIA, 79 - 6.° ANDAR - TEL. 43-6530 - RIO DE JANEIRO



Um produto da

CIA. DE CIMENTO PORTLANOPOTY
Av. Martins de Barros, 196

RECIFE

UMA
CONS1~ANTE
El\'I

TODO
O
NORDES~rE

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

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



No Espírito Santo e por aí em tôda a parte, todo mundo lê a Revista CAPIXABA.



não chegamos a tanto ...
• . .mas no,S aproximamos

bastante em nossas- .excursoes e vIagens.

-.

AGÊNCIA· ABREU
FUNDADA EM 1840 NO PORTO. PORTUGAL

EXCURSÕES E OUIRAS VIAGENS ACOMPANHADAS P~R GUIA fAlANDO P.ORIUGUfS
EUROPA MARAViLHOSA GRANDE CrRClJlTO EUROPEU

,t\ mais clássica de tôdas as excursões, 11.° ano de

realização ininterrupta. 34 dias inesquecíveis visitan-

do Portugal, Espanha, França, Itália, Austria, Suíça,

Alemanha e Bélgica. 24 partidas de abril a setembro.

A mais completa de tôdas. as excursões à Europa,
5. o ano de realização com lotações esgotadas. 55
dias de encantamento através de Portugal, Espanha,
França, Itália, Austria, Suíça, Alemanha, Holanda,
BélCjlca e Inglaterra. Partida, quinzenais de abril a
setembro:

... e dezenas de outras excursões e programas especiais. Peça o nosso
Livro de Viagens ou visite o nosso

representante geral C. G. FRE1TAS
avo rio branco, 156-24.°-s. 2434/2435

telefones 22 6656/ 52 7703
rio de janeiro 19b
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Formação urbana e habitação

Editorial

o fenômeno da formação de aglome-
rados sutmormois de moradias, crescente
em quase tôâa« as cidades brasileiras de
maior porte, não foi, até hoje, estudado
com a profundidade mereciâa; Muito se
tem escrito, é verdade, sõore favelas,
invasões, malocas, mocambos, mas a ver--
dade é que grande parte do material até
aqui publicado prooém. de uma ótica im-
pressionista, que não desce a detalhes,
não râaciona, não procura causas, não
cria. .

Não constitui qualquer novidade (ji,.
zer que, em matéria de habitação e de
planejamento territoruü, açimo« na base
da intuição, ou seguimos a inércia dos
processos em curso. A pesquisa, - mes-
mo a tuio-sistenuitica, a que se faz de
vez em quando, isoladamente e que de
ordinário içnora tudo que já foi feito
antes - não é 'nÓSSO forte. Somos apo-
loçtstas do realizar - o que não c:ieixa
de ser uma caracter-ística positiva, entre
tantas negativas. Mas, para reoüzarmos
bem, torna-se necessário um miuimo de
conhecimento daq~ilo sôbre o que atua-
mos ou pretenâemoe atuar. Durante o
processo de realização é preciso dedicar
um minemo de tempo em organizar, ca-
talogar e sistematizar dados e elementos
envolvidos por nossa ação, de forma não
só a possibilitar a obtenção de resulta-
dos sattstatôríos, com sua futura avalia-
ção. Avaliar resultados é ato de rotina,
corrente instrumento de trabalho, indis-
pensável ãquele« que realizam e princi-
palmente aos que realizam muito. Não
é possível dar qualquer coerência e isüe-
gração a uma ação que visa o planeja-
mento a partir do desconhecimento e de
um sabeT insuff.cie,nte da realidade sólJtre
a qual se vai atuar. :Rsseconhecimento,
todavia, só se torna possível a partir do
estudo e da pesquisa dessa mesma reali-
dade. No Brasil, já se disse, por uma
dessas deformações tão comuns em nossa
cultura, que a pesquisa tem por imagem
o tubo de ensaie. Tudo aquilo que não
conotar com laboratório, pipeta, recorta
ou tubo de ensaio, não tem caráter
científico, nem poderá se relacionar
com estudo] pesquisa OU procedimento
cientifico.

Um dos aspecto« primoffl,iais a ser
encarado por uma política lwbítaciontú
de o'mbito nacional é o dos grupame11r
tos sutmormais de moradia. O problema
da constituição de aglomerados deSsa
natureza na interior do tecido U1'bano

das cidades brasileiras ou em s-ua perife-
ria, de certo tempo para cá, vem sendo a
forma 1Wf'17Ull de crescimento urbana,
chegando, em alguns casos, a represen-'
tar elevada percentagem dos locais de
IuWitaçlio da papulação urbana.

A formação âêsse« grupamentos ia-
»eiaâas é a resultante natural da ação
migratória do homem que M1xa. o cam-
po pela cidade. Não possuindo meios de
se adaptar ao quadro urbano institucio-
nalizado, éie cria um outro, de nfvel
muito mais baixo, à sua tmaçetn e d al-
tura de suas possibilidades, com o qual
procura responder às necessidadee de um
habitat urbano. ~sse miçrante repete,
assim, à sua maneira, a müenar aven-
tura da formação e da criação urbana.

Com efeito, nesse processo de intensa
e peculiar urbanização, não é possível
deixar de perceber - como assinalou o
arquiteto John Turner - 1'-ma extrema.
semelhança com a maneira naturiü de
nascer e crescer ãae cuuuies, se bem que
de forma tustôricamente anômalas. Essa
símples constatação - que necessita
Obviamente de eettuios e pesquisas 11Íais
aprotunâado«, - aliada a intensa fre-
qüência do fenômeno e a alta e cres-
cente percentagem de habítantes urba-
1WS envolvidos nesta situação, leva-nos
a tomar como preceito de que no trato
com os problemas decorrentes aésee
fenômeno âeoemos agir mais como o
parteira que acompanha, assiste e ajuda
o nascimento de um nôvo ser do que
como cirurgião que, tomando O fato
como um tumor, crê ser preciso extirpá-
10 a todo custo.

O sistema aficuü: brasileiro de habi-
tação teve recentemente sua estrutura
rejorçaâa por dois orçardsmos de vital
importância - o nóvo SERFHAU e o
CENPHA.

Os arquitetos devem voltar sua aten-
ção para êsses orçanismos, poi.s a naiu-
reza de suas atriouicõee nos leva a es-
perar a ação pautadá no conceito de que
habitação e planejamento do meio am-
biente humano constituem matéria cien-
titica, mesmo quando se lida com coisas
que não admitem mensuração tísica. Nós
arquitetos precisamos 120$ capacitar des-
sa verdade e exigir tratamento adequa-
do é convenumle para os problemas
decorrentes da necessidade de abrigar o
homem. e proporcionar-lhe um ambiente
oondignc . saudáv!:l. O
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o trabalho que transcrevemos, em trtuiuçõo do original
francês publicado no n.O 2, 1961" da revista africOlna de ar-
quitetura e urbcmiemo ATU, é bem uma prova de que o pro-
blema da habitação não é, como muitos imaginam ainda, uma
Bimple.s questão de construir casas. Neste artigo, H. O. faz
a crítica de uma política de habitação que foi implmntada
n08 países africanos a partir da imrportação de modelos pen-
sados em nações mais desenvolv'idas. Em seg-uida enfatiza a
necessidade de referir os programas de plmwjmnento tísico
em, habitação a uma õtico.adequada às peculiaridades regio-
nais e à necessidade de impregnar êeees programas de cria-
ti'lJid<ul,e e competência profissional.

Â.8 teses eeposta« por H. O. ooin:cidem perfeitamente
00171. as que ARQUITETURA vem defendendo e mostram
como têm euio negativos 08 simples transplantes tentados
na Africa. N08S0 problema, em parte, se assemelha ao
exposto no artigo, pois aseistimo« a processo de um cresci-
mento urbano dos mai« significativoo. A contar a nosso
faVor temos recente a eeistêncu: de um corpo prof'issioMZ
local e a recente instituição de um sistema de planejal1wnto
local integrado .

Apesar âa« vantagens que podemos alinhar de noS80
lado, desafio a enfrentar não parece nada fácil, po-is o cami-
nho sem. dificuld<u1e8 - o do simples transplan.te de meto-
dologias e de modelos de OUtr08 países - na melhor das
hipóteses de nada valeria e na 'Pior delas resultaria pior do
que simples-i'JU}nte deixar acontecer. Precisamos) de fato)
criar as premisso« que nos permitirão termular nossas rne~ .
todologias de trabalho e 008808 modelos de planejamento
looü integrado. Isto só se conseguirá através do trabalho
duro e da capacidade criaâora de nossos profissionais aliada
a uma forte disposição de avaliar honesta-mente cada um dos
programas realizados. A experiência financeira será, sem 3
dúvida, um dado valioso na formação da nos8a concepção de
planejamento fÍ8iCO, m.as nada mais do que Í88'0, criação é
.um processo que não admite repetição.

!1mB
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HABITAÇãO NAO li: CASA
TestemWlhO do estilo da vida das civi-

lizações passadas, a habitação ê um aspecto
parcial, indissociável da criação de uma
região, de UIIla cidade, A habitação tem
sido, no-entanto, freqüentemente, consíde-
rada isoladamente. A maior parte dos que
faIam de habitação raciocinam sóbre a
casa isolada, como se ao pensar em trans-
portes limitassem seu campo de estudo ao
vagão. Esta confusão tem saído muito
cara ao planejamento africano. Tem des-
viado esforços, soluções e créditos para
caminhos Sem saída. Como a árvore cor-
tada na floresta, o estudo da casa isolada
deixou apodrecer ao abandono o verda-
deiro problema.
Quantidades enormes de matéria cinzenta

e muita boa vontade foram aplicadas na.
procura da casa econõmíca eonsíderada
em si.

A maior parte dessas pesquisas, feitas
sem base em dados reais, foram efetuadas
nas pranchetas Europa. A falta dêsses
dados levou as pesquisas a slogans técni-
cos tão sedutores quanto esquemãtíoos. A
casa balão inchou, a casa desmontável foi
atarraxada, a casa guarda-chuva voou e
os processos "Kivavt" ou "Kissechdur"
ete., foram ensaiados.
Em todos os países arrícanos, de tão

diferentes climas, generalizaram-se as
"receitas"do conrõrto teórico, as "cross-
ventílatíon", os "brtee-soleíl" e as claus-
tras, quando é preciso se defender do frio
na Etiópia e no Kenia, da umidade na
Costa do Marfim e no Camarão, da poeira
sêcll;. em Alta Volta e no, SUdão, da oxí-
dação marinha em Dahomey e na Somá-
lia; condições essas que não poderão ser
enfrentadas por nenhuma casa-tipo, de
wna só vez. '
A maior parte dos materiais mascara-

va-se em pancéía universal. Muito es-
tudo e' engenhosidade foram consagrados
à casa isso ou à casa aquilo, como se a
natureza dos materiais significasse um
fato anterior às pesquisas e não à con-
seqüência de um estudo de conjunto; como
se já não fôsse suficientemente difícil acer-
tar utilizando 'as melhores propriedades de
todos os materiais, considerando cada um
em seu lugar.
O fato de se considerar a casa como um

problema isolado, responsável por êsse
imenso desperdicio de, competência, provo-
cou igualmente uma grave regressão dos
sistemas fundiários em relaçãe à tradi~,ão
arríeana,
Com efeito, a tradição, em quase todos

03 países africanos, considera o solo como
propriedade da aldeia, enquanto corpo so-
cial coletivo, e as condições de sua ocupa-
ção pelos indivíduos subordinados aos in-
teresses desse mesmo corpo social.
lli importante notar que, por um curioso

paradoxo, esta ordem vem se revelando
como absolutamente essencial às formas
modernas dos agrupamentos urbanos.
Os mais recentes métodos de planeja-

mento 'urbano nos países desenvolvidos,
para fugir à ineficácia, têm procurado
adotar príncípíos análogos.
A persistência, do espírito da tradição

na definição das condições de ocupação
do solo nas novas cidades abriu ao plane-
jamento urbano arrícanoperspectívascon-
sidel1tl:yeiS.
Infel1ZfIl~tlte, os que pensam que a habi-

tação "é a casa", acreditando trazer um
progresso, têm, aó contrário, qividido o
solo em pequenos quadrados demarcados
para, no meio, plantar a casa de seus
sonhos;
Neste esquema ingênuo, a área. murada,

{}terreno a a casa eorrespondem a urna,

forma rural de moradia. No entanto,
desde a. Idade Média e mesmo na Anti-
guidade, essa forma foi abandonada para
permitir a construção de cidades. A Africa
do grão-senhorplantador, que se ilumi-
nava a petróleo, que bebia água de um
poço e evacuava em outro, não foi repen-
sada a tempo. Muitas cidades foram cria-
das pela justaposição dêsses elementos ru-
rais. A Africa encontra-se hoje em face
de problemas orçamentários insolúveis
para sanear, equipar as hemorragías de
hectares provocadas' pela implantação
dessas ''vilas meu sonho".
Além disso, hoje, a Aftica é obrigada,

já, e freqüentemente, a renunciar às boas
soluções urbanas, em virtude da falta de
meios para resgat-ar êsses pequenos ou
grandes quadrados em que foi dividida
e cujo valor está essencialmente baseado
nos investimentos feitos 'pela coletividade
em tôrno dêlea.
Do ponto de vista econômico e social,

esta confusão entre a habitação e a casa
originou os mais graves erros. a respeito
da noção de mtervencão da. coletividade
nos problemas individuais, criando hábi-
tos díríceís de SUperar.'
Repetimos que a casa não' é senão a

última. fase da criaçã,o de uma cidade. A
coletividade tem por vocação consagrar
seus meios financeiros às fases precedeu-
tes: criação de empregos, infrá-estruturas.
equlpamento téenlCo; cultura 6 socIaL
A omissão pardal OU ,total dess1l$ reall-

~Ç'6es preliminares tem levado a crer que

o pÕtõ<> trodk:i<>ne>l.

a coletividade dispõe de meios para 'se en-
carregar de da.r "casa" à grande maioria.
Com efeito, a parcela da população ca-

paz de poder amortizar o conjunto de
encargos de uma habitação convencional
se limita aos mais afortunados, menos de
20% da população total.
As esperanças acenadas prematuramente

aos 80% restantes facilitou o nascimento
do esnobismo da habítaçâo convencional e
um conseqüente desprêzo pela construção
tradicional. :e:ste fato conduziu ao desa-
parecímento das técnicas a ela correspon-
dentes, nas cidades, privando a grande
massa da possibilidade de assegurar abq-
go e cobertura por. seus próprios meios.
A cobertura com côlmo, por exemplo, tor-
nou-se um luxo tanto em Abidjan quanto
em Deauvílle ,
Ta."{a8 não rentáveis, utilizadas Pelos

organismos com finalidade social, DO campo
da moradia modesta, excluíram a partici-
pação dos investimentos privados, Que
abandonaram a construção de habitações
pela dos edificios de escritórios e resí-
denciais.

80% dos problemas estão sem resposta.
80% das necessídades estão mal satis-

feitas. em desordem, em conflito com as
possibilidades técnicas da civilização.
Uma. parte importante das possibilida·

des materiais das populações medestas
escapa aos organismos eontroíades e -se
esgota nas sublocações.



Â redução do problema da habitação ao
píano da construção da casa malbaratou
os esforços feitos em seu favor, deiXando
a maior parte das pessoas ao abandono,
e criou problemas funcüár1os, financeiros,
sociais e polítícos que-pesam espêssamente
sôbre o futuro da Africa.
- O ,subdesenvolvimento nio justifica a
pobreza de concepeão, êle agrava ~s
conseqüências.
As constataçôes acima são tanto mais

graves quanto o resultado é apreciado em
função das enormes possibilidades que
oferecia, ou ainda oferece, a Africa.
Há 20 anos atrás tudo era possível. Não

havia uma única agíomeraçâc realmente
urbana na Africa média; os terrenos não
estavam gravados por servídôes, as popu-
laçÕes não tinham hábitos urbanos. Nós
assistimos, de fato, RUmo, criação .abso-
luta.
A criação d~stas novas cida,des na _Âlri-

ea, em tão curto prazo, .podería teor ense-
jado a mais brílhante demonstraçã-o uni-
versal
Os sucessos de hoje e as ambições de

amanhã, devem ser aprecísdos em função
do que poderia ter sido esta demonstração
e não em relação aos engarrafamentos de
tôda a natureza, dos quaís a. Europa se
esforça por sair. "
A questão aqui não é de quantidade e

sim de qualidade de métodos e de compe-
tência. Muitas vêses, somos tentados a
Justificar. através da insuflclênc;ia de-
meios, o emprego medíocre daqUe.les de
que efetivamente clisptmbamos.
Tudo era possíve), salvo tarvea o fato de

perceber e conceber a importância dessa
criação. Habituados às proteses (luea ve-
lha Europa aplicava à~ esclerGseque pa-
ralisavam suas cidades, os espirltoo níW
sentiram n neeessldade de aeves soluções..

As próteses foram importadas para a
Africa, quer se tratassem do "gabarito",
co "titulo de propriedade" ou dos "loge.-
cos'', transplantando-se, de um só golpe,
a atitude passiva das interdições do urba-
nismo, a submissão do coletivo ao parti-
f!Ular e o privilégio da mediocridade.
E possívei compreender que na. época de

Haussmann não se tivesse previsto a im-
possibilidade de fazer circular, nos mes-
mos canais, móveis que se deslocam a 4
e a 100 quilômetros por hora,como pe-
destres e carros. Mas, como explicar, hoje,
que nenhuma cidade da Mrlci!. media dis-
ponha de uma rêde víáría autônoma, se
a criação da maioria delas data de menos
de 20 anos, época na qual a invenção do
automôve; c tôdas suas conseqüências já
eram conhecidas.
Tudo teria. sido possível se as determi-

nações do presente sôbre o futuro tives-
sem sido 'pressentidas.
No entanto, a pesquisa no domínio da

habitação e do planejamento urbano não
díspunha de meios e competência propor-
cionais ao valor da única matéria suscetí-
vel de ser rooliza-da imediatamente.
Nossa civilização aprendeu, em .seu pró-

prio ptoveito,o valor da. pesquisa e de
método na. indústria. Não hesita em de-
dicar o má.."imo cuidado ao estudo de um
motor que será ferro velho dentro de dez
enos, mas incrusta, ainda, uma. cidade no
solo pua. durar séculos. Uma. cidade que
condícíonará os gestos e o coraçã-o de inú-
meras gerações, amesquinhando sua con-
cepção , Esta penúria de "massa cinzenta"
faz, também, com. que programas, ainda
que precedidos das melhores intenções,
sejam muitas vêses combatiOOs, ou des-
moro.nem por terem sido levantados sóbro
madetramenw utópico ou métodos te6r1~
coa- Mesmo Qsmélhbres elementO§' que

~MC$ Pl'~J'lUi'laS po.derlall' .cantor . caem
eomê.les de1.xandoo p.roble1na. sem solução.
Bem .ou l'Dll1 empregadQ, um tijolo custa

o mesmo preço. Q conjunto de investi-
mentos urbanos que a Ahicarecebeu nos
últimos 20 anoacenstttu! uma massa real.
~r o que poderia tu sido possí-
vel fa-ll'A'-l' com a mesma despesa, dentro de
uma. ordem. que :se ,b1?Deficias.."CIntegral-
meu~ oo§.mais recentes métodos, .eónstrtul
um teste impressionante eapaz de condu-
zir a liÇõeS para. me[boremprêgo dos eré-
ditos a serem efeHTIunent-e aplicados nofu~ ,
, .Constata-se; desta forma, que o volume
totalapllcado até hoje através de m(fiti-
pios Investimentos disperses, concebidos
(conscientemente ou não) com o senti-
mente do provisório, custou bem mais do
que uma operação de conjunto, pensada
desde o inicio para ser uma cidade defi-
nítíva e moderna.
Juntando-~ a 'isSo a clHerimça de qua-

lí4adedo produto acabado, pode-se apre-
ciar .o preço pago pela economia feita em
competência e em pesquísa. Não existe
,coneepçãg 'subdesenvolvida.

Aoc-ontrãrio, quanto a qualídade d,.
concepçã-o, a Africa pode e deve visar mais
.alto do que os velhos países. Os projetos
devem ser suscetíveis 'de realização em
etapas, de se adaptarem, ao desenvolvi-
-mente das sacíedades, :t:.:stes requisitos exí-
gem 'alta competência e pesquisa-s corado-
sas c profundas. "

ndFLANTAÇAO E ORGANIZAÇÃO
D.-\ i\IORADIA

.No centro de um parque de alguns hec-
taxes, nos países de clima: frio, a zona ao
lU' livre pode ser um jardim periférico que
desempenha, antes de tudo, o papél de
pano de fundo de paisagem que se en-
quadra. nas janelas de uma área de vida
interíor aquecída ,
Nos países de clima. doce ou quente, ae

cOotrárlo, essa zona ao ar livre é a parte
mais freqüentada e ocupada da moradia.
A peça principal.
Essa zona não poderia ser implantada

na periferia da casa, sob o risco de .tor-
nar-se promíscua e despersonaüzada. l":ste

. fenômeno é observado na maíór parte dos
subúrbios do século XIX. onde o gentil-
homem burgúês de pequeno porto julgou
poder reduzir à sua escala o castelo de
Chantilly. Ambição impossível, uma vez
que o castelo de Chantilly corresponde a
uma forma rural de moradia,
A hnportação da arquitetura pavllhonar

para as cidades da Afrlca rompeu IJ, tra-
dição africana. As casas de ALTO VOLTA
mostram bem o respeito por essa zona.
privada ao ar livre, choupanas e jardins
distdbuidos em remo de um pátio fechado
por muro e aberto para uma. porta que
define bem sua analogia com aquilo que
na Europa se chama. de sala de estar.
Em sua forina urbana, esta moradia as-

sume, o aspecto de um edifício de aparta-
mentes em posição horizontal. pela fraca
'resistência do concreto de terra empregado
11a construção, mas, ainda ai, o pátio in-
terno continua. sendo sala de estar.
, ll:ste principio deve inspírar a concepção
das casas, modernas. O papel dessa sala
de estar define e lin':úta o das outras pe-
ças, cuía .excessíva extensão jamai:; será
-traduzida em aumento de conrôrto, e sim
pela superletaçâo, social e econômícamen _ 5
-te índerensável. ' ,

A coneepçã-o doS novos quarteirões deve
se inspirar na eVoluçãodas formas de
moradia rurais e urbanas acima citadas,
tendo em vim os imperativos modernos



que permitem l\ todos se bene!'leiar rum
eqwpamentos urbanos I) não no gõsto ~
v14a 1sola,da dos subúrbíos exportados.
Gôsto êste gratuitamente atribu.ido às p0-
pulações africanas que sempre tiveram, na
tradícão tribal, o mais vivo sentímento do
ínterêsso comum.

RI?\'ISAO DOS l\ni.70DOS DE
LOTE,UIENTO

A noção de propriedade e prerrogatdvas
1undiárlas está. habitualmente dissocíada
da noção de construção c propriedade da
coisa ediflcada. .Esta díssocíação, respon-
sável por grande parte das desordena ur-
banas, é de origem ruraL No campo, o
terreno é o objeto principal, sua cultura.
a base da atívídade do ocupante. o valor
e a. rentabílídade do terreno é uma con-
seqüência direta do seu trabaíno , A casa
é um acessório que pode perfeítamente não
existir ou estar separado.
Na cidade, ao contrário, o terreno é um

acessório cujo papel é de permitir a im-
plantação do prédío na trama das fun~
c serviços urbanos da col~tividade..

A rentabilidade depende da construção
que é o objetivo principal da. operação, O
valor não está senão fracamente ligado às
caracteristicas do próprio terreno, roas sim
aos equipamentos e estabelecímentos fei-
tos em sua volta e em sua vtzinhança pela
cídade, 1l:ste valor se traduz na noção de
situação.

A ap)l~ das mesmos te,."ttos.d~s
mesmas noÇPea e. dos mesmos direitos fi,
dois casos tão contraditórios assínaíou a
falência de tOOosos urbanísmos, colocou a
comunidade na dependência dos titulares
da situação, dando-Ihes o cllreito de decí-
<lÍl'sôbre o cmp.rêgo dos tnvesãmeatcs pú-
blleos, de Se op:Órem à. sua correta ut1U-
zn~Aà.
Esta sítuação le\-ou a autoridade pública.

a uma atitude passiva. de recusa e de in-
terdição que 11 coloca, em muitos casos,
em oposição aberta. com seus administra-
dos, enquadrando a maíor parte das de-
termínações no caminho das derrognções,
das concessões. provocando capitulações
sempre c1es.1'av'Ol'lÍvcis à. qualidade do pro-
duto terminado, a partir c.o íaterêsse final
dos proprietários.

Est<1 atitude passin, aplicável na Europa
no C;\ladrode métodos t1e urbanismo do sé-
culo XIX, quando apenas 03 espaços pü-
blieos eram objeto de atenção da coletrví-
dade, definla-se atravéa de um aünna-
mente e de um gabarito, dcterminantes
que limitavam os espaços públicos, no in-
terior dos quais .os partíeulares faziam o
que cw:rlam. desde-que respeitassem algu-
mas regras de higiene.
O urbanl.smo contemporâneo abriu pos-

sibllid&.de a contribuições infinitamente
mais importantes para o coníôrto, à efi-
cácia e à r~ntab!l1dade das operações de
construçãc,

Estas contrituioões e.atân totalmente
eoncUo1ona.das pelas tnte.ra.çQes 408 V\llu··
rnes e funções. Nenhuma coll5tru::ão pode
ser consíãerada, pensada isoladamente.
Nenhum dos proprletárícs individuais de

terrenos dispõe de elementos e de compe-
tência necessária para &valiar estas ínte-
rações e conceber uma solução conclüa-
tória aos interesses comuns.
Apenas a coletividade, com a condição

de apltcar um método sadio e ma.leável de
pesquisa, pode chegar a uma conciliação
dos interesses individuais e do ínterêsse
comum. A ela compete então sair desta
atitude passíva, propor, - aperíeíçoar sotu-
ções urbanas e não mais apenas definir o
que é proibido.
No que eoneerne ao loteamento, a. no-

ção de propriedade fundiárfa deve estar
indissolilvelmente Ugada à fie ~e
eonstruída, A concessão de dirritos de
qualquer natnreea sêbre um terreno nu ó
inconcebível em um complexo urbano. São
os meios (terrenos e equipament.os urba-
nos) de reatísae uma determinada. cons-
trução que podem ser eonoedtdos 011 ven-
dldos.

Os textos existentes permitem, em quase
todos os casos, e aplicação de tal polítíca,
sob a condição de que a coletívidade tenha
efetuado corretamente e em tempo útU, os
estudos de urbanismo, de plano de massa
e sobretudo de coordenação arquítetõníca,.. "..,•....
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Apenas \0011. o~ OOíld1cióilã.ipôde Wf
concedida antes da licença para construir,
a aurortzação para oCupar sob a justifica-
tiva. da poB51bilidade de enfrentar a rea-
lização prevista. sem prazo. A propriedade
não nasce senâo através da execução ckJs
trabalhos. .
Uma 1mportâncla. tôda especial deve ser

concedida aos prazos de valorização. Os
a.tresos nesse dom1n1o são em grande par-
te respOrumvcls pela hipertrof1a (\OS orça-
mentos da infra-estrutura.. Se os terrenos
equipados não são construidos, o mau
.emprêgo das infra..cstruturas 1~
conduz sempI'e à cr1ação Qe novas para.
atenda' as necessidades da população.
Além d1sso. no caso dos atrasos acima

citados, a tolerância constitui-se em prê-
mio ao não investimento, a. coletividade
ftnancia indiretamente as mais-valias ad-
qUiridas pelo terreno, proporcíonalmente
ao atraso da realísação,

1..~1 ~~TO DEVE SER
PRECEDIDO: .

- por. um estudo. de urbanisJne
- por um estudo de plaJw de massa.
- por um estudo de coordenação arqui-

teturaJ. e adoção de um método de
aplicaçã.o.

O pedido de licencl.amento para cons-
truir num lote deve estar baseado sóbre o
número de metros quadrados de pisos a
construir e não sôbre a área do terreno nu.
O valor de um lote deve ser cotado, não

em função de sua área, mas em função da
ínrra-estrutura, dos equipamentos públicos
de que ela necessita. A linear na margem
de uma via, é uma base equitativa nos
loteamentos bem estudados.

Os apertes financeiros ao problema, e
em particular os empréstimos, devem se
referir ao conjunto da operação, terreno,
construção, equipamento.
ApeDaS o ato de construir pode dar ort-

~m ao direito de uma. pessoa sôbre um
t.erreno em um Ioteamento urbano.
Em oa.da qua.rtel.rão não-equipado, um

volante financeiro (fundiál'lo?) correta-
mente traçado e se possível etiuipaõo deve
ser eclocedc l\ disposição da população em
troca de terrenos mal íoteadoa nos qua.1s
nenhuma permissão de construir ene-
nhum titulo deveria ser concedído. Uma.
remodelação progressiva e am1~Yel pode
assim ser organizada.

AS ETAPAS DA INTERVENÇÃO

A África não é suficientemente rica para
se dar ao luxo do provisório, para consa-
grar seus meios flnanceiros à habitação
transitória, a rascunhos de cidade.
Por acaso construímos uma gramática

bastarda para. os que ignoram as Iínguas
internacionais, ou construímos carros re-
sístentes aos choques para os que não sa-
bem dírígt-Ios? Certo, fizemos õculos sem
vídros para os que não tinham meios de
comprar os verdadeíros. Um procedimento
idêntico nos levou a fazer casas derínítí-
vas que não comportevam, - nem as
dimensões permitiam - alojar uma famí-
lia, sem as contribuições essenciais da cio
vüízação, que são a sadia ocupação de um
bairro, o abastecimento e o esgotamento
necessários.
Na conrluêncía atual das necessidades e

dos meios tradicionais com 05 trazidos pela
ctvtlízação moderna, convém orientar uns
e outros para a aplicação qUe irá assegu-
rar o mâx1mo deeficác1a na l"CaUzaç.ão por
etapas de um esquema definitivo.
Consagrar os meios da chillzação índus-

trial a assegurar paredes e tetos leva a
negligenciar inkrvençóes infinitamente

tda.1s úkis ll. lôh~ 15fà.à As pafedéà ê
tetos já foram resolvídoa pela tradiç{!.o, em
eondíções 10 vêzes mais econômícas. Em
compensaçãe, o traçado dos quarter6es, o
saneamento e o abastecimento não podem
ser assegurados pelos processos tradicio-
nais. s, então, à etapa de transição para
a sua execução que deve ser destinada o.
primeira porção dos meios a serem utili-
zaõos.

A concepção e Q traçado devem ser pen-
sados em função da conclQ5W)da operação
e devem permitir, de a.côz'docom a eleva-
ção do n.fvel de vida. dos seus ocupantes
OU de seus sucessores, a. real1zação de uma
habitação completa acorde com II.B nor-
mas razoã veís de ocupaÇão, de tal modo·
que os ocupantes de amanl:lã nãc tenham
que lamentar ou demolir os in'\'eSt1mentos
feitos pelos atuais.

Ao nível do urba.n1smo, espaço corres-
pondentes a um tráfego em estado nor-
mal de desenvolvimento, devem ser re-
servados, mesmo que, feitos os eá.lcu1os
das atuais necessidades, apenas uma pe-
quena parte da rêde deya ser equipada.
A necessidade da d1ssociação do trâ1'ego

de a.utomóvel e do tráfego de pedestres é
muito d1ficll de ser evidenciada 69S olhos
das autoridades, a vista do reduzido mo-
vímento, em volume e em velocidade,
constatável atualmente nas cidades b'Ub-
desenvolvidas. Entretanto, o risco corrido
pela negligência desta d1ssoc1ação é consi-
derável. Com efeito, no periodo interme-
diário. circuitos afluem, comércio e aces-
50S não deixam de se implantar, conde-
nando a reserva posterior das vias ao trá-
fego rápi<lo de automóveis.
Devem também ser reservados locats ne-

eessáríos à mação dos empregos exigidos

peio eqüliful1ó sõciai dó qUtU'te1rãõ. Na.
Europa já foram pUblicados suficientes
a«1om~õos de três-peças-cozinhas, para
saber que um bairro não pode, sem desor-
dem grave, ser const1tuklo Unicamente por
habitações. Pelo menos 30% da população
deve poder trabalhar no local onde mora.
A falta disso, o meio social que vai coas-
tituir o bairro e permitir o equílíbrío hu-
mano da popula,ção, não chegará nunca
a se criar e os indivíduos sofrerão a dis-
solução desmoralizante na multidão anô-
nima que se escoa. quotidianamente nos
Q\'Ó1des de transportes coletivos.
Sóbre êste ponto, 8.B aparências do pre-

sente traDquillzam. perniciosamente os es-
plrltos.
O futuro pertence à Africa, aos que acei-

tam a enorme e exaltante respousabílídade
de guiá-Ia. Tôdas as cívílízações tiveram
a arquitetura que mereceram.

A história é um juiz Implacável, Nossos
netos julgarão nossa époea como nós jul-
gamos a daqueles que DOS antecederam,
não em funçio da potência material ou
das vitórias mlUtares, mas em função de
nossa contribuição cultural. A longo pra-
zo, a arte e a arqultetUl'a são as. tínlcas
provas tangíveis da civilização.

A sociedade africana das cidades, quase
que inteira.mente composta de antigos ha-
bttantes ru:raJs. conserva vivos 6S laços
~ da tradição tribal Se o quadro fi-
sleo que Ihes é aberto não suscita, 6U
meSmo não pennite a eríaçâo de um nõvo
"statuS" soclaJ baseado no bairro, é Inü-
tU esperar que as gerações futuras esca-
pem das píores desordens humanas. O

Mais de 1.000 arquitetos
já. compraram na

MOBILIACONTEMPORANEA
Isto lhe diz alguma coisa?
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Líbano: Centro 'de formação e
tratamento de menores delinqüentes
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ARQUITETURA prossegue a publicação de ma-
térias relacionadas com a reclusão, a' prevenção e o
tratamento de delinqüentes, 'apresentando a seguir
um trabalho oriundo do Líbano, onde,Youssef Haraké
- diretor geral de segurança e conselheiro técnico
da associação libanesa de Ação Social - e Mohamed
Ali Reda ~ arquiteto (E. S.A.) e engenheiro civil
(E. S. I. B.) descrevem um projeto recente para a
criação de um centro de formação técnica destinado
a prevenção de delinqüência e o tratamento de me-
nores delinqüentes no Li,bano.

A publicação dessa série de trabalhos sõbre esta-
belecimentos penaisprende:-se à próxima realização
de um eimpôsio internacional sõbre o assunto, a ser
realizado 1W Rio de Janeiro,em outubro próximo,
dentro âo programa resultante ao convênio firmado
entre a Secretaria de Justiça, do Estado da Guana-
bara e o Instituto de Arquitetura do Brasil - Depar-
tamento da Guanabara.

O trabalho que pu'blicam,osa seguir, em tradução
de Marta Monteiro, apareceu originalmente na "111.-
ternatiotuü Review oi Criminal Policy" 11..0 17 - .18,
outubro de 1961, da Organização das Nações Unidas.
A inauguração 'da primeira etapa do estabelecimento
Amilyet estava prevista para fins de 1961, e sua con-
clusão para 1963.
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A delínqüêncía juvenü apresenta ao Lí-
bano um problema com características
particulares. As soluções utilizadas até o
presente momento não têm sido bastante
eficazes, e as medidas de prevenção e de
tratamento, em geral, não têm sido for-
muladas de forma a atender aos díagnós-
ticos e causas principais desta. delinqüên-
cia. Assim, a Casa de Reeducação do Dar
E1 Sawan e o' centro de observa ;ãosi-
tuado nos subúrbios de Beirute não obti-
veram resultados satísíatõrtos.

De fato, no'Ú'bano, Os menores delín-
qüentes pertencem quase que exelus1va,..
mente 'a famillas pobres: A' miséria. os
induz a cometer certas infrações que não
refletem, de forma alguma, as disposições

de ínadaptação que são fàcilmente conhe-
cidas como criminais. O número dêsses
delinqüentes ainda está longe de ser alar-
mante. A família conserva SUa íntegrí-
dade e apresenta até mesmo um certo
cunho patnarcal." Urge assimilar, entre-
tanto: alguns ratõres de ordem econômica
e social que exercem atualmente uma in-
fluência bastante desfavorável com relação
à integridade da família, forçando os me-
nores, precocemente, seja a. um trabalho'
~co demais penoso," seja à. delínqüêncía
e à vagabundagem. É de se esperar, con-
seqüentemente, que a delinqüência juve-
nil aumente sensivelmente em futuro pró-
ximo,a menos que sejam tomadas medi-
das eficazes vísando tanto a prevenção
como o tratamento e a reeducação.



o govêrno visa, ainda, a possibilidade
de atribuir a êsses centros por decisão do A superfície do terreno é de 8.400 m2,
tribunal, a tarefa de abrigar menores de- - 'mínimo possível para assegurar uma at-
llnqüentes ou menores que necessitem de mosfera adequada ao bom funcionamento
cuidados e proteção. 05. centros recebe- de um estabelecimento dessa natureza.
riam então uma subvenção diária para cada
menor que lhe rõsse assim connado.
A associação libanesa de ação social,

assistida por subsídios fornecido pelo Es-
tado, iniciou a construção de um estabe-
lecimento neste gênero, chamado "Amí-
lyet". 1l:ste estabelecimento, do qual se dá
a seguir uma descrição, poderá ser consi-
derado como um protótipo dos centros de
formação técnica, sob o ponto de vista de
prevenção da delinqüência e' da.ree<luca-
ção dos jovens delinqüentes no Líbano.

o govêrno do Líbano. vísa, atualmente,
o estabelecimento de .centros de formação
técnica para menores, como medida ao
mesmo tempo preventiva e reeducativa.
Para tanto, as associações beneficentes e
organizações privadas, dedicadas a _tais
misteres são não só subvercíonadas como
se beneficiam de diversos privilégios. Es-
tão por exemplo, isentas de impostos' e
gozam de isenção alfandegária sôbre todo
material importado relacionado com o
equípamento e operação dêsses estabele-
cimentos.
Os centros de formação técnica' desti-

nam-se sobretudo aos, menores pertencen-
tes a famílias operárias pobres, de .onde
provém a maior parte dos delinqüentes
do Líbano. Abrigar êsses menores total-
mente, dando-Ines uma 'formação técnica,
seria por certo um meio eficaz de lutar
contra a vagabundagem e a delinqüência.

o PROJETO

I . Escolha do terreno

Os promotores do projeto procuraram,
inicialmente, escolher um terreno apropria-
do a semelhante empreendimento. O lote,
que encontraram está sítúado nos subúr-

bíos de Beirute, - a dois quilômetros de um
grupo de pequenos aglomerados de refu-
giados palestinos, culas condições econô-
micas deixam muito a desejar, - e é de
fácil acesso, uma vez que está ligado à ci-
dade por uma estrada de 12m de largura.
O prolongamento desta estrada o colocará
em contato com os povoados de Chlanh
e Borj Brajné, aglomerações devoperáríos
conhecidas pela sua miséria e pobreza dos
habitantes. O lote forma uma ilhota cer-
cada por estradas de 12m de largura.
Apesar disto, a calma e a tranqüilidade
necessárias a um estabelecimento dêste
. gênero não foram sacrífícadas, já que está
somente numa bifurcação e o lugar não
tem casas em sua visinhança imediata.
O lote está situado numa ligeira eleva-

ção do terreno, e oferece uma vista pano-
râmica sôbre o mar,' que está próximo, as
montanhas círcunvízínhas e a planície
costeira.

,2:' Concepção do plano

Os principais elementos que presidiram
à escolha do projeto arquitetõnico podem
ser resumidos conforme se segue:

Em primeiro lugar, a orientação dada
aos. blocos destinados ao ensino e ao re-
pouso obedeceu aos dados clímátícos da
região: sol, chuvas e ventos dominantes.
A orientação sudoeste tem um papel pri-
mordial nesta região do Oriente Médio. lt
de lá, efetivamente, que sopra o vento mo-
derado da estação quente mediterrânea e
também de onde irradia o calor solar da
estação chuvosa e fria. Para alias êstes dois
elementos, o arquiteto orientou as salas de
aula de forma a permitir uma corrente
.de a.rSul-Norte. Além disso, foram pre-
vistos alpendres afim de impedir a pene-
tração do sol no interior das peças no
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verão e de deíxâ-lo irradiar no inverno.
Um jõgo de janelas altas e baixas permite
uma direção eficaz da ventilação.
Outra preocupação presente no projeto

foi a de distribuir, em blocos separados e
distintos, as três funções primordiais de
um estabelecimento dessa natureza: tra-
balho, repouso e recreação. O estabeleci-
mento compõe-se de três blocos distintos,
cercado de jardins, interligados entre si
por uma construção baixa que assegura-
lhes a artículação (vide perspectiva, fig.
1). As oficinas barulhentas, metalurgia,
marcenaria, mecânica e solda, foram íso-
ladas das salas de aula e do internato.
Os dois blocos, Leste e Oeste, que são

relativamente baixos (um de dois e outro
de três pavimentos acima do térreo) ocu-
pam quase todo o terreno, e abrigam as
salas de aula e de estudo, e as oficinas.
As peças orientadas de forma a assegurar
um otimum de ventilação e instalação
ocupam a fachada Sul do terreno. Por
questões econômicas, o subsclo e o térreo
de cada um dêsses blocos foram reserva-
dos às oficinas de máquinas pesadas.
O bloco central, de cinco andares aci-

ma do terraço, se eleva perpendicular-
mente aos dois primeiros. No térreo está
instalada a oficina mecânica, e no pri-
meiro andar uma oficina eletrotécnica,
nos outros andares estão a cozinha do in-
ternato, o refeitório, os dormitórios e uma
biblioteca. O terraço do qual se descortína
um belo panorama, serve de clube para
os alunos, 'contramestres e professôrea,
A construção mais baixa assegura uma

articulação aos três blocos do estabeleci-
mento e consta de um auditório de 450
lugares, da entrada do estabelecimento e
dos escritórios da secretaria e da direção.
Uma característica importante dêste

plano é a maneira pela qual se faz a
circulação de um bloco ao outro e do con-
junto para o exterior. Em primeiro lugar,
é relevante assinalar que existe uma única.
entrada para todo estabelecimento, a men-
cionada no parágrafo anterior. Além do
mais, tôdas as escadas - a exceção de
duas: uma de emergência e outra de ser-
viço - partem desta entrada e servem
aos três blocos. Isto facilita o entreteni-
mento, a circulação e sobretudo a vigilân-
cia dos alunos sem que isto lhes dê a im-
pressão de serem observados.

3. Estudos individuais concernentes a
locais e Instalaçêes

Para assegurar ao aluno uma utilização
racional do espaço útil, cada peça foi es-
tudada sob todos pontos de vista: orienta-
ção, móveis, materiais utí11zados, cõres, etc.
As salas de aula são suficientemente

grandes para permitir a cada aluno se
beneficiar de uma área média de 2,5m~
(a superfície mínima geralmente admitida
por adolescente era de I,20m2) (1) e de
um volume de ar de 9m3 (mínimo admi-
tido: 4m3) (1). A disposição das janelas,
dos bancos, do quadro negro proporciona
iluminação pelo lado esquerdo do aluno.
o que elimina tôda a sombra incômoda
sôbre o plano de trabalho. As cõres utili-
zadas serão repousantes sem ser ternas:
verde escuro para o quadro negro, branco
acínzentado para as paredes e teto, ma-
deira para as carteiras. Para dar uma



nota alegre, Il. porta de entrada da classe
terá cõr viva, cõr esta a ser estudada. em
função da polícromía do corredor.
Nas sales de aula, as' paredesrevestidas

com o mesmo mosaico do piso até l,5m
acima do chão, são fàcilmente laváveis e
pràt1camente de multa duração. Um es-
trado ligeiramente elevado - 30 cm -
está previsto para o instrutor.
Foram previstos armários para. separar

as Salas dos corredores de circulação, pro-
porcionando isolamento acústico. 1tstes
armários servirão a fins múltiplos e mes-
mo de biblioteca. As oficinas têm a mes-
ma condição c objetivo, em questão de
detalhe, que as salas de aula, disposição
dos planos de trabalho, côr, luz, rebôco,
etc. O contramestre encerregado da fis-
calização dos trabalhos fica isolado num
escritório envidraçado, constituindo uma
grande vantagem já que as oficinas são
barulhentas .
Os dormitórios, divididos em comparti-

mentos para oito leitos, ocupam, no pro-
jeto definitivo, o 4.° e o 5.° andares do
bloco central. Isto assegura maior tran-
qüilidade e melhor aeração, As divisórias
dos compartimentos dos dormitórios têm
a,25m de altura, e o pé direito é de, 3,50m
o que permite melhor' vigilância em caso
de balbúrdia organizada ou outras coisas.
Além disso, existem pequenos dormitórios
com cinco leitos. A área média por pen-
sionista é de 6m2, o mínimo admitido era
5m2• Um [ôgo de janelas permite a regu-
larização da ventilação quase individual-
mente. Os pensionistas serão divididos
entre o 4.° e o 5.° andares, segundo suas
idades, estando prevista uma enfermaria
em cada um dêstes pavimentos.
As instalações sanitárias foram projeta-

das com largueza. O quadro comparativo
abaixo mostra os mínimos geralmente per-
mitido c o que foi previsto em Amilyet.

MínimoInstalações
previstas

POl.' dormitórios:
Lavatórios - 0,35m2 por leito ..
f pia por 3 leitos .
1 W.C. para 5 leitos .
1 mictório para 8 leitos .
1 chuveiro para 15 leitos .

geralmente
permitidO

0,35m2
6 leitos
10 leitos
12 leitos
20 leitos

Para as salas de aula e área de recreação:

1 W.C. para 30 alunos........ 40 alunos
1 mictório para 15 alunos..... 20 alunos

'Os jardins e quadras de recreação fo-
ram objet-o de estudo particular, tanto
quanto a sua divisão quanto a composi-
ção. A implantação dos blocos as orga-
nizou em três partes:

a) um jardim situado perto dos escritó-
rios. do secretariado, dando para a fa-
chada príncípal e servindo como zona
de silêncio.

b) um grande pátio com orientação nor-
deste, protegído do vento e do sol do
meio dia, destinado aos jogos baru-
lhentos. .

c) um pequeno pátio com orientação
nordeste, para os jogos menos baru-
lhentos.

Foi previsto, igualmente, um local para
bicicletas e lambretas. O recinto será
cercado por um muro alto guarnecído por
uma verdejante cortina de grandes át:-
"ores.

A essocíaçâo do ação social promotora
do empreendimento desejava um terreno
maior que lhe permtisse implantar uma
escola, - jardim com mais espaços verdes,
Apesar disso, espera. ter conseguido evitar
a. sensação de opressão, impressão tota}-
mente psíquica que um adolescente terá.
diante de uma escola construída em altu-
ra. Razões de ordem econômica e a espe-.
culação com os terrenos vizinhos obriga-
ram a restringir o tamanho do lote. No
entanto, o aluno se sentirá, de qualquer
forma, no campo, urna vez que de qual-
quer ponto onde esteja, nas três direções,
a vista será total.
Em resumo, a associação espera ter re-

solvido os problemas que o funcionamento
de um tal estabelecimento apresenta, no
sentido de poder dispor de um ambiente
favorável ao trabalho, à disciplina. e à.
recreação.
CONSTRUÇãO
1. Detalhes técnicos
Uma condição preliminar e essencial a

uma construção dêste gênero, smpreen-
dída por uma associação beneficente, é
a economia. Ao têrmos em conta econo-
mia pensamos logo, automàtícamente, em
estandardização. Isto se 'traduz em arqui-
tetura pela modulação. Com efeito, aqui
também, os pilares, as lajes, esquadrías,
os revestimentos, etc., seguem um módu-
10. A conseqüência é uma liberdade total
no plano para o engrandecimento ou mu-
danças de apresentação das salas de aula,
oficinas e outras. Esta modulação foi ele-
vada a tal ponto que s6 existem dois ti-
pos de lajes e de pilares na estrutura, to-
dos os degraus da escada são idênticos e
só existe, para todo o conjunto, três tipos
de janelas.
2. Materiais de construção
No que concerne à escolpa dos materiais,

apelou-se o. mais possível para os de fa-
bricação local. Uma vez que o Líbano
produz cimento a preço razoável, nos de-
cidimos por uma estrutura de concreto
armado, paredes em tijolos ocos de ci-
mento e revestimentos em mosaico. O mo-
biliário feito com madeira local (okal) é
de fabricação libanesa; os vidros e as tin-
tas são. igualmente de origem local.
Só toram importados materiais não pro-

duzidos no Líbano: fies elétricos, madei-
ras maciças, móveis metálicos, aparelhos
sanitários. O govêrno libanês consciente
dos objetivos dêste estabelecimento, isen-
tou, os produtos importados de taxas
aduaneiras .
Uma vigilância minuciosa na execução

do projeto permitiu econonúas considerá-
veis. As fundações foram cuidadosamente
estudadas e o concreto armado testado em
laboratório, o. que permitiu aumentar o.
índice de resistência da estrutura, em
graus ainda desconhecidos no Líbano.
3 . Area constrnida
A - Superfície já

consfruída
Subsolo ....
Térreo. : .
bloco leste .
bloco' oeste .
bloco norte.
sala de conferências
bloco central.

metros
quadrados
500 ':500.

50Ó
450
600
500
525

2.575 2.575

1.- andar

bloco leste. 500
bloco oeste. 450
bloco norte. 825

1.775 1.775
2," iHldar

bloco leste. 500
bloco oeste. 4óO
bloco norte. 825

1.775 1.775

2.cr andar. 1.775 1.775

B- Trabalho a realizar posteriormente:

3." andar

bloco oeste . . . . . . 450
bloco norte . . . . . 600

1.050 1.050
4.°, 5,0. e 6.0 andares

bloco norte. . . eoosa 1.800

Total 9.475

PROGRAMA DE ENSINO DO
ESTABELECIMENTO

Vários projetos relativos ao. programa de
ensino foram considerados pelos organiza-
dores do empreendimento, tendo sido es-
colhido, por parecer de especialistas. o
apresentado pelo Govêrno da República
Federal da Alemanha, que se responsabi-
lizava também pelo fornecimento do ma-
terial e equipamento das diversas oficinas.
O programa de estudo estabelecido será

desdobrado em 3 anos. Nos dois primei-
ros, o aluno se famílízíará com as máqui-
nas postas a sua disposição, aprenderá a
usá-Ias e adquírírá, ao mesmo tempo, co-
nhecimentos teóricos necessários à sua
formação técnica.

Se o aluno passa com êxito êsses dois
primeiros anos poderá optar, no terceiro
ano, por 'um ramo profíssíonal que lhe
permitirá obter um diploma de auxiliar
de engenheiro. Caso não o consiga, po-
derá sempre encontrar uma colocação ade-
quada aos conhecímentos técnicos .adqui-
ridos.
Deste. maneira, o estabelecimento, em

sua forma atual, poderá contribuir não só
para. prevenção da. delinqüência como,
dentro de certos limites, para o tratamento
e reeducação dos delinqüentes, come tam-
bém fornecer ao Pais técnicos e auxiliares
de engenheíros cuía carência é grande.

ETAPAS DE EXECUÇAO DO PROJETO

Por motivos exclusivamente rínenceíros
- a associação libanesa de ação social não
dispõe atualmente de. fundos necessários
à execução integral de todo o empreendi-
mento - a execução do .projeto se desen-
volverá em duas etapas.
A primeira etapa consistirá na" edifica-

ção do subsolo, do térreo e dos dois pri-
meiros andares dos três blocos descritos
anteriormente. Na segunda etapa, será
edificada tôda a parte restante, isto é, o.
terceiro andar do bloco oeste, os terceiro,
.quarto e quinto andares do bloco central
norte, bem como toda a superestrutura.
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1. Subsolo

O subsolo abriga.r~ três oficinas para os
trabalhos. em metais. que necessitam de
isolamento ecústícos:

1) Ofkina de solda e funílaría;
2) Oficina de metalurgia;
3) Oficina de têmpera.

Cada oficina. é provida de armazém e
de um recinto de onde o chefe da oficina
vigiará. os alunos, através de uma separa-
ção de vidro, trabalhando tranqüilamente
e afastado do barulho.
2; Térreo

Os blocos leste, central norte e o oeste
abrigam respectivamente as oficinas de
marcenaria, de eban!stica e de mecânica.
Cada oficina dispõe de um depósíto para
os utensillos, outro para a. armazenagem
e um recinto envidraçado para Vigilância.
O bloco central sul inclui a sala de con-

ferências, a entrada do estabelecimento e
os escritórios da secretaria.

A sala de conferências foi estudada
apropriadamente: visibilidade de todos os
pontos, podendo ser ampliada em certas
ocasiões pela adição do ha.!l de entrada.

A ae\1stica. da sala tem sonoridade poli-
valente pa.ra conferências. concertos, tea-
tros e cinema.
Ohall de entrada centraliza. _tôda a

eírculaçãc e permite controlar qualquer
saída do estabeíecímentó. . .
Numa parte do han de entrada, for"

mando um elemento à parte, numa ele-
vação ligeira, se encontram os escrítóríos
da'administração, isolados por Z0::13.S de
silêncio constítuídas pelos corredores, sa-
las de exposição e jardins.
3. Segundo andar
O bloco leste abriga uma oficina de

trabalho manual em madeira; duas salas
deauls. para cursos teórícos, de trinta
alunos cada uma. Um ate11er fotográfico
e uma sala de reunião para instrutores e
contramestres. O bloco central norte inclui
urna oficina de eletricidade e de eletrotéo-
níca. No bloco oeste, estão previstas qua-
tro salas de aula com capacidade para
trinta. alunos cada uma. e um escritório
de vigilância.
4 . Segundo andar

A titulo provisório. enquanto se espera.
pela segunda etapa, de execução c41S obras,

o segundo andar abriga sates de aulas.
uma. sala de Ieítura, a cozinha, os refei-
tórios e o dormitório. A biblioteca será
definitivamente. instalada no bloco oeste,
onde gozará de um isolamento relativo e
de uma excelente orientação.

CONCLUSAO
Resulta do que foi dito que êste estabe-

lecimento foi concebido de maneira a. às-
segurar um ambiente de trabalho e de ·11-
berdade, permitindo porém uma. perma-
nente vígílãncía. Os recintos e as saídas
foram previstos de tal forma que uma só
pessoa é suficiente para vigiar as idas e
vindas. Isto é de importância capital e
permitirá alojar, sem inconvenientes, os
menores delinqüentes que lhes possam ser
confiados por decisão judiciária. O esta-
belecimento com sua primeira etapa cons-
truída pode acolher !tO menores, MS quaís
se reunirão 90 outros no segundo ano ,

HOTA:

(1) As referÊ,,~"s CIos mínimos cdmitfdos estóo
boseodas nos normos e!tob<l~id ••s 1>0' Erne5t
Neufert: "Les élémettts de projets de c-on5ttuc'
tio,,", c.dltOt D1.I.nc4, 1952, !'a;;s. O,

XiS ••••

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

DIVISÓRIA REVESCO

modulação adequada ao ambiente - montagem mais
rápida e desmontagem com total aproveitamento - pai-
néls revestidos com chapas de madeira CODEPLAC,
oferecendp à divisória mais beleza e qualidade.

Rit:VESCO
os l,AMBRíS CODEPLAC. PRODUZlOOSHA MAIS DE 30A~OS
POR CODEGAS.A. (Curltibe-Paraná), SAOINIGUALÃVE1S EM BELEZA
E DURABILIDADE.

12 chapas fabricadas até 3,05 de altura - 15 variedades
de madeiras nobres - chapas lisas ou fifetadas em ô
modulações distintas, com. e sem desenho casado.

eOOEGA, REVESCO-· r~ramalho orti9;ãúy.12· s/loja. GB (fone 43,9895)



AçãO comunal
aplicada "as
áreas urbanas
daAmérica Latina
(Conclusão do número anterior)

B - A AÇAO CO~IUNAI, NA AMÉRICA
LATINA

18. COMMUNITY DEVELOPMENT IN
BRITISR GU!ANA

Ashley, ceen M. e Yhap, Lawrence
K. Estudo inédito escrito pelo Com-
munity Development Project, Uníver-
~ity ai Calífórnía, Berkeley, 1051,
5 pp.

A ação comunal na Guíana Britânica é
ele responsabílídade do Ministério da Ação
Comunal e da Sdueação. Seus objetivos
principais são a de estimular o ínterêsse
pura o desenvolvimento econômico e so-
da! e fomentar e assistir esquemas de
auto-ajuda nas comunidades, especial-
mente em áreas rurais. Trat~-sO ainda
do rinancíamento do pessoal; o adestra-
mento e a valorização dos progressos. A
publicação está acompanhada de um mapa
grátíco para mostrar as vínculações do
programa com as agências governamentais
o não governamentais.

19. LA TEORIA Y LA REALIDAD DEL
CAMBIO SOCIOCULTURAL EN
COLOMBIA
Fals Borda, Orlando. Artigo em Mo-
nografias Sociológicas n," 2, Universi-
dade Nacional da coíômbía, Bogotá,
Colômbia, 1959, 44 pp.

Imanente no processo da. ação comunal
é a mudança sócio-cultural. Esta exce-
lente monografia, feita por eminente so-
ciólogo colombiano, trata um aspecto im-
portante da ação comunal que não deve
ser .esquecída pelos estudiosos do planeja-
mento físico. A análise se baseia no "Si-
tio-laborat6rio" de Saveio, uma pequena
eomunídade rural do norte de Bogotá.
Em tais localidades as mudanças ocorrem
ou por fatôres espontâneos internos· ou
pelo estimulo das influências externas. A
aceítação das mudanças nas normas so-
ciais e· a íntegração de novos elementos
estão presentes no "racíonalísmo" de tais
comunidades tradicionais.

20. HACIA UN MEJORAMENTO SOCIAL

Fondo Nacional de Camincs Veçina-
leso Bogotá, Colômbia, 1962, 40 pp.

Outra apresentação simples dos concei-
tos da açã()· comuna!. Proclamando "a
..açãocomunal para todos os colombíanos",o folheto descreve, através ele uma série
.de esboços, as medidas para levar a .cabo
o melhoramento físico e econômico, por
meio da concentração de rundos. e. tra-
balhos. HEI Olvido" é a aldeia onde o
analfabetismo e as enfermidades formam
só uma. parte do desfalecímente eeonô-
míco total. A· publicação bosqueja, etapa
por etapa, '" formação da comunidade em
uma unidade; oooperante; o pedido à agên-

e18. governamental pelo conselho dos en-
genheiros ele ajuda financeira; a partici-
pação voluntária no trabalho; e o término
de uma estrada para transportes que pode
levar a bons mercados os produtosde "EI
Olvido", fomentando assim o bem-estar
geral da aldeia.

21. COMMlINITY DEVELOPMENT
IN HAITI

Hector, S. L. Estudo inédito, do Com-
nlunity Development· Project, Uni-
versíty or Calífomía, Berkeley, 1961,
I) pp.

~ste ensaío é um breve relato histórico
do crescimento 'do Programa de Educação
Cooperatíva do Haítí, ausptcíado pelo. Mi-
nistério' da Agricultura. Os objetivos do
programa são essencíalmente rurais na
Sua oríentação.. e incluem a educação de
mestres, a implantação de escolas para as
comunídadas e a preparação de matérias
instrutivas. Investigam-se a relação de
tais atividades com .vários. departamentos
e comissões governamentais.

22. GUIA DE TRABAJADORES DE
COMUNIDAD

Mísíón Andina en el Ecuador. oam-
pãna Nacional de Integraclón. Quito,
Ecuadol', 1960, 25 pp.

O guia foi escrito para os trabalhadores
que operam 11-a ação com unal em geral,e
especialmente, para os que colaboram com
a Míssão Andina, programa governamen-
tal equatoríano para a população indígena
rural. O programa da Missão Andína ex-
plica os métodos usados no trato com: a
comunidade, a investigação. preliminar e
o descnvolvímento posterior, a formação
do departamento local,' o planejamento e
o trabalho cem a comunídade ,

23. PLfu~O DE AÇlí.O: 1963-1&66.

Escritório Central de Coordenação e
Planificação. carecas, venesueia, 1962,
422 pp. .

Descrevendo as condições precárias e a
privação dos bairros marginais nas cres-
centes cidades da Venezuela, êste impor-
tante e completo plano de quatro anos
inclui a íncrementação de habitações ade-
quadas entre as muitas metas do esquema
de desenvolvimento daquele País. A Fun-
dação para o desenvolvimento da Comu-
nidade e Fomento Municipal foi criada em
janeiro de 1962, com o propósíto de asses-
sorar os projetos de demonstração nas co-
munidades que se encontram encarregadas
dos programas de auto-ajuda. O do-
cumento enfatíza o valor das "Fôrçaa pro-
dutivas latentes na comunidade" e a co-
operação possível entre as várias agêneías
nacionais e locais, que devem harmonizar
a ação cornunal .com amplos fins sociais
e econômicos da nação.

24. ESTATUTOS PARA JUl\TTA DE
DESENVOLVTIMENTOLOC~~

Escrit{)rio . Nacional de Planejamento
e Urbanismo, Lima, Peru, 22 pp .

A composíção e jurisdição das .juntaa do
Desenvolvimento em cidades peruanas - se
estabelecem por lei, como Se explíca neste
folheto. Estas ju..'1tas aconselham a "Au-
toridade Comunal",· seja .êste o Conselho
Municipal ou no caso das comunidades
indígenas, a Junta Díretíva. A Junta de
Desenvolvimento é formada por chefes co-
munaís, que ajudaríam a levar à nua Co~
munldade·os benefícios d9S vários. progra,.

mas governamentais, por meio de melhor
coordenação e vigilância. dos esforços de
autoridades locais. Entre responsabilidades
das juntas se incluem o avanço dae.grl-
cultura, manutenção das ruas e servíços
públicos tais como saúde púbüca e edu-
cação ,

25. PLANEJAMENTO PARA MELHO::tAR
A CO~J!TJNIDADE
EsCritério Nacional de Planejamento e
Urbanismo,Limâ; Peru, lC-62,11 pI'.

Um pequeno folheto que explica por meio
de cartões e exposições simples o conceito
de euto-ajuda na resolução de problemas
comunaís, tais como a parte de eletríci-
da~e,escolas, rêde de esgotos e dístríbuí-
ção de água; e o desenvolvimento desor-
denado das ruas e outros serviços urbanos.
"Para solucionar êstes problemas necessí-
ta-se de. PLANEJAMENTO", diz o folheto,
e o Plano Regula.dor se enuncia como o
Instrumento coordenador de que se vinha
valendo '0. Junta do Desenvolvímento local
(veja-se a. íníormação n.O 24)" 'para levar
1'. cabo o deseja-do "melhoramento da CQ-
munídade''.

26. CHILE'S SOLli'TION TO A GLOBAL
PROBLEM: HOUSmO
Programa de Assistência Técnica. Ro-
bínson, Harold, USOM, Chile, San~
tíago, 1959, 360 pp.

ll:stoe amplo informe sôbre a ajuda téc-
níca no campo da habitação é um valioso
conjunto de informes à açãc comunal de-
vido aos êxitos únicos do Chile nos pro-
gramas de habitações baseados na auto-
ajuda.

27. COM1\,mN'ITY DEVELOPMENT IN
VENEZUELA

Bchaedel, Richard c Wi&clOU1, Hobert,
Agência Internacional do Desenvolvi-
mento(AID), caracas, Venezuela, lS62,
28pp.

Os autores dêste ourto .ensaio, publicado
também em espanhol, examinam como as
características ínstítucíonaís do povo ve-
nezuelano têm provido um ambiente fa-
vorável para o estabelecimento de um pro-
grama nacional de ação comunal nos anos
recém-findos. Descreve-se a índole dos
centros de adrestamento e das instalações
do programa, e também se relatam seus
recentes progressos e suas implicações eco-
nômicas e sociais. O informe detém-se
sôbre as cidades, vinculando a. ação co-
munal à habítação urbana e ao melhora-
mente das tais finalidades municipais com
as ruas e· os párques.

28. DOCUMENTAÇãO DA· PRThU!TIP.A
REt.T?>Hlí.O DE TRAJ3ALHO SOBRE
ORGA!'HZAÇAO E AVALIAçlí.O DO
DESENVOLVIMENTO DA COMUNI-
DADE NA AMll:RICA L.ATINA

Quit,o, Equador, 1962 - Vários autores,

Valiosa série de estudos que tratam,
sucintamente, de aspectos distintos da
ação comunal na América Latina. Inclui
o seguinte: o concerto de ação comunal:
seu papel nos planos gerais dedesenvol-
vímento ecónõmíco: principios básícos dOS
programas; as perguntas sôbre a relação
entre os programas rurais e urbanos: a
contribuição dos departamentos técnicos;
os. departamentos de administração local
e as organizações privadas na ação comu-
nal: o estabelecimento e funcionamento
~e projetos experimentais; ea avalie.~ão
dos programa{l, .
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29. PROGRAMAS DE DESENVOLVI.
MENTO DA COMt1NIDADE RURAL
~O BRASIL, NO EQUADOR E NO
PERU

Série de Estudos das Nações Unidas
sôbre o Desenvolvimento da comuní-
dada, ONU, Nova Iorque, 1959, 37 pp.

Informe por um grupo encarregado de
formular a polftica e os programas da
ação comunal em seus respectivos países,
feito depois da revisão de projetos rurais
no Brasil, Equador e Peru. No trabalho,
se observa: 1) para que sejam efetivos,
os programas requerem o planejamento
nacional e a partícípação de um número
amplo de organizações governamentais e
não-governamentais; 2) antes que se pos-
sam estender os programas para sa.tisfazer
as necessidades nacíonaís, há que se in-
tensificar consideràvelmente a formação
do pessoal especializado.

3.0. COMMUNITY DEVELOPMENT IN
BRAZIL

W1sdom, R. W. Public and Busíness
Administration Dívísíon, USOM/Brasil.
Rio de Janeiro. Brasil, 1959. 19 pp.

Uma descrição concisa da evolução da
ação comunal rural no Brasil. O estudo
começa com um pequeno histórico do Pro-
grama de Ação Comunal no Brasil e de
suas várias agências. Estas incluem: a
CNER (Campanha Nacional de Educação
Rural), estabelecida em 1953. cujo obfe-
tivo primordial é terminar com o isola-
mento das populações rurais; a ABCAR
(Associação Brasileira de Crédito e Assís-
têncía Rural), criada em 1956, uma co-
missão do Estado para prover o crédito
agrícola e a educação; o SSR (Serviço
SOcial Rural). fundado em 1955, estabele-
cido para prover o bem-estar social nas
áreas rurais - O escritório fundamental-
mente responsável para os programas de
ação comunal no Brasil; e a CRB (Oonfe-
deração Rural Brasileira) • 1945. estabele-
cida por lei federal para organizar asso-
ciações rurais para que se defendam "os
direitos. ínterêsses e aspirações rurais".
Descreve-se nesta sumula, ampla exten-
são de atividades atuais.

31. COMUNIDADE - CHAVE PARA O
DESENVOLVIMENTO RURAL

Wisdom, Robert. Divisão de Adminis-
tração Pública e de EmprEsas. USO~I/
Bral;il. 1966, 17 pp.

Publicação ilustrada, em português, para
distribuição popular explicando o conceito
de comunidade como a chave do desen-
volvímento rural. Representa um do-
eumento preparado para a educação pu-
blica nos príncípíos da ação comunal.

C -- A AÇÃO COl\lUNAL URBANA NA
Al\ri1:RICA LATINA

32. OS PROBLEMAS DE HOJE DA
AMÉRICA LATINA
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Ação na Venezuela, Caracas - Vene-
zueta, 1962, 8 pp. e apêndices.

Entre as agências dedicadas ao desen-
volvimento comunal urbano, há um nú-
mero de grupos prívadoa. AÇÃO na Ve-
nezuela, uma fundação norte-americana de
caráter privado. apolítíca e independente.
é um dêsses grupos que se concentra no
desenvolvimento comunal nas áreas de fa~
veías, das vilas e cidades da· Venezuela.
Esta publicação apresenta uma, rápida ex-

plleaçáo dQ propósito e dos progrllJll1l.&
da AÇAO.

33, O FATOR HUMANO NOS
PROGRAMAS DE RECUPERAÇÃO
DE FAVELAS

Albano. M. Joseph1na.. R. Centro In·
teramericano de Uabltação, B<>gotá,
Colômbia, 1957; 19 pp.

A autora desta publícaçâo, especialista
brasileira no estudo de problemas do bem-
estar social, uma das mais importantes na
América Latina. chama a atenção para os
aspectos sociais da habitação e o desen-
volvimento da comunidade. Em progra-
mas de recuperação de favelas a A. en-
fatiza as necessidades do índívíduo, as
mudanças de costumes e desenvolvimento
pessoal. e a tntegração na. comunidade e
na vida nacional por meio das "assocía-
ções de baírros".

34. SíNTESE INFORMATIVA DOS RE~
GDMES DE ESFORÇO PRóPRIO E
AJUDA MúTUA. E SUA CARACTE~
RIZAÇÃO LEGAL

Arrígone, Jorge Luíz e Peralta de Ar-
rígone, Helga: Sociedado Central de
Arquitetos, Buenos Alres, 1001. 114 pp.

"O sistema de Esfôrço Próprio aplicado
a programas de habitação". explicam os
autores, "pode definir-se como aquêle me-
diante o qual um indivíduo constrói sua
própria casa com a partrcípação voluntá-
ria e gratuita de sua mão-de-obra. rece-
bendo aluda de uma entidade patrocina-
dora". Esta publícação bosqueja com am-
plitude os tipos de problemas que se po-
dem resolver com auto-ajuda na habita-
ção. ilustrando com estudos de casos por
tôda América Latina, distintos aos de
Pôrto Rico e do Chile. Embora o foco
seja habitação, sua estrutura é a comuní-
dade ,

35. BOLETIM NúMERO 20.36~: MOÇÃO
DOS SENADORES TOMIC. FREI.
PABLOE ECHAVARRIA QUE DA
RECONHECIMENTO LEGAL ÀS
ASSOCIAÇõES DE BAIRROS

Santiago, Chile, 1963. 10 pp.

Trata-se de um projeto de lei para o
Chile que prepararia a base para o desen-
volvimento comunal urbano: 1) pelo re-
conhecímento legal das Associações de
Bairros sob o contrôle dos seus respectivos
Mumcípíos: 2) pela aprovação da organi-
zação de juntas para preparar seus pró-
prios programas de desenvolvimento, com
aluda técnica; 3) permitindo às Juntas
de Bairros intervir na solução do problema
da população não urbanizada. As juntas
cumpriram uma. função no desenvolvimen-
to da comunidade parecida às elo Peru,
Colômbia, e Venezuela.

36, AÇAO COMUNAL NA COLôMBIA

CARE e a Federação Nacional de Ca-
reícuttores da Colômbia, 1002. '177 pp.

Baseàda num trabalho preliminar, em
inglês, muito completo.. de 1960, esta pu-
blicação representa um informe bastante
consciencioso que se submeteu à Federa-
ção Nacional de Cafeicultores da Colôm-
bia por um consultor especial da CARE.
Sua análise cuidadosa dos problemas da
comunidade naquele Pais inclui estudos
de quatorze oJdeias representativas donde
se levou a cabo tarefas do desenvolvimento

C1)munal. tal como "Pio Doce: esfôrço pr6-
prl0 em um bairro. urbano", Descreve ade-
mais. as instituições vinculadas neste ~ .•
balho: nacionais, internacionais, e as as-
sociações privadas de educação e benerí-
cêncía , Ação Comunal na. Colômbia é uma
contribuição sobressalente à literatura 00-
bre êste tema.

37. BELO HORIZONTE: PROJETO DE
RECUPERAÇAO URBANA

Centro Interamericano de Habitação e
Planejamento. Bogotá. Colômbia, 1958,
94 pp.

Um estudo progressista em um bairro
favelado em Bogotá, que esclarece as me-
didas básicas necessárias para os progra-
mas futuros de renovação urbana na Amé-
rica Latina. Demonstra o uso das técni-
cas do desenvolvimento da comunidade
que se aplicam com êxito à. recuperação de
uma área restrita.

38. GUIA GERAL PARA UM -PROGRA~
MA DE DESENVOLVIMENTO DA
COMUNIDADE

Centro Interamertcano de Habitação e
Planejamento. Bogotá. Colômbia. 1961,
21 pp.

Documento condensado que explica as
definições. a necessidade. os princípios
fundamentais. a história e os elementos
envoltos no desenvolvímento da comuni-
dade do ponto de vista de um assistente
social. Embora rápida e geral, a explíca-
ção da formação e organização dos assís-
tentes do desenvolvimento comunal, as
etapas necessárias. e os ajustes nas _equi-
pes de trabalho. é muito valiosa.

39. MESAS-REDONDAS SóBRE A PAR-
TICIPAÇÃO DA COMUNIDADE NA
HABITAÇÃO

Centro Interamericano de Habitação e
Planejamento. Bogotá, Colômbia, 1959.
33 pp;

A CINVA tem dirigido os programas de
ajuda mútua e estôrço próprio no estudo
da habitação. na América Latina. e pre-
para. presentemente. a base para os pla-
nos ativos de desenvolvimento das comu-
nidades urbanas na Colômbia e venezue-
Ia. :íl:ste informe original trata dos aspeo-
tos sociais da ajuda mútua, da organiza-
ção dos moradores em bairros favelados
e da função dos serviços sociais 110 pro-
grama.

40. SILOli:: O PROCESSO DE DESEN-
voLVIMENTo COMUNAL APLICADO
A UM PROJETO DE RECUPERAÇÃO
URBANA

Centro Interamericano de Habitação e
Planejamento. Bogotá, Colômbia. 1958,
91 pp.

li: uma valiosa publicação em que se
descreve a evolução de um projeto reno-
vador cujo. duração foi de dez semanas
em 1957. A ação do desenvolvimento co-
munal compreendeu um grande setor. ur-
bano de casebres levantados por seus pró-
prios moradores, em cau. Colômbia. O
projeto dividiu-se em 4 partes: 1) Prepa-
ração da área para o projeto; 2) Bosquejo
sócio-econômico; 3) Análise e programa-
ção; 4) Ação e recomendações. Especial-
mente valioso é o informe sóbre a meto-
dologia do desenvolvimento cornunal· na
sua verdadeira evolução em S11OO. In-
cluem-Se detalhes sõbre como se estimular



o interêsse do grupo em compreendet' seua
próprios problemas; sôbre como se orien-
tou para que o grupo confiasse em si mes-
mo, nas autoridades e no projeto; e sôbre
como se formou na comunidade a organi-
zação para a resolução dos seus próprios
problemas, assegurando a continuidade do
programa. 1l:ste documento possui um bom
resumo em inglês.

41. BOLETIM INFORN[ATIVO DA
FEDERAÇAO VENEZUELANA DE
COOPERAÇAO INTERMUNICIPAL

Comissão Delegada da Organização
Interamericana de Cooperação Inter-
municipal, Caracas, Venezuela, 1962,
3"1 pp.

o setor venezuelano de. Organização In-
teramerícana de Cooperação mtermuníct-
paI tem como um dos seus Objetivos pro-
mover o desenvolvimento comunal, fomen-
tando em particular a responsabilidade
local pelos assuntos municipais - um fe-
nômeno algo contrário à tradição latino-
americana. 1l:ste documento dá importân-
cia à necessidade de estreita cooperação
entre as repartições do govêrno, os técni-
cos especíalízadcs, e os meios de comuni-
cação pública, Inclui-se uma descrição
da agêacra governamental, a Fundação
para o Desenvolvimento da Comunidade e
Fomento Municipal (mencionada na in-
formação n.O 5). O documento enfatiza a
importância polítíca do desenvolvimento
econômico e social, e descreve o obletívo
do programa nacional, como colaborador
"com os habitantes das comunidades e
municipalidades para que se ajudem entre
si; tanto na forma individual como cole-
tiva, complementando desta maneira os
esforços do govêrno nacional".

42. NOTAS SôBRE A AÇAO COMUNAL
Nt\ COLôMBIA

Departamento Administrativo de Pla-
nejamento e Serviços Técnicos,Bogo-
tá, Colômbia, 1960, 44 pp.

'A Colômbia é, talvez, o País híspano-
americano mais avançado no campo da
ação comunal. 1l:ste excelente boletim po-
pular, detalhando o suficiente para o ín-
terêsse dos técnicos, explica a base legal
e administrativa para o processo do desen-
volvimento comunal. Descreve os podêres
dados às Juntas de Ação Comunal e os
sistemas e métodos mais eficazes. O bo-
letim apresenta de forma clara os princí-
pios da ação comunal, as etapas gerais no
desenvolvimento de um programa, o papel
das juntas, o uso dos recursos humanos
e os métodos para organizar o desenvol-
vimento ao nível tanto local como na-
cional.

43. AÇÃO COMUNAL: QUE 11:?
COMO SE FAZ? POR QUl.!:?

Divisão de Ação Comunal, Ministério
do Govêrno, Num. I, Bogotá, Colôm-
bia, 1962, 1 p.

Folheto educacional sôbre 6S atividades
da Agência de Ação Comunal que se men-
cionou nas informações 36 e 46. A denní-
ção da ONU do desenvolvimento comunal
e seguida de uma explicação .em têrmos
simples "da participação da população nos
esforços para melhorar seu nível de vida,
dependendo todo o possível de sua própria
iniciativa". Temos que alentar esta parti-
cipação entre a população. coíombíana,
conclui o documento,

ti. PROORAMA PARA Ô OEsENVOLV'l-
MENTe DO DIS'l'RITO FALCON

Fundação para o Desenvolvimento da
Comunidade e Fomento Municipal.
Caracas, Venezuela,. 1962, 21 pp,

Trata-se de um valioso esquema. das
medidas necessárías para empreender o
desenvolvimento geral urbano da penín-
sula de Paraguaná, próximo do Lago de
Maracaibo. A chave do informe é o me-
lhoramento da administração municipal.
Enfatizam-se por outro lado, as obrigações
doa habitantes da comunidade; e um dos
"elementos básicos do programa" é a ma-
neira de como "propiciar a. formação de
uma consciência social da população para
colocá-Ia em condições de progredir por
si mesma e de desenvolver suas capacida-
des e valôres pelo seu próprio esfôrço". O
programa destaca a. necessidade da coope-
ração de outras agêncías nacionais da Ve-
nezuela, tal como o Banco Operário e tam-
bém de corporacões privadas tais como a
Shell e Creole Petroleum, para que se le-
vem a cabo os programas a longo prazo
que "mantém vivo o ínterêsse da comu-
nidade".

45. O PLANO NACIONAL DE
HABITAÇAO

Instituto de Habitação, Lima, Peru,
1961, pág. mímeo.

O documento explica de maneira deta-
lhada as metas do programa nacional de
habitação. Embora o informe não trate
da ação comunal em um sentido total, se
enfatizam a auto-ajuda e as técnicas de
ajuda mútua. Com referência aos progra-
mas de auto-ajuda no Peru, o plano re-
comenda "um sistema flexível que permita
resolver, mediante uma. efetiva participa-
ção do beneficiário, seja na construção
parcial ou total de sua casa, seja na orga-
nização da construção ou em ambos, seu
problema de habitação".

40. REL..<\TóRIO DO MINISTRO DE
GOWRNO AO CO~GRESSO DE 1962

Londofio y Londoão, Fernado, Bogo-
tá, Colômbia, 1962, 365 pp.

:1l:ste amplo informe do govêrno inclui
uma. declaração sôbre a Divisão de Ação
Comunal que se estabeleceu sob o Minis-
tério de Oovêrno da Colômbia. Os propó-
sitos principais aparecem junto com seus
fundamentos legais, os quais pedem a
cooperação dos residentes em cada Mu-
nicípio para com as 'autorídades locais.
A organização e o papel coordenador desta
agência governamental, que se estabeleceu
em 1958, tratou-se na Ação Comunal na
Colômbia (informação n.? 36).

47. PLANO GERAL PARA A CIDADE
DE AREQUIPt\

Martins Bazo, cartos de, Arquiteto
Chefe. Corporação Nacional da Habi-
tação, Arequípa, Peru, 1%2, 25 pp.
3 mapas.

O ensaio que acompanha o plano regu-
lador déste documento revela que o recente
crescimento urbano. de Arequipa se ca-
racteriza pela formação de "cogumelos"
que se estendem em uma área tão grande
como a área urbanízada da própria cida-
de. ll:ste Plano Regulador para a cidade
'tem em conta estas áreas e utílíza "A ação
comunal" .como tema, procurando compro-
meter a intervenção dos habitantes lU
execução do plano.

4à, 'tltE RÔLE ÓF URBAN PLANNING
IN LATIN AMERICAN COMMUNITY
DEVELOPMENT

M1ller, John. Tese inédita para o grau
de "Master". Universidade da Coll-
tórnía, Berkeley, 1963. .

1l:ste ensaio trata dos problemas físicos
que o crescimento rápido das periferias
das cidades latino-americanas engendra. O
ensaio também demonstra o uso do plane-
jamento físico urbano dentro de um am-
plo quadro do desenvolvimento comunal
urbano, para resolver êstes problemas.
Entre os assuntos incluídos temos a hís-
tóría do crescimento periférico das cida-
des na América Latina, os problemas fi-
sícos e outros problemas relacionados e
de caráter fundamental, a natureza do
planejamento físico urbano na América
Latina, as características da ação comunal
urbana e sua relação com o planejamento
fisico.

49. A AÇAO COMUNAL NO DISTRITO
ESPECIAL DE BOGOTA

Conselho Municipal do Distrito Espe-
cial de Bogotá, Bogotá, Colômbia,
195(i, 58 pp.

Reímpressão parcial da Lei Nacional n.O
19, de 1958, que criou a ação comunal na
Colômbia; são incluídos também o decreto
que organizou o Departamento Nacional
de Planejamento e Serviços Técnicos, e a
ação comunal no nível local. Com apên-
dice ao informe se inclui um folheto elo
Departamento Administrativo de Planifi-
cação que estabelece. as normas para elei-
ção do Comitê Díretívo para as Juntas de
Ação Comunal.

50. A AÇAO COMUNAL NA
LEGISLAÇAO URBANA

Sociedade Colombiana da Planificação,
Bogotá, Colômbia, 1960, 23 pp.

Um documento conciso e informativo
que explica e demonstra os programas da
Ação Comunal em Bogotá, as leis e os
têrmos que os apóiam. Incluem-se os
princípios da recuperação urbana e a pro-
gramação das atividades relacionadas ao
desenvolvimento da comunidade.

51. EL DESARROLLO DE LA
COMUNIDAD Y LA EFECTUACIóN
DE LA PLANIFICACIóN URBANA
EN AMERICA LATINA

Violich, Francis e Astíca, Juan. Estudo
preliminar preparado para o Congres-
so Inreramericano de Planificação,
Santiago, Chile, 1962, 47 pp. mímeo-
grafadas.

Ensaio que trata da contribuição poten-
cial dos técnicos da "ação comunal" na
eretívação do planejamento urbano. En-
focando a América Latina, bosqueja 'os
métodos pelos quaís a parttcípação da CQ-

munídade em vários níveis de planeja-
mento urbano pode ajudar a superar "os
limites conhecidos da eficácia no processo
de planejamento", Estendendo as projeções
estatísticas a realizações importantes es-
peradas pela comunidade. Fazem -se reco-
mendações à prática do planejamento na
América Latina, sobre o desenvolvímento
da- comunidade junto com o planejamento
urbano em vários níveis e sõbre as medi-
das para melhorar a :ação cornunal na
implementação do planejamento urbano.
Há um resumo em inglês. O
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Resoluções do IX Congresso do UIA
Tomando por tema do IX Congresso "A Arquitetura e

o meio ambiente' humano" a União Internacional de Arqui-
tetos (UIA) sublinhou a interâepetuiêncià das três funções
humanas: habitação, trabalho, recreação, tradueiâas pelo
meio resuiencuü, 'o meio de produção e o meio natural.

Assim, tõâas as resoluções apresentadas se aplicam, por
sua 1)eZ,de uma parte. à habitação e à indústria e de outra,
ao sitio naturalcuitiuuio ou seluaçem, nentium elemento do
território poderá ser considerado como indiferente à vida
humana.

Os arquitetos reunidos em Praga, por
ocasião do L"{ Congresso da U ..I.A. che-
garam às seguintes conclusões principais:
1. O melhoramento do meio ambiente

da vida humana na época atual, caracte-
rizada por transformações econômicas e
sociais, por uma urbanização crescente e
pelo progresso acelerado da civilização e
da técnica, constitui uma das tarefas mais
importantes do. humanidade inteira, por-
que sua existência está ameaçada não só
pelo perigo da fome e da guerra, mas,
igualmente, pela rápida degradação de seu
meio vital.
2. Não é possível remediar essa sítuação

através de uma série de medidas não
coordenadas e por isso mesmo eficazes. Os
meios deenírentá-la devem ser, tanto no-
que conceme ao crescimento da popula-
ção quanto à urbanização, parte integrante
e uma das finalidades principais do plane-
jamento e da programação econômica, so-
cial e terrítorial, bem como da exploração
racional de todos os elementos e de todos
os recursos da natureza.
3. O planejamento físico cria condições

p-ara um meio ambiente humano satisfa-
térío, mas é preciso fundá-to sôore uma
visão completa e prespectíva das aglorne-
rações, das iregrões, dos países e dos gru-
pos de países. Somente nesta escala será
possível conceber uma estrutura mais ade-
quada para o povoamento e determinar
zonas resídencíaís de densidade limitada,
em função de uma produção controlada.
O solo, base do povoamento e da urba-

nízaçâo, deve tornar-se disponível, subme-
tido a uma legislação especifica e ápoíada
em análises científicas, tendo em vista sua
melhor utilização e sua proteção.
4. O povoamento é Influenciado por con-

dições locais mas é preciso sublinhar a
necessidade de limitar o crescimento exa-
gerado das aglomerações as integrar em
um sistema coerente, flexível e evolutívo.

A multiplicidade de centros diferenciados
e complementares põe em evidência. a
importância do sistema de transportes.

As cidades e s centros de produção des-
proporcionados tornam-se desumanos, a
não ser que sejam estabilizado-s e reestru-
turados para enseíar sua íntegração nesse
sistema. Parece, por outro lado, indispen-
sável o desenvolvimento de pequenas. e
novas cidades - até dimensões ótimas.
5. O legado histórico da arquitetura do

passado enriquece o meio ambiente h,u- ,
mano, representa uma herança cultural
ínímttável e uma prova da continuidade

l6 da vida e do espíríto criador dos diferentes
povos e de diferentes épocas. O respeito
aos monumentos hístõríeos Se estende des-
de a proteção das peças individuais até a
do meio histórico tomado em seu conjunto ..
6. A sobrevivência dos monumentos de-

pende do seu inventário prévio, da ma-

neíra pela qual êles sãoIntcgr ados na vida
contemporânea; sua conservação é menos
uma conseqüência de' sua rentabilidade do
que . uma responsabílídade moral da. so-
ciedade frent-e ao patrimônio legado pelos
ancestrais, pertencente à humanidade in-
teira.

7. O problema mais importante - sem-
pre sem solução - é o da penúria de mo-
radias que faltam cada vez mais no mun-
do inteiro. O conflito entre a quantidade
e a qualidade das habitações, entre as ne-
cessidades individuais e as possibilidades
da sociedade, é onípresente: procurar re-
solver êsse problema é a tarefa primordial
e permanente do arquiteto, mas é, igual-
mente, em primeiro lugar, de todos aquê-
les que, em nome da sociedade, têm o
poder de decísão e o dever de responder
às necessidades da população.
8. A complexidade sempre crescente das

construções, seu desenvolvímento econô-
mico e técnico, evidencia a importância de
coordenar de maneira criadora a função
da habitação com os outros elementos do
meio ambiente humano ,
Esta criação Exige a variedade nas for-

mas de moradia, a possibilidade de fazer
sua escolha, o respeito pelo. equilíbrio psi-
cológico, a. capacidade de adaptação run-
c!onalpara todos; sem esquecer 03 menos
afortunados. As exigências individuais e
as famílíares devem se harmonizar com
a organização' social eficaz dos conjuntos
de habitação, que requerem, em primeiro
lugar, equipamentos coletivos completos.
9. O meio ambiente humano é influen-

ciado pela indústria, não apenas quanto,
às . condições de trabalho nos estabeleci-
mentos de produção, mas, igualmente, pe-
las conseqüências maiores que' se maní-
restam em seus arredores. A influência
dos investimentos sôbre a estrutura do
povoamento, Os transportes,a organízação
da região mostram a importância da gra-
vidade das decisões que concernem nota .•
damente à implantação industrial, as quaís
não podem ser tomadas senão vem nível
mais elevado. ll:ste problema é particular-
mente mais sensível nos países em vias de
desenvolvimento.
10. O papel do fator humano nos pro-

cessos modernos de produção e de traba-
lho .exige do' homem consíderações cada
vez mais severas quanto à sua -qualífíca-
ção\>rofissional e seu estado psíquico. Por
estarazíí.o. torna-se muito importante
examinar em profundídade as necessidades
do homem 'no local de trabalho e de S(l.-

tístazê-Ias no campo da arquitetura in-
dustrial.
11. A otemafuta do homem cema na-

turczasetra.duz hoje, em' muitos países,
pela íntervenção ela civilização sem qual-
quer respeito pela essência mesma da na-
tureza e da paisagem.

12. Mesmó qüe a 1ntervehçfu> das técni-
cas modernas possa justificar até a cria-·
ção intencional de paisagem artificiais, a
natureza reveste-se perante o homem de
uma tal importância, tanto por seus re-
cursos potenciais quanto por suaf~ção
de equílíbrío índíspensável as zonas urba-
nízadas, que sua proteção deve ser cuida-
dosamente estendida a tôda a extensão do
globo. Dai se infere a necessidade de man-
ter e multiplicar 00 elementos naturais
nas regiões industriais e suas .aglome-
rações.

13. As condições de desenvolvimento
futuro, do meio ambiente humano conti-
nuam incertas, mas o fim índíspensével
é o de procurar harmonizar êsse desenvol-
vimento com a consciência da continui-
dade entre o passado, o presente, e o
futuro.
Deve-se sublinhar que, em todos os es-'

tágíos de decisão e de elaboração de pro-
gramas, os arquitetes e suas organizações
especíalízadaa devem ser consultados.
A experiência acumulada pelos diferen-

tes países do mundo deve ser utilizada e
seus resultados comunicados à profissão e
ao grande público, no plano internacional.

14. A valorização da arquitetura e seu
desenvolvimento depende igualmente da
compreensão e da participação do' público
e maturidade dos responsáveis bem como
dos instrumentos que a sociedade venha a.
criar através de uma legislação eficaz e
flexível, e pela fundação das instituições
necessárias. Com efeito, a população deve
ser educada para poder parttcípar de uma
política que. diga respeito à estrutura, à.
forma e ao conteúdo do meio ambiente.
humano criada por ela.

15. Ao arquiteto incumbe, em sua com-
plexa colaboração com números associa-
dos tarefas as mais diversas; porém sua
miS:São essencialmente é a de velar sõbre
o nivel cultural e de dar um sentido .hu-
manístíco ao desenvolvimento do mundo
material.

RECOI\-1ENDAÇõES

Os participantes do IX Congresso esti-
mam que as resoluções precedentes não
terão aplícação senão com a complemen-
tação das seguintes recomendações:

A) Que as seções nacionais da UIA .ín-
formem aos governos, às autoridades lo-
cais, aos admínístradores e à opinião pú-
blica de seus respectivos países, as con-
cíusões do IX Congresso e que êles se' es-
forcem por aplicá-Ias.
B) O Comitê Executivo da U.IA deve

encarregar a Secretaria Geral de acertar
com o secretariado da UNESCO as moda-
lidades da participação ativa dos arquite-
tos na realização de todo o programa ou
íníoiatíva que vise a melhoría do quadro
de, vicie humana.
C) Atendendo à comunicação de Dele-

gado da Comissão Econômica para Europa
(CKE) , o Congressc recomenda ao oomttê
Executivo todo o esfôrço no sentido de
que os arquitetes tomem parte ativa na
conferência intemacional· que terá' lugar
em 1969170 sôbre o meio ambiente hmua-
no e sua influência sõbre a sociedade c a
economia nacional.
Os participantes elo L"{ Congresso comu-

mcsm aos arquitetos de todo o mundo,' às
ínstítulcõcs e 'aos governos, sua' ínquíe-
tude f~ce aos perigos sempre crescentes
Que ameacám o'. 'meio ambiente humano,
Êstimam Ser ii1dispensávcla mobüízação.:
dentro da maior colaboração internacional
possível, dos meios e das téenícas mais
evcluídas vnão para fins destrutivos, mas
para a nobre finalidade de melhorar' as
condições de vida da humanídade . a



Antônio José Landi
arquiteto de Belém
-I

Documentação existente
no Rio de Janeiro

Arquiteto DONATO MELLO J úN :OR, IAB-GB

o ESPÓLIO DE L~NDI

•
Cremos não existir ainda um balance

completo da documentação ou a cataloga-
ção da obra de Landi, escrita, projetada
e construída. Sentimos que o material se
acumula lentamente e acreditamos que no
futuro possamos apreciar sua personali-
dade de corpo inteiro. Questão de tempo
e de pesquisas, muitas em andamento.
Bolonha, Lisboa, Pôrto e Belém muito n03
podemo talvez informar. E também o Rio
de Janeiro. É o que procuraremos foca-
lizar.

Encontramos no. Guanabara documen-
tação original sôbre Landí na Biblioteca
Nacional e no Museu Nacional da Quinta
da Boa Vista.

Na Biblioteca Nacional, Landi se apre-
senta em duas fontes documentais: na
Beção de Iconografia e na Seçã.o Manus-
critos. Na Iconografia acham-se nove de-
senhos originais, creio inéditos. (10) Em
trabalho que preparamos para o Anuário
da Faculdade de Arquitetura da Universi-
dade Federal do Rio de Janeiro, a pedido
do seu diretor José Octacílio de Baboya
Ribeiro, procuraremos pormenorizar, se
possível, a documentação iconográfica da
Biblioteca Nacional e do Museu Nacional
da Quinta da Bóa Vista.

Talvez seja possível, numa pesquisa sis-
temática, no Rio de Janeiro, localizar-se
mais documentação, na Biblioteca Nacio-
nal, na Quinta e em outras fontes do-
cumentais: Arquivo Nacional, Instituto
Histórico e Geográfico Brasileiro, Itama-
ratí e Ministério da Guerra. Na DPHAN
não há documentação original sôbre Lan-
di, mas bons referências fotográficas e
bibliográficas. Marcós Carneiro de Men-
donça, em 1963, ao escrever "A Amazõnía
da época pombalína" divulgou quatro car-
tas de Francisco Xa.vier de Mendonça
Furtado ao Marquês de Pombal onde
Landi aparece referido.

o Parâ tem na figura de Antônio José Landi, arqui-
teto italiano (Bolonha, 1708 - Belém, 1790), um dos
expoentes de sua arte. É éle o arquiteto famoso das igre-
jas de Nossa Senhora de Belém do Grão-Pará, cidade com
a qual se identificou e nela repousa em maçnifico mau-
soléu, a sua querida igreja de Sant' Ana (1)

Artista de talento, começa agora a ser melhor conhe-
cido após um período de esquecimento injusto. Recomeça-
se a se lhe fazer justiça e a êle cabe hoje em dia um
capítulo da Arquitetura no Brasil por sua contribuição à·
arquitetura no Pará, hoje reconhecida ponderável a nossa
arte do século XVIII,

Seratim: Leite (2), Roberi C. Smith. (3), Ernesto Cruz
(4), Paulo de Albuquerque (5), Germain Bazin (6), Lean-
dro Tocantins (1) dedicaram-lhe páginas que procuram
desempoeirar sua personauâaiie artística projetando-o em
verdadeira çrasuieza e divulgando-o.

Infelizmente a sua vida e a sua obra ainda não estõ»
"iti totum" estuâaâas (8).

Juntamo-nos ao pequeno grupo dos que procuram
conhecer a~gomais do que' já é do domínio público epro-
curam dnnüçâ-to. (9) .

FIG. 1 - Guardo-vento de !é do Grão-Pará. Difere
do atuol. (Biblioteca Nacional - Seçãa de
IconcgTafla).

Na rica Seção de Iconografla da Biblio-
teca Nacional, competentemente dírígtda
pela bíbltotecárta Lígia Cunha e auxiliada
pela dedicado. documentarísta Eu..'lice Mqn-
so Oadral, encontram-se, na Pasta n,o 117,
nove desenhos originais de Landi, bem
conservados, não datados e primorosamente
executados. Cremos nunca terem sido re-
produzidos e irão ilustrar nossa pesquisa
no Anuário da Faculdade de Arquitetura.
Divulgamo-Ias agora.

Fizeram êles parte da famosa Exposição
de História do Brasil de 1881 em CUjo ra-

ríssímo catálogo (11) estão relacionados
dando-nos a pista. Sua procedência, se
documentada, não conhecemos.
Divulgamos êste material no Curso de

Arquitetura na Universidade Federral do
Pará, no segundo semestre de 19S6, em
palestra na Escola de Teatro, na Escola
de Serviço Social, da mesma Universidade
e entre alguns intelectuais estudiosos de
Belém antiga, bem como na Primeira
Reunião Paraense de Professôres de His-
tória (Belém - Faculdade de Filosofia da
U. F. P., dezembro de 1966).

Éstes desenhos acham-se relacionados no
segundo volume do Catálogo da Exposição
de História do Brasil (C.E.II.B.), 1881-
1882, Seção Artístíea - Classe XV -
Vistas. Paisagens Marinhas.
São êles (numeração e legenda do Catá-

logo da Exposição de História do Brasil):

1) n.? 16.835 - 1. "Guarda-vento da. Sé do
Grão Pará (fig. 1).

2) n.? 16.835 - 2. "Elevação de uma das Ca-
pelas colateraís da se".
(fig. 2).

3) n,? 16.835 - 3. "Sé do Pará. Tarja que
fica sêbre os Arcos do Cru-
zeiro. Óculo que fica na
parte interior da Igreja
sôbre a porta. Tarja que
fica sôbre o Arco do Ca-
pela-Moro Janela Interior
do Côro", (fig. 3)

1!:ste's três desenhos, em aguada de nan-
quím, são precíoscs pele. SU2. autenticidade
e pelo que nos informa dos detalhes pro-
jetados pelo arquíteto Landí, formado na
escola. de Bíbíena, influenciado pelo gêsto
paladíano dosado com o barroco-rococó de 17
sua. época. Não conhecemos outra docu-
mentação antiga da Sé anterior á refor-
ma em fins do século passado e empreen-
dida pelo Bispo do Pará, Dom Macedo
Costa. O paravento atuaj .nãc corresponde
ao desenhado por Landí , O atual substí-



FIG. 2 - Ele~'Qcéode "ma das cepC::,,·s colctt~{'Qis
do S6. (8./oI.-S.I.).

FIG. 3 • Detalhes internos da deco,,,~iío, lnexls-
ter,tes ctu"!lnente. (G.N.-S.I.J
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tuiu o antigo? O estudo de Landi foi exe-
cutado? Não sabemos responder. Não c0n-
seguimos looaJ1zar em Belém, documenta-
ção da. Sê, li. não ser Q já divulga&, (12).
Não conhecemos desenhos antigos das
plantas baixas da Sé. Em julho/BgÔ$tode
1965, o arquiteto Cristiano de Miranda/
Brasil !êz o levantamento da planta. do
térreo. O artista. orertou-nos o original
que dívulgaremos oportunamente.
As reformas dos fins do século XIX afe-

taram profundamente Q decoração inte-
rior. HWa vista a substitui~.áo do retábulo
prímítívo projetado por Landi pelo IlÔ'\'O
altar-mor de Luca Cariminl, exposto em
Roma. em 1865, chegado a Belém em 1671
e montado em 1381. O prímítívo era de
estilo barroco., de madeira, e o atual, todo
de mármore, ao gõsto italiano (3). Não
sabemos o que possa ter sobrado do re-
tábulo primitivo, nada conseguimos apu-
rar até hoje.
A moc.tu1açãodas pílastras monumentais

ao longo da nave aparece no segundo de-
senho, pois representa um tramo, em al-
çado, do piso à eorníja, compreendendo
um nicho nascido do chão e rematado su-
periormente em semícírcunferêncía, for-
mando as capelas colaterais. Felizmente
ainda encontramos na atualidade tal in-
dicação. Apenas uma modificação essen-
cial: o altar atualmente existente e de
mármore é'uõvo. rerorma de Dom Mace-
do. A moldura monumental, típica de
Landi, ainda lá está, a. enquadrar as dez
grandes pinturas das capelas colaterais.
Por cima das capelas, tribunas CODl gradil.
Do terceiro desenho, talvez não tenha.

restado nada depois da reforma. Não con-
seguimos situar os quatro detalhes indi-
cados.
São desenhos arquitetõnicos corretos,

linguagem educada de um arquiteto de
talento .:
!l: de se notar na. obra de Landi uma

mínücía curiosa, qual seja o emprêgo de
uma forma ou campo circular, rematando
elementos arquitetõnicos. São medalhões
círculares ou ovais como o que figura
neste terceiro desenho da. Sé. e que,:,vai
novamente aparecer na sua fachada sem
forma do óculo central e nos dois mos-
tradores de relõgío das tórres. Encontra-
mos o medalhão circular na portada. da
Capeia de São João Batista, na portada
lateral da Ca})€la do Murutucu, nas so-
breportas internas da Igreja de Sant'Ana,
no óculo e mostradores da fachada da igre-
ja do Carmo, nos ovais das trapeiras do
Paláclo dos Governadores, hoje ínexístentes,
nas portadas da igreja das Mercês e nos
vãos ovais (hoje inexistentes) do convento
anexo em sua fachada no térreo, e na
portada da casa do alferes Antônio de
SOUza. Azevedo, sogro de LancU. Forma
ornamental verdadeira assinatura de Lan-
di. Aparecem também sob a forma de
escudos.
4) n," 16$38 ""Frontaria da nova Igt-e,ia.

da vila. de. Ca,mlltá... (hoje.
(}aDUltA). Trata-se da, eleva-
çã~ da faebada princfp.al e

FlG. 4 • hcbod:" pef<ll. ~ i.gtej<! dC<:lII'ftC.td, lIs.j~
nod:o, (Il.H.-S.I.)

~la.nta oorrespendente. Com-
posiçAo apilasti'ada, simétri-
ea, de linhas neoeíâssícas,
frontão retllineo, remate su-
perior em linhas barl:õcas e
três cruzes. Uma minúcia.
também comum na arquite-
tura. de La,ndi é o elemento
'Vaso ou ornato-piram.ida.do
ou semelhante nos remates
de tõrres e frontões, Tõn'es
(le seção quadrada e nicho
sêbre 11; portada da. entrada.
Lê-se à direita baixa: "José
Antonio Lande fêz". (fig. 4)

5) n. tO 1S,839 • "Planta da. Igreja da. Guru-
pá, elevação interior e exte-
ríer", Composição simples,
tipo capela, rematada. por
frontão retfiéneo, projeção
da. cobertura. Na. sobreperta,
frontão eurvetíneo. (fig. 4),
No interier capeía-mor e
dois altares laterais, em bi-
zel, na nave retangular. Na
direita. baixa, lê-se: José Au-
tcnío Lande fêz",

6) n," lUI4:0 - L "Planta de uma igreja (do
Pará? a. igreja de Guropá?)
(fi~. 6),

'l n."1G..8,w • 2. "Igreja do Par-.i? Corte
JOOStrantlo um altar", (fig. '1)

8) n.' 16.MO • 3. "Igreja. do P-olrá? Corte
mostrando um altar". (fig. 8)

Desenhos e serem identificados quanto
a sua destinação, sendo o 3.° uma variante
do 2.°. Feitos em aguada de nanquím, O
1.0 desenho tem duas soluções que corres-
pendem ao 2.0 e 3.0• As molduras dos vãos
acima elas portas laterais lembram as mol-
duras que Landi empregava para o en-
quadramento de painéis pintados. !l:ste
tipo de moldura aparece também nas ca-
pelas colateraís da Ordem Terceira de São
r'nmcisco.

9) n.~16$41 - "Planta da. nova Igreja de
Santa Ana, no Iga.rapé-~li·
rim. (fig, 9)

Eleva-;;ão da frontaria e planta corres-
pendente. Composição neoclássíca, O COI1-
junto se inscreve pràtícamente num qua-
draco, em. dois níveís, com Wl'l'CS síneíras
ligadas pela parto correspondente ao fron-
tão. Como na fachada de Camutá, em-
prêgo de ordem dórica. O tipo de vaso é
o da. Igreja de Gurupá , Na direita baixa
lê-se: José Antonio Lande fêz". (fig. 9).

Observacâo - O artista assínava-se:
José AntO'nio Lande, hoje em dia, entre-
tanto, é referido como Antônio José Landi.

L.-L"iDI N,\. SEÇ2iO DE MANUSCRITOS

o C.E.H.B. nos indlca, sob o n,? 16.825
Q seguinte titulo: "Prospectos de Cidades,
V11lus, Povoações, Fortalezas e Edlf1cios,
pjos e ceonoeíras, da Expedição Phílosó-
phíca do Pará, Rio NegrO, Matto Grosso
(l <..'"'uiabá.". Série de 109 fôlhas com de-
senaos a. lápis, aquarelas, s, d,
'Trata-se de um vallosÍssinlo código

atualmeI'lte na Seção de Manuscritos



t

(l - 11.1,2) da Bihllo~ Nacional, ando
ccnsultamos. 4cha-se em perfeito estado.
Faz parte do monumental acervo da. obra.
coligida por Alexandre P..odrigues Ferreira
em grande parto ai Q'Uardada.

A obra de A.R.l". já foi parcialmente
dívulgada e seu espólio catalogado nos
Anais da. Biblioteca Na.cional (14.) o em
separata, catálogo da Divisão de Obras
Raras e Publícações da própria Biblioteca
Nadonal. (16)

MicrofilInamos os 19 desenhos e dívul-
gamo-tos em "slídes" em Belém, [unta-
mente com os 9 já referidos, no CUrso que
demos palestras e entre interessados. Pre-
tendemos publícá-Jos em estudos futuros
sôbre a documentação arquitetõnica de
Belém , 1

Esta parte do acervo de Alexandre Ro-
drígues Ferreira não é inédita., mas é
pouco conhecida. Sua divulgação pela
Biblioteca Nacional (opus cít.) em 1962
tornou acessível aos estudiosos o catálogo
de manuscritos e bibliografias de A.R.F.

A E.xposiç.'ío sôbre "Alexandre Rodrigues
Pen'eira" pela Biblioteca Nacional em 1956
divulgou para. o grande público seus mil-
meros manuscritos, mas não os desenhos.
Recentemente alguns dêstes desenhos fo-
ram publícados. GG)

11:digno de nota o grande movimento de
curiosidade e pesquísa que se dá, nos úl-
timos anos, com a obra imensa do gr-ande
sábio baiano. ~le tem sido solicitado pela
pesquisa de historiadores, antropólogos, bo-
tânicos, proíessôres, ete. Chegamos a. êle
pelas mãos de um arquiteto - Landi.
Alexandre Rodrlgucs Ferreira. em sua paí-
xão de documentar a Amazônia, colecio-
nou imensa bagagem íconográfíoa que le-
vou para. Portugal depois de sua estada
no Brasil entre 1783 e 1792. De Lisboa
êste materíal voltou para. o BraSil em boa.
hora. -
Parte dêstes 109 desenhos se refere à

obra de Lancli. Estão descritos no Catá-
logo da Biblioteca Nacional, sob o n.o 74
(l a COO das páginas 79 a 92. Dentre
os que se referem a Landi relacionamos:

•

V) - Prospecto da nova Praça das Mer-
cês mandada, fazer pelo Governador e CU-
pttão-General D. Francisco de souza Cou-
tínho , (fig. 10)

VI) - Prospecto da frontaria da igreja
da ~ CEsbôço a lápis, por Cúdina).

VII) - Retábulo da Capela-mor da
igreja Catedral da Cidade do Pará. In-
ventou-o, grátis, o Capitão A."'lt-ôDio José
Landí, arquiteto régío e deu-o para o Real
Oabínsto do História Natural. (fig. 11)

VIII) - Frentarta da igreja matriz de
Sant'Ana da cidade do Pará, Inventou-a.,
grátis, o capitão Antônio Josê Landi, ar-
quíteto régio e deu-a para o Real Gabi-
neto de História Natural.

IX) - Espacaw do interior da igreja de
Sant'Ana. Inventou-o, grátis, o Capitão
Antônio José Landí, arqueteto régio e
deu-o para o Real Gabinete de História
NaturaL

. Xl - Espacato pelo qual se vê o réta"
bulo da capeía-mcr, da Igreja Matriz de

8s,Ilt'An.8.. Ií.ventou-a, grátis, o Capttão
Antóri!:o José Landi e deu-o pura o Rer.l
Gabi.nete de História Natural.

XI) - Sacrário da capela-mor da ÍgJ.'e-
ja. h:tatriz de Sant'Ans.. Inventou-o, grá-
tis, o capítão Antõn.ío José Landi, arquí-
tem régio e deu-o para o Real Gabinete
do .itistói"ia NattU'v.l.

XlI> - Planta da igreja de Sant'An.a.
lnventou-a, grátis, o capitão Antônio
José Landi, arquíteto régío e deu-a para
o P~al Gabinete de História. Natural.

XIII) - A) Prospecto da frontll.ria da
igreja. dos CarmeUtas CalçadOs. B) Esbôç.o
a lápis devido a Cod!na.

XIV) - Frontaria da capela de São
João, da cidade do Pará. Inventou-a, grá-
tis, o Capitão Antónío José Landi, Gl'qUi-
teto régio e deu-a para o Real Ga.bi.tlete
de História Natural.

xV) - Esp~to do int~l'ior da capela
de São João. Inventou-o, grátis, o Capi-
tão Antônio José Landi, arquiteto régío
!' deu-o para o Real Gabinete de Hístórla
Na~ural. .

XVI) - Retibulo de perspectiva da ea-
pela-mor da igreja .Çe São João. Dese-
nhou-o, grátis, o ó!:pttfio Antônío "José
Landi, arquiteto régão e deu-o para o Real
Gabinete de História Natural.

XVII) - Planta d:1 capela de São João.
Inventou-a, grátis, o Capitão Antônio José
Landí, arquíteto régio e deu-a piU'a o Real
Gabíncto de História. Natural.

XVIII) - Pl'OSPBCtO da frontaria exte-
ríor do palácio da residência dos Exmos.
Generais da cidade e capítanía do Pará.
Desenhado por J. J. cocma, 1784.

XIX) - Fr-o-ilta.d.:t do mesmo palácio
para a parte do jardim. Desenho de J.
J. Codirul, feito em 1784.

XX) - F-ront;u·ta: do Hospital Real 11,1i-
litar , Esb JÇO a lápis devido a Codi.na.

x,"'O) - Frontarta do;; armazéns r~u~
tinha ordenado que se fí:z~.ssern. na cidade
do Pará a Companhia Geral 0.0 Comércío,
Invent.ou-a., grátls, o Capital Antônío José
Landí, arquiteto régio e deu-a para o Real
Gabínete de Uistórit3 Na.tlll't'J.

XXII) - Frontaria das casas de Manuel
Raímundo Atves da cunha. Esbôço a lá-
pis reíto por Codína. Iôentificamos esta
casa em Belém. Trdt&-S<l do Sobrado CO
Largo das Mercês, esquina da Rua ~loão
Alfredo com 'rravessa l'1"utuoto Guimarães.
Profundamente alterada ruas reconhectvel
pelo sobrado, pelo número de vãos, pro-
porções e massa.

}LXIrn - Frontaria das casas do Alfe-
res Antêtuo de Souza. Azevedo. EsOOço de
oodína. Conhecida como Palacínho , A êle
se liga controvérsia recente a respeito da
antíga grafia da atual travessa Campos
Sales: Travessa do Passínho (por causa da
capela dos Passos da Fam1l1a Pombo) e
'n'avessa Paclnho (ref-er1ndo-se ao Pala-
cínho), Pesquisas eentínuam para resol-
Ver esta curiosa grnfia antiga. Cumpre-

flG. S • !grejg de Gllmp<Í, IIssined<>. {a,M.-~.!.1

FI<i. 6 • Plant" de Igreja "&0 ldentifí,ado. (S.N.-
S.I.)
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f·lG. 7 • Corte transversol de Igrelo n&o kkl\tl·
flCOilo; planto nll flg. 6. (B.H.-$,I.)



FlG. 8 - Corte transversol de igreja nêo k!entlfi-
c:.sda, vcr:onte da ':9. 7 (!l.N.-S.l.)

F!~. 9 - Fechada p.inc:j><l1 P'Hll a ig!eio de Sent'-
A ••" do Igo.epá-M;rim, esslnedo. (!l.H.-
5.1.)

nos lembrar que Landí era geme de An-
tônio de Souza Azevedo e morava perto
do sogro na rua que o povo chamava de
Landí, hoje Padre Prudêncío , (fig, 12)

-XXIV) - Frontaria da Casa do, Capitão
João, :Manuel Rodrigues, EsbOço de oo-
dína a lápis.

LXVrn) - Prospecto da, pintura que fêz
o Capitão Antônio José Landl na capela-
mor da igreja Matriz da vila capital de
Barcelos, no ano de 1785, grátis, Deu-o
para o Real Gabinete de História Natural.

LXIX) - Prospecto de pintura que fêz
o Capitão Antônio José Landi, arquiteto
régio, aos lados da capela-mar da igreja
Matriz de Barcelos ... Deu-o para o Real
Gabinete qe História Natural.

Os dois últimos desenhos, bem como o
de número XVI são representações de
retábulos com efeitos de perspectíva ceno-
gráfica de acôrdo com os empregados por
Bibiena de quem Landl fôra díscípulo ,
Outra característica que deduzimos da

análise dos desenhos de Landí é o gôsto.
pelo emprêgo de painéis pintados rica-
mente emoldurados nos retábulos de al-
tar, caso raro no Brasil. Notamos o em-
prêgo tanto no altar-rnor como em altares
colateraís, verbí gratía na Sé, nas igrejas
de Sa.nt'P,.Ila. nas capelas de São João Ba-
tista e da Ordem Terceira de São Fran-
cisco, que também julgamos ser de Landi
por êste motivo.
As legendas constantes dos desenhos e

acima relacionadas, estão manuscritas e
são autógrafos de Alexandre Rodrígues
1"errei1'a. t
Esta coleção de 109 desenhos é de ex-

cepcional importância para o estudo da.
íconograría e da Arquitetura do Pará.
Excepcional seria também a contribuição
de quem pudesse dívulgá-la. Fica aqui
uma sugestão por mim sonhada, à Uni-
vcrsídade Federal do Pará. Aliás, em 1833
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Manuel José Maria da Costa e Sã, dando
um parecer em Lisboa sôbre a publicação
dos trabalhos de Alexandre Rodrígues Per-
reíra escrevia: "Seja como fôr, tornarei a
repetir, a publicação dos trabalhos do Se-
nhor Doutor Alexandre, por todos os lados
por onde os queiramos considerar, são do
maior ínterêsse científico e para o Impé-
rio do Brasil ainda a êste una outros mui-
to importantes, econômica e politicamente
considerados. "A Lei 11.° 1.706, de 22 de
outubro de 1952 - autorizou o Poder Exe-
cutivo a edítar a obra de Alexandre Ro-
drlgues Ferreira",
Em Belém cheguei a sonhar com uma

exposíção fotográfica para divulgar a íeo-
nogratía que tinha pesquísado na Biblio-
teca Nacional (118 originais) e da qual
provídencíeí a mícrofrlmagem. Infeliz-
mente não consegui realizar esta tarefa,
tão pouco tempo para tanta responsabili-
dade.

LANDI NA QUINTA DA BOA VISTA

o Catálogo de Manuscritos e Bibliogra-
fia de Alexandre Rodrigues Ferreira deu-
me a pista para pesquísar na. Biblioteca
do Museu Nacional.
Em magníficos In Folío (n,? 27), em

cinco volumes manuseamos sôfregamente
belíssíms coleção de desenhos do acervo
fabuloso de Alexandre Rodrigues Ferreira.
A maior parta refere-se à Antropologia e
Botânica, somando !)l2 desenhos.
O volume segundo traz o seguinte títu-

lo: "Prospectos de Cidades, Villas, Povoa-
ções, Edifícios, Rios, Cachoeiras, Serras,
etc. Da Exposição philosophica do Pará,
Rio Negro, Mato Grosso e Cuiabá. Copia-
dos no Real Jardim Botânico".
Consta êste volume de 81 pranchas, em

sua nova encadernação, havendo 2 pran-
chas antigas passadas para a encardena-
ção do 1.0 volume.
Formam uma coleção de desenhos copia-

dos da série de 103 desenhos orígínais da
Biblioteca Nacional. Embora as séries não
sejam idênticas completam-se e aumen-
tam a documentação.
Dêste acervo provídenclarnos 18 slídes

coloridos e 51 fotografias que divulgamos
em Belém juntamente com os dois con-
juntos já focalízadoa.
Acham-se êlss referidos no item 157 do

Catálogo da Divisão de Obras Raras e Pu-
blicações (pags, 130 a 133) da Biblioteca
Nacional.
Da coleção da Quinta o que não encon-

tramos correspondentes na ela Biblioteca
Nacional, destacamos quatro desenhos im-
portantes:

a) Fachadas da Igreja de Santo Alexan-
dre e do Palácio do Bispado.
Em relação às fachadas atuais observa-

mos algumas diferenças: os três níchos
de empena com imagens e com ornatos
de enquadramento: relógio na tôrre da es-
quina que aliás está com a ventana aberta
(hoje empenada); tojadilho sôbre a en-
trada do atual Arcebíspado e alguns vãos
índícados, mas não vasados, como hoje.

b) Três desenhos da Igreja do Convento
do carmo, compreendendo planta baixa
(fig. 13). cortes longitudinal e transversal.
:e:stes desenhos são importantes, creio mé-



FIG. 11 - Retób ••!o da c<lpela-mof da Catedral"
Belém, hoje inexlstente s••lístit"írlo 1>""
olt<>r-mor de Luço Corimin:' (D.N.-S.M.)

ditos, e representam um projeto de Landí
paro a igreja do Carmo, com cúpula sôbso
a capela-mor e retábulo barroco para o
altar-mor , Landi interferiu no acabamento
do Carmo, mas a cúpula não foi executa-
da. Outra característica de Landí: o gôsto
pelas cúpulas, tão raras no Brasil colo-
nial. Das três que estudou para Belém,
conseguiu executar as de São Joso e de
Barrs'Ana.

PROJEÇÃO DE L.4.J.'l"DI

A divulgação em Belém destas três co-
leções ícnográrícas compensou-nos a sua
organização pelo reconhecimento e grati-
dão dos alunos, professôres e dos amigos
que lá fiz, ao sentirem o praz-er de lhes
levar estas pesquisas que serviram para
Ilustrar o papel artístico e histórico de
Landi na Arquitetura Colonial do Pará e
como parcela do programa de Arquitetura
no Brasil no Curso que professei.
Landí, ficaram sabendo, tem para Be-

lém a importância de Grandjean de Mon-
tigny 110 Rio de Janeiro e de Luis Vauthlsr
em Recife. Landí merece ser melhor es-
tudado e pesquísado ,
Robert Smith e Leandro Tocantins te-

ram a Belém para conhecer Landí , E eu
também. E recentemente o professor Sté-
lío Alves de Souza também foi procurá-to
lá. Gerrnaín Bazin emocionou-se com suas
criações (1'i). A Diretoria do Patrímõnío
Histórico e Artístico Nacional tombou
parte de sua obra (18).
Belém começa também a lhe fazer hon-

ra: a pracinha fronteira à capela de São
João receberá, depois de njardinada, o
nome de Landi, que lá terá pequeno mo-
nUlllentoj graças aos esforços do nístona-

dor Augusto Meira Filli..o, também seu
cdrnírador ,

Os alunos do Curso di! Arquitetura co-
nheeeram Landi (lü) e eu gostaria de
melhor conheeê-Io para melhor admirá-
10 e divulgá-to. "

NOTAS:
(1) Em locol nõo kkl"\tificado. Não cOl'I5egui

achar em Belérn documentação sôbre o ca-
samento e morte de Londi. Na C-úria, OS
documentos sõo do século XIX, conforme me
informou o C&nega local.

(2) Leite, Sercflm, S. J. - Histório do Compa-
nhia de Jesus no Brosil. R io de Janeiro i9;iO
(10 volumes): 111, 222 - IV, 179 - VII, 342
- VIII, 207 - IX, 368.

(3) Smith, Robert C.

ri Pclccio de Ias Gobiernodcres fr Gmn Paró.
In - Aneles dei Institl..fto d~ Arte A:ner~no
e lnvest içociones estéticos - 1"\.0 4" - 1951
- Buenos Aires.

Srn.th, Robe-rt C.
Antônio JO$é Londi, arquiteto ito l.cno do
sécu!o XVIII na Brasi!. I" - "Acres" do 111
Colóquio tntemcclcoct de Estudos Luso-Brc-
sikiros, Lisboa 196{).

(4) Cruz, Ernesto

O arquiteto Londi. In "Prcclssõo dos Sé-
CU:05" Seiém, 1952.
Dtvutgado posteriormente, com kztercçóesJ
no Fôlha do Norte, Bélem, de 29 do dczem-
Voe de 1963 .

(5) AJbuquerque, Paulo de
ln "Hebitet" 12, setembro de 1953, Sõo
Paulo.

(6) Bazin, Gerrncin
l'Architeclure Religieuse Bcroquo ,,1.1 8rési!.
Tornos I e 11, Paris, 1956 e 1958.

(7) Tocantins, Leandro
Santo Maria de Belém do Grão Perá.
Rio de Janeiro, 1963.
Especialmente o ccplrulo "Antônio José
landi - O Grande Arquitete de Bclérn".

(8) Leandro Toccntlns (opus cit.) anuncia a
publicar "Londi, Arquiteto do Grõo-Pcré".

(9) Na exposiçõo "Santos de Nossa Senhora de
Belém (dez. 66 - [on. 67) expusemos uma
"Relíquia de Sont'Ano", doação de Lcnd]
à igreja de Scnt'Ana.

Escrevemos então três trabalhos:

o) Santos de Nosso Senhoro de Belérn do
Grõo Pará - Fólho do Norte de 24 de
dezembro de 1966.

b) "O Arquiteto Antônio JDSé Landi e o
Relíquia de Sant'Ana" - A Província
do Pará de 29 de dezembro de 1966
(Sem revisão do autor, saiu truncado).

c) "Arquitetura e A~i de Belém".

"Fôlha do Norte" de 1.0 de janeiro de
1967.

d) Continucndo nesses pesquíscs sôbre
Landi, escrevemos recentemente "Antô-
nio José Lcndi - Arquiteto de Be+ém
- Documentcçõo existente em Lisbop"
.• Rio de Jcnelro, JU:"1ho de 1967 (A,i-
rneoçrcfodo) .

(10) Nunca soubemos de sua divu!g~ão.

(11) Annces da Biblioteco Nacional do Rio de
Janeiro 1881 -1 882 - Voi. IX.

(12) Acontecimentos históricos sôore o Catedral
InA Palavra ~-- Belérn, de 29-7-1940,
5-8-1940, 22-8-140, 29-8-1940, $-9-1940,
12-9-1940, 19-9·194{), 3-10-1940, 10-10-1940,
17-10-J940, 24-10·19'-40, GrOSQs 00 C~

Leal conhecemos ês+e mctericl . Nos f'A':inQes
do BiblíotheCa e Archivo" PubHco do PerÓ"
encontrem-se ckJumos reforén·dos à cons-
trução dq Sé disperses na dccumentcçõc pu-
bllccdo .

(i3) Leal, Américo da Sirva, Cône-:Jo

"A Catedral de Belém do Pcró", 1942, Oli-
cinos Grófk:os Santuário N. S. Aparecida.
Muito me valerem as boas rckrções com o
Cônego Leal, ex-Curo da Cct edro l e estu-
di-oso de hístôrto, a quem se deve tom-
bérn n)ognífico coleção de cartões postais,
em série, divulgando o m>Jgn,fico Sé de Be-
lém. Ganhamos, por sua gen1 He.::o, entre
outros livros, a série dos posta is.

(14) VaHe Cobra!, Alfredo do

"Alexandre Rodrigues Ferreiro. Notícias dos
obras manuscritas e inéditas à viagem phi-
Iosophico do Df. Alexcndra Rodrigucs Fer-
relrc ", Vol. I, " e 111 dos "Anncos da
Bibllo+heco No-cional do Rio de Janeiro",
1876, 1877.

(15) Divisõc de Obros Raros e Publicações.

Biblioteca Nacional - 1952 - M.E.C.
Alexandre Rodrigues Ferreiro - C"tótego
de Manuscritos e Bibliografia.
Seporcto do volume 72 dos Anais do Si·
bl loteco Naciono I.

(16) Fontes, Glória Marly D.N. de Corvolho

Alexandre Rodrigues Ferreiro - Aspectos de
sua Vidc e Obra - Cadernos da Amazônia,
n.? 10.
Instituto Nacional de Pesqulscs do Amczônio,
1966.

(17) Geuooin Bazin (opus cit.) divuigOlJ alguns
dos desenhos de Landi do Seção de Ma-
nuccrltcs do Biblioteca Nacional.

(18) Dos 18 monumentos tombados pelo DPHAN
no Par6 pelo menos 7 ligam·se ao crqulte+o
de Belém:

o) Acervo arquitetõnico e po isoqist ico do
Praço Frei Caetono Brandão, onhgo
Lorgo do Sé.

b) Igreja Catedral de Nosso Senhora das
Groças.

c) Igrejo e Convento de Nosso Senhora
do Ccrmo e Ccpelc do Ordem Terceira,
anexa.

d) Igre;a e Convento de Nossa Senhora dos
Mercês.

e) Igre;a de Nossa Senhora do Rosário.

f) Igreja de Sant' Ano.
g} Igre;a de Sõo João Botista.

(19) O terceiro trabalho prótico dos alunos do
3.0 ano do Curso de Graduação do 196-6 fai
o estudo do Ccpelo de São Joõo Batista,
realizado em equipe . O aluno engenMiro
Alcyr Meira, do Curso da Adcptcçõo estu-
doú a "Evolução do Arqulteturo Religiosa
em Belém", como segundo trcbclhc prót ico,
Ambos sob minha supervisõo e com o espl-
titode dor ênfase à arquitetura local. O
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A originalidade na
pesquisa científica

A orígínalldade mantém estreitas corre-
lações como espírito criador, embora, para
realizar trabalho original, nÍÍ() seja obri-
gatório que se realize uma descoberta, no
sentido estrito.

M. A. I'-OURCHETCAMPOS
Considera-se origfnaí aouilo que difere

das coisas e fatos correntes ou comuns,
já pm uso. A rícor, 'original é a. matriz
- única - que dá ou pode dar origem a
reproducões, Caracteriza-se fl. oríalnali-
dade por sua síneularidade, ll: oriltinaJa
obra oue, saída do pensamento criador, é
íntredusída, concretamente, no espaço e
no tempo. como exemplar acabado. A
originalidade é condíção que não existe a
meias, A qualidade nova do exemplar
concebido e concretizado deve manifestar-
se como um choque emocional para oual-
quer indivíduo cue não sela o seu próprio
autor constituindo-o às vêzes, mesmo para
êle , Uma obra node ser original sob um
aspecto e rotineira EOb outros. O fato de
ser críação da. mente coloca no intelecto
o ponto de partida da obra original.

No livro "O despertar ãos máçicos", enconiramce
referências a um certo Diretor do Patent Office ame-
ricano que, em 1875, pediu demissão de seu cargo por
julgar que "nada mais tunna para moentar" e, por
conseguinte, para ser patenteado. Observando o pri-
meiro surto de progresso científico do século XIX,
acredüaua êie esgotadas tôâas as possibilidades de
o1'Íginaliclade! Nem outro era o espirito que animava
o grande MarceUin Berthelot quando escrevia, em
1887:"0 Universo não tem mais mistérios ... " A ati-
tude melancólica, que no final do século XIX, domi-
nava grande número de cientistas, convencidos de
não haver mais encanto para o pesquisador, porque
tudo estava descoberto, é irequentemente reeâittuia
por muitos estudiosos que perguntam a si mesmos
(e ds véus a outros) com angústia, C01nOpoderão
ser originais ao realizar tarefas de investigação cien-
tífica, se tudo já parece ter sido "descoberto" .•• A
angústia passa a se transformar em verdadeira ago-
nia, quando aquêle que, TU)! Brasil, se inicia na senda
da pesquisa, depara com os textos normatioos do
acesso aos târtos degraus de carreira universitária, os
quais tornam explicüa a exigência. de "trabalho ori-
ginal" de investigação. A originalidade parece mira-
gem para o p1'incipiante. Se abre as revistas cientí-
ficas, se percorre as págínas das obras de reiência
encontra dezenas e centenas de "comunicações" sôbre
08 temas que pensava versar, Todos os caminhos já
parecem ter sido triuuuios por outros que a antece-
deram, âeoassadoe todos os meandros, examinados
tôâas as peculiaridades. Sua mente lhe parece estéril
C01nOuma estrada asfaltada, batida de sol; e o desâ-
nimo dêle se apodera. Todavia, o referido Diretor do
Patent Office e seus seguidores [oram. âeementiâos
pelo século XX, ao longo do qual se situaram espeta-
culares descobertas cientiiícas, moâiticadorae da face
da Terra - ampliada nos vôos inierplanetáríos -
das atitudes dos homene - contiantee no radar e 11:a
cibernética, seguros da existéncta de inúmeros mis-
térios que no mundo os desafiam.

o PAPEL DA MENTE

Temos que considerar a mente do ho-
mem apenas como uma parte do complexo
biológico que se define como pessoa hu-
mana estando, nessas condições, sujeita às
leía e contíngênoías das ínterações bíotí-
sícas e bioquímicas a que está suíeíto o
organismo. Golovín compara o intelecto
a um "sistema computador dotado de me-
mória" no qual, o sistema nervoso desem-
penha o papel de coletor e codificador de
informações enquanto, provàvelmente, o
armasenamento das informações é feit-o
pela eértex cerebral. Sabendo-se que há
cêrca de 1010 neurôníos no sistema Na'-
voso Central e que cada neurônío afeta e
é afetado, díretamente, pelo menos por
uma centena de outros, pode-se imaginar,
imediatamente, que cada informação ar-
mazenada tem condições para ser ínter-
lígada com. numerosas outras. 1": do nú-
mero de informações armazenadas e da
capacidade de estabelecer conexões múlti-
plas entre elas que depende, prímàría-
mente, a capacidade criadora de cada um
e, conseqüentemente, condições de realizar
obra dotada de "originalidade".

Todavia, Lowenf'eld, ao considerar "ca-
pacidade criadora e desenvolvimento rnen-
tal", faz a seguinte afirmativa que julga-
'mos de extrema importância para a com-
preensão do problema ela orgínínaltdade.
em ínvestigaçâo cíentíílca: "a educação-
com tôdas as implicaç-ões que tem, dos
pontos de vista mental, emocional e C<."'Pi-
ritual - é grandemente responsável pelas
atitudes, ações e realizações científicas,
assím como pela capacidade de caminhar
para a frente, que podem manifestar os
hcmens' .

22 Admitindo como verdadeira essa asser-
tiva, encontramos na educação - conjunto
de condições ambientaís atuando sóbre o
indivíduo como fôrça resultante de ato
deliberado ou 1nvoluntár1o - a oond1ção·
secundária. para O desenvolvimento da ca-
pacldade de reáUzar obra origtnàl. Estamos



assim diante elo fato óbvio já tantas vê-
zes assinalado pelos psicólogos: duas fôr-
ças são responsáveis pelo comportamento
humano - herança e meio.
A atividade criadora não é senão um

comportamento individual perante os de-
safios, os problemas e as realidades ele
todos os dias.

J!: ímprováveí que um indivíduo apre-
sente condiç-ões tais que nêle não desa-
broche, de alguma forma, o impulso cria-
dor. Não é licito esquecer, entretanto, que
a capacidade inventiva (que não é senão
um sinônimo de capacidade criadora) S3
manifesta em graus extremamente varia-
dos. Pode-se observar o fato, com muita
facilidade, num grupo de críaças empe-
nhadas num jógo de boliche. As bolas
íançadas contra as garrafas vão parar
muito longe, cansando os apanhadores, até
que um dos garotos decide colocar ao fun-
do, em distância razoável, deitada uma
tábua. ltS8e artif[C!o facilita a tarefa de
recolher as bolas, aumentando o ínterêsse
10 jêgo.

GuL'"elin aponta dois níveis de capaci-
dade criadora: um primário que traduz
em engenho poderoso e um secundário,
que é o mais corrente. Por êste, consegue
o indivíduo melhorar o uso e dar mais
amplas possibilidades de exploração a algo
que já estava descoberto, criado. A visão
do homem possuidor dêste nível secundá-
rio de críatívídade funciona como se au-
xiliada por uma lente de aumento capa-
citando-o a notar mínúcías e ângulos ainda
não explorados, de objeto já existente.
Serve de exemplo dêste tipo de críatívídade
a. chamada descoberta da imprensa. l!:
fato sabido por todos que, desde tempos
tmemoríaís, usava-se na China um pro-
cesso de imprimir gravuras por meio de
pranchas. A adaptação do método à gra-
vura de letras, foi obra do gênio ínventívo
de GUTTENBERG. Mesmo para êste ní-
vel de capacídade criadora - dita secun-
dáría - há necessidade de uma certa ílu-
mínação porque o fato não é óvbio e
passa despercebido à maioria dos homens.
Resuita do relacionamento de conceitos
com príncípíos ou doutrinas já conheci-
dos, porém dentro de uma ordem nunca
antes estabelecida. A ordem é nova, po-
rem as coisas já existentes não são in-
trinsecamente alteradas. lt neste nível de
críatívídade que se desenvolve o maior vo-
lUme da investigação cient!f1ca contempo-
rânea , Dos fatos já existentes, de pre-
míssas já estabelecídas, o pesquisador pro-
cura ver novos ângulos, tirar conclusões
mais amplas, estender aplícaçõea de ín-
terêsse ímedíato , lt raro que um trabalho
de pesquisa altera íntrlnsecaments ordem
de idéias previamente estabelecída: quase
sempre, as conclusões do mesmo apenas
estendem ou aprofundam a visão que já
tinha sôbre determinado assunto, dando
inicio a uso mais amplo de uma rormu-
Iação sígníflcado conhecido.

NíVEIS DE CRIATIYIDADE

o nível primário de críativídado pode
ser considerado como algo de partícular-
mente nobre: altera íntrínsecamente uma
ordem preestabelecída trazendo ao panora-
ma humano realidade nova. O elemento
constituinte dessa. realidade nova poda
não deslocar nada de fundamental na 01'-

dem preestabelecída, acrescendo-a, simples-
mente, de uma dimensão imprevista, ou
pode sacudir os alicerces das velhas edí-
ftcs.ções, pondo abaixo estrutures consoli-
dadas para, em seu lugar, erguer outras,
de aspecto totalmente ínédíto , Exemplo
dêste tipo de criação original foi a des-
coberta da radioatividade, ou melhor, dos
elementos radíoatívoa por Mme. CUrie. Os
seus trabalhos trouxeram como resultado a
alteraçâo completa nos conceitos clássicos
da. teoria atômica.
Não se pode pretender que um índívíduo

desenvolva permanentemente a sua atíví-
dade criadora num nível ou noutro. Nem
na espera de-se realizar uma grande des-
coberta que traga. uma nova luz par-a as
paisagens do Universo se deve desprezar a
possibilidade de fazer as pequenas desco-
bertas que garantem, milímetro a mílíme-
tro, o progresso científico.

Há a considerar, também, que quanto
maior é a dísponíbílídade de referências
(informações), tanto rnaís f~ell se toma
a conexão múltipla, germe da descoberta.
Se isso é verdade para cada indivíduo, é
especialmente verdade para a comunidade
de cientistas que, de informações isoladas
numerosas, pode tirar materíal para um
edificio grandioso.
Dissemos, inicialmente, que há. duas ter-

mínantes do efetivo desenvolvimento da
capacidade criadora de Cada um: uma de-
las está. ligada aos cromossomos e não é
possível atuar sôbre ela. l!: inegável que
alguns indivíduos são dotados de uma ea-
pacidade particular de estabelecer rela-
ções entre fatos aparentemente descone-
xos, observando analogias ou contrastes
com uma facilidade que escapa totalmente
a outros. Há, mesmo, pessoas que sentem
particular prazer intelectual ao encarar
fatos, fenômenos e doutrinas estabelecldas,
em ordem que não aquela correntemente
aceí ta. Tais pessoas têm o que poderíamos
chamar de talento ,Ia. crlativida.de. Essa
determínante genética é Importante para
que se manifeste a capacidade criadora que
leva à originalidade mas, não é decisiva,
nem suficiente.
Mais importante que ela é a determí-

nante representada pelo "meio ambiente"
sob esta rubrica incluídas as questões de
.educação. e de instrução.

De fato, a educação condícíona, desde a
íntâncía, o desenvolvimento da atlvidade
criadora estimulada pela. liberdade de ação
e pela. conríança que a. criança deposita
em si mesma e nos que a. cercam. A liber-
dade garante que ela saia da rotina e das
normas preestebeíectdas atendendo aos
apelos de sua própria imaginação. A con-
fiança em si mesma permíte-Ihe a ação:
aquela que tem nos outros assegura-lhe
limite compatível com as suas próprias
fOrças.

Alia-da à liberdade e. à confiança deve
aparecer a instrução, isto é, a dísponíbitl-
dade de informações, dados fundamentais
sôbre que se apóia .a imaginação, e com os
quaís a inteligência. elabora sua atividade.

No processo criador podem ser consíde-
radas quatro etapas, nem sempre fàcíl-
mente observadas, nem sempre passrveís
de aprecíação discriminada. O estabeleci-
mento dessas etapas resulta da análise da
descrição do processo, muitas vêzes feita.

por homens que se notabilizaram por sua
capacidade criadora nas artes, na litera-
tura, na ciência.
Paul Valery dizendo que "o espontâneo é

o fruto da conquista." indicou a existência
de trabalho disciplinado e ' de inspiração
gratuita. na gênese de obra original. Edson,
que com suas descobertas tirou mais de
1.000 patentes, dizia que a "descoberta" é
99% de transpíração e 1% de ínspíração ,
Emborn possa parecer ao não iniciado

que a descoberta, a obra original, é resul-
tado de um dom original dado 11. um mor-
tal e negado a outro, é forçoso aíírmar
que, como regra, a. qualquer obra original
precede um trabalho preparatório de em-
bíentação criadora com o terreno sõbre que
surgirá implantado o objeto nôvo - obra
da arte ou doutrina cíentínca - meta de
suas cogitações. lt como se, nessa primeira
fase, aquela que deseja realizar a críação,
percorresse, em todos os sentidos, uma
sala. iluminada. plenamente mobiliada, ob-
servando índíscrímínadamente tudo o que
está sob seus sentidos, na tentativa ma)
definida de encontrar uma área obscura.
que sugira uma porta de passagem para
outro lugar ou a possíbiltdade de revelação
de mínúcía, não diretamente aparente na
estruturas dos móveis. O valor desta eta-
pa preparatória está nas conseqüências
que traz. Como a capacidade de interligar
múltiplas informações catalogadas no cé-
rebro guarda certo paralelísmo com as pro-
babilidades da realizar obra original, esta
fase do trabalho preparatório poderia ser
traduzída como a tentativa de exercitar e
pôr em circuito o maior número possível
de neurônios portadores de Informações
utilmente correíacíonáveís. oorresconde ao
iniciamento consciente do subconsciente
que passará a atuar num. segundo tempo
necessário à criação original: o do repouso
mental. Explorados todos os caminhos
claros do problema em foco, é necessário
õ. mente um relaxamento mais ou menos
prolongado. lt esta fase do processo de
criação que, via de regra. qualifica. o ar-
tista como um boêmío e o cientista como
um excêntrico, um distraído, homem que
vive nas nuvens.

PROCESS,u.ruNTO DA ATIVIDADE
CRIADORA

Pouco se pode dizer a respeito do pro-
ccssamento da atividade criadora durante
esta etapa, reconbecível apenas em seu
momento culminante que marca o que
chamamos com POINCARll:, a iluminação,
terceiro tempo do processo críador , lt como
se, durante a abstenção de esrõrço cons-
ciente, os neurôníos estimulados continuas-
sem a estabelecer ligações, enviando cor-
rentes em sentidos múltiplos, desencadean-
do combinações ímprevístas, até que se
acenda uma lâmpada, nunca antes perce-
hida no íntríncado da. rêde de luzes co-
nhecidas do consciente. O mistério que
envolve a fase de repouso que precede a.
descoberta, a criação original, é compa-
rável 110 mistério. da germínação de qual-
quer semente Jançada. á terra ...
O acender da. lâmpada a que nos refe-

rimos dá. início à fase culminante da ati·
vidade criadora. correspoade à brusca re-
velacão de uma nova ordem, de uma nova.
entidade, de um nóvo rosto ,. Essa reve-
lação vem, para. o criador, acompanhada .
do atributo de verdade absoluta, dando
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c.rigem. ao uma euforia especial, a Uitl pra-
zer estético de profundas repercussões. O
criador experímenta um desíumbramento
e se maravnna diante de sua crll>tura -
do ente nôvo que trouxe à luz.
A iluminação é freqUentemente chamada

de ínspíração , Quando ela se faz presente
há um fenômeno: o criador passa a ser
objeto da criatura que o domtna todo. Dá-
se como uma possessão, no sentido mistíco.
A história fala de e..xcítação ou do ab-
senteísmo dos grandes inspirados, ao da-
rem corpo às obras que os ímortalízararn.
Q".lando o criador vê a sua criatura, pro-
cura encurtar o caminho que leva a da.
O pincel, a pena, a máquina de escrever.
o cínzel e os gestos que os movimentam
parecem lerdos e incapazes de acompanhar
o ritmo com que se desejaria ver a obra
acabada. Há então um evidente contraste
com a fase anterior de atividade preguí-
CQ&>, e errátíca.
, Como reage cada homem à sua ínspl-
ração, à sua írumínaçâc, é coisa ímpreví-
sível e totalmente peculiar. Como grande
número daqueles que realizaram obra ori-
ginal se destacou por alguma excentrici-
dade, não raro se toma a excentricidade
como qualidade geradora de originalidade.
Não há, antretanto, conceito mais falso do
que êsse , Não serão raras as pessoas que
encontrem o relaxamento subseqüente à
sua iluminação, nos gestos rituais da rotina
de suas atividades diárias, por exemplo,
pondo em ordem uma estante de livros. O
certo é que, logo após a fase de revelação,
ímpõe-se a última etapa do processo cria-
dor: a da verificação da validade da con-
cepção , Para o pintor, correspondería a
traçar na tela imagem entrevista; para o
escritor, a transferir para o papal, em
frases a idéia. Para o cientista, corres-
ponde' à montagem da. experimentação e
à sua execucão total. Pode-se dizer, por-
tanto, que Para o cientista, tudo começa
a partir daí; como se tudo o que aconte-
ceu, tivesse sido um grande prólogo ...

Cada estudioso que decide engajar-se na
ínvestígação cientifica deve estar ciente e
consciente de suas possibilldades de rea-
lizar obra original. Deve saber que de si
mesmo depende a possibilidade de progre-
dir nesse setor, abrindo condições, até
mesmo, para uma grande descoberta que
poderá vir a ser a coroa de sua vida, o
brasão de enfeite final para o edifício de
seu trabalho cotidiano.
Ciente disso, deve procurar aprofundar-

se, cada. vez mais, no setor especíalízado a
que se dedica. A informação especifica
será o ínstrumento primordial de seu tra-
balho. Deve evitar a dispersão. Não sig-
nifica com isto que um assunto úníco deva.
ocupar todos os seus pensamentos mas,
sim, que a vagabundagem intelectual a
boemia do espírito passando de um cam-
do para outro, índíscíplínadamente, não lhe
permita a fixação suficiente para que os
impulsos mentais de seus neurôníos sigam
rumos compatíveis com a formação de
correntes que levem a alguma nova rua.
O estudioso não pode esquecer que para

cada capacítaçâo há uma tarefa. Nem,
pode um principiante querelo realizar uma
descoberta de significação transcendente ;
poderá. faz-ê-Ia mas, se tal acontecer, terá
sido obra. do acaso. As probabilidades de
descobertas maiores aumentam paralela-
mente ao aumento de capacttação, isto é,

ao aumento do domínio de Um determi-
nado campo. Dai sugerir-se para aquêle
que se ínícía a dedicação particular a um
assunto, e não a mult1pl1cidade de assun-
tos para vários trabalhos.
O amor pelo assunto da ínvestígação é

muito importante para o bom desenvolvi-
mento elo trabalho. Realmente, o prazer
que alguém experimenta ao deter seus pen-
samentos em determinado objeto repre-
senta. estimulo para que o subconsciente
continue trabalhando, mesmo quando o
c consciente se afasta da meta por ínjun-
ções do cotidiano.
A consulta à líteratura científica, uma

vista de olhos geral pelas obras de refe-
rência, pode funcionar (c funciona quase
sempre) como motivação inicial para o
inicio da prímeíra etapa: a da inspira-
ção . Aqui mesmo se fecha a cadeía da
criação científica; após a iluminação -
a concretízação ela idéia, da Wpótese de
trabalho ou vislumbre da teoria criada -
impõe-se a retomada da literatura cientí-
fica, não já como vista de olhos, mas como
instrumento de ínrormação precisa, pri-
meiro degrau para a vcrificação da vali-
dade e da originalidade da inspiração. No
isolamento dos laboratóríos, das clínicas
ou oficinas, desenvolve-se a experimenta-

ção, cria corpo e realidade a obra eonee-
biela. O silêncio e o recolhimento carac-
terizam esta. fase da atividade criadora,
que pode ser mais ou menos IO:lgR.

E chega, afinal, o dia em que o trabalho
toma a forma de obra. perfeita, acabada.
'Precisa, então, ser exposto, comunicado.
Sim, porque assim como a "idéia que não
procura tornar-se palavra é idéia inútil",
descoberta não comunica da é descoberta.
inexistente. Só a comunícação da novi-
dade à comunidade de cientistas dá a ela
validade e representa a chancela da O1'i-
ginalídade , Daí a importância de que os
centros de pesquísas científicas disponham.
de instrumentos de dívulgação - periódi-
cos credencíados que levam aos quatro
cantos do mundo os resultados dos traba-
lhos realizados dentro dêles. Impressa,
multiplicada e dívulgada a obra, chega ao
término o esfôrço criador ....
C)1ega ao término? Não! Certamente,

recomeçará noutro ponto, brotando como
grama que sob a terra deitou raizes ín-.
suspeitadas. Porque, como escreveu o
cientista Príncipe Kropotkin "aquele que
uma vez em sua vida 'experimentou a ale-
gria da criação científica, nunca mais po-
derá esquecê-Ia e... tentará reproduzi-Ia
para seu próprio deleite. O

l\IINISTl1:RIO DO INTERIOR
Servlço Federal de Habitação e Urbanismo

EDITAL
O SERVIÇO FEDERAL DE HABITAÇãO E URBANISMO (SERFHAU),

órgão elaborador e coordenador da política nacional no campo do Planejamento
Local Integrado e gestor do FUNDO DE FINANCIAMEN'rO DE PLANOS DE
DESENVOLVIMENTO LOCAL INTEGRADO (FIPLAN), está interessado em
cadastrar escrítórtos e pessoas físicas capacitadas a realizar trabalhos no campo
do Planejamento do Desenvolvimento Integrado, abrangendo seus aspectos físicos,
econômicos, sociais e institucionais.

Os interessados deverão entrar em contato com o 8ERFHAU (Avenida Pre-
sidente Wilson, 164- 7.° andar, Rio de Janeiro, GB, ZC-39), pessoalmente ou
por carta, para adquirir os formulários de inscrição ou quaísquer outras infor-
mações. A inscrição se fará mediante a entrega dos formulários preenchidos e
o pagamento da taxa de inscrição, destinada a manutenção do cadastro.

Para a inscrição de escritório é necessário o preenchimento de um jôgO de
formulários de CADASTRO DE ESCRITóRIO e, para cada um de seus membros
(dirigentes, técnicos e consultores) ou pessoas físicas ílosadas, de um icso de
formulário de C.A-DASTROINDIVIDUAL.

Os pedidos por carta, indicando a quantidade de formulários deverão ser
envíados simultâneamente com o valor total dos formulários encomendados na
forma de ordem de crédito em favor do Sel'VÍÇ<JFederal de Habitação e Urba-
nismo, em sua conta na Agência Centro, GB, no Banco do Brasil.

TAXA de ínscríção (Escritório) NCl'$ 50,00
TAXA de tnscríção (Individual) NCr$ 10,00

FORMULARIOS:
'Formulários de CADASTRO DE E.scRlTóRIO (1 jõgo) .
Formulário de CADASTRO INDIVIDUAL (1 jôg'O com instruções)
Formulário do CADASTRO INDIVIDUAL (l jôgo sem Instruções)
Fólha avulsa suplementar (ESCRITóRIO ou INDIVIDUAL) .

Rio de Janeiro, 11 de setembro de 1967.

HARRY JAMES COLE
Superintendente
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NCr$ 8,00
NCr$ 2,00
NCr$ 1,00
NGr$ 0,50



Novas 'cidades ··um grànde
, '

"negócio" nos Estados Unidos
,TRADUÇÃO ADAPTADA 00 ARTlOOPUBUCADO
NO "NEW REPUBUC" PELO ARQUITETO H. J.
COLE, IAB-GB.

Apareniemenie, as grandes corporações america-
nas estão hoje .tomatuio o lugar do Govêrno~como as
instituições capazes de proâüzir as mouiicaçõee so-
ciais nos anos oindouros. Exemplo já conhecido é o
da educação para administração de negócios, fato já
bastante conhecuio hoje entre nós. Emprêsa do porte
da General Eletric anunciou que está procurando
grandes áreas nas proximidades de regiões metropo-
'litanas, onde construir a primeira 'de, possivelmente,
várias novas, cidades. A população, dessa, de caráter
ainda experimental, será em tôrtui de 100.000 habi-
tantes. O projeto poderá levar até sua conclusão,
cêrca de 15 a 20 anos e custará em tôrnode 1 bilhiio
de dólares. A idéia central se baseia em' que nesta
escala,isto é, em cidades âéste porte, podercZa em-
prêsa introduzir vários equipamentos novos,e mesmo
encontrar mercado para uma" série de produtos para
os quais atualmente não tem comprador, como, por
exemplo, sistemas elétricos de transporte, novas for-
mas para a solução dos problemas de abastecimento
de água e poluição aérea e hidráulica. Em poucas ','
palavras: uma grande corporação industrial, entran-
do na área da construção habítacíonal. Nos Estados
Unidos, como no Brasil aindústri~ de construção
habitacional está espalhada entre um, sem-número
de firmas especuüizaâas e de pequeno porte, sendo
que nenhuma delas tem, isoladamente, O~ recursos
necessários para introduzir e sustentar novas concep-
ções de solução aos problemas urbanos em escala de
cidade. A GE insiste que está seriamente envolvida
no trabalho de realizar a construção de novas cida-
des. Brevemente com certeza outras grandes corpo-
rações farão o mesmo. O antigo Subsecretário de
Defesa dos Estados Unidos, hoje Presidente das in-
dústrias Littori, diz, com muita propriedade, que se
deveria atacar os problemas urbanos, criando pri-
meiro uma nova tecnoloçiá e mentalidade em relação
a "novas cidades".

Dever-se-ia concentrar o mesmo esfôrço
e a mesma capacidade que os Estados
Unidos têm devotado aos seus projetos es-
pacíaís, para projetos inteiramente novos
e que através de criação de novos merca-
dos que evidentemente não existem e nem
exístíram, a' indústria privada poderia ter'
rentabilidade na operação de desenvolvi-
mento urbano, ísto é, criação e adminis-
tração de novas cidades. Assim é que se
fabricaram os bombardeiros, os roquetes
espaciais Atlas, Titan, os submarinos Po-
luis e um conjunto de "sistemas" tre-
mendamente complexos.A sugestão do Sr.
Rubel é de que o Congresso Americano
deveria' votar a criação de uma corpora-
ção de caráter misto público-privado nas
mesmas linhas' da CQMSAT (encarregada.
dos problemas de comunicações através
dos satéütesr, cuío objetivo final seria a

construção de grandes áreas urbanas. Po-
deria esta comprar, desenvolver, adminis-
trar a t-erra para as novas cídades. Em
muitos casos; grandes áreas de terra de
propriedade do Govêrno americano pode-
riam ser utílízadas: O Sr. RUbel,ao tem-
po em que trabalhava no Departamento
de Defesa Americano,comentava que a in-
dústria pesada e as grandes corporações
americanas poderiam se envolver na solu-'
ção dos' problemas soctaís dos Estados
Unidos se o Govêmo quisesse criar o mer-
cado necessário para tal atividade. Ji: ín-
teressante notar que as indústriaaLitton,
apesar de não participarem em constru-
ções de novascomunidade~ nos Estados
Unidos, estãoreallzando projetos de desen-
volvimentoregional em outros países. Está
atualmente em negociaçõescomo Govêt-
no grego a fim de administràrum con-

trato de 1 bilhão de dólares para desen-
volvimento econômicona llha de Creta e
também 'no Oeste do Peloponeso. A idéia
parece ser muito interessante. Trata-se
de desenvolver a agricultura. ao mesmo
tempo que a indústria de turismo. Em sua
primeira fase, a emprêsa fará um 'deta-
lhado estudo da "análise' de sistemas", a.
fim de verírícar o que seria necessário.
Isto envolverá a integração de transportes
aéreos, marttímos e terrestres. Em segui-
da, a Companhia.'planejará os vários em-
preendímentos' especírícos, obtendo finan-
ciamento estrangeiro e' supervisionando o
desenvolvimentoe a. operação do progra-
ma. A emprêsa espera que esta forma de
atacar tal gênero de problema poderá fun-
cionar em qualquer parte do mundo. Con-
sorciados com grupos financeiros árabes e
banqueiros europeus, a emprêsa já mon-
tou uma companhia que pretende desen-
volver "oportunidades' econômícas" na
Ar.íbia e no Líbano para a indústria pri-
vada. Já fêz um estudo de viabilidade
para. região subdesenvolvida dos' Estados
Unidos, a Apàlachia, e espera o Sr. Rubél
que quando tenninem os seus trabalhos
ligados a grandes contratos de construção
naval, examinarão como a companhia po-:
derá se envolver na construção de novas
cidades nos Estados Unidos. Outras em-
prêsas estão também já no mercado de
construções habitacionais sob a forma de
grandes comunidades. A emprêsa de pneu-
máticos GOODYEARe a emprêsa de pe-
tróleo HUMBLE têm já grandes proprie-
dades, das quaís pretendem fazer bons
negócios ímobílíáríos . A emprêsa 000-
DYEAR está atualmente construindo uma
nova cidade chamada Lltchfiel Park, para
100.000 habitantes, nas proximidades de
Fenix, no Arizona, em terras que foram
Originalmente compradas antes da Pri-
meira Guerra Mundial, com receio de que
eis alemães cortassem os suprimentos de
algodão' epípcío dos Estados Unidos. A
emprêsa HUMBLEjá tem em desenvolvi-
mento um projeto de uma nova cidade
para 160.000 habitantes, próximo à cidade
de Houston, no Texas, chamada Clear Lake
City. No ano passi'l.do,a PENNSYLVANIA
RAD..ROAD,'emprêsa ferroviária, após
comprar o contrôle de três emprêsas imo-
bil1árias já está 'desenvolvendo grandes
projetos' resídencíaís 'na Flórida, no Texas
e na Geôrgta , Em julho, a Westinghouse
comprou uma emprêsa imobiliária próxima
do Forte Lauderdale, na Flôrida, que está
construíndo a nova cidade chamada
CORAL SPRINGS. Pretende experimen-
tar neste projeto uma série de novos sis-
temas: uma fábrica que transfonna lixo
em fertilizante 'para ser vendido aos pai-
sagístes e jardineiros locais, assim como
um sistema de trânsito rápido, controle-
do e operado por computadores que cha-
mam "Skybus", assim como já' constrói
atualmente usina de dessalírilzaçâo, usi-
nas atômícaspara geração de energia elé-
trica e está planejando a utílízaçãovde
computadores para educação e treinamen-
to. Na costa oeste dos Estados Unidos,
onde recentemente se verificaram restri-
ções 'de crédito, temihavído uma série de 25'
fusões entre as companhias de' petróleo,
fabricantes de materlál de construção e
grandesemprêsas imobiliárias. Duas gran-
des' empresas de alumínío nos Estados
Unidos, a ALCÓAea' REYNOLDSjá es-
tâocomprometídas em grandes projetos de
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renovação urbana. Elas entraram neste
tipo de negócio por duas razões: 1.° como
forma de investimento, e 2.° obviamente
como a maneira de ampliar o seu mercado
para alumínio.

A ALCO.\ hoje já é majoritária em
emprêsas imobiliárias envolvendo soma de
aproxímadamente 400 milhões de dólares.
Há algum tempo atrás a ALCOA estêve
associada ao célebre Zeckendorf, mas
quando êste foi à falência, comprou sua
parte no negócio. :J!:ste caso é típico de
trustes verticais quando controlam a mi-
neração, fabricação e colocação do alumí-
nio .na praça, O projeto da General Ele-
trio, entretanto, parece o maís sofistica-
do. Onde as indústrias Litton, através de
seu porta-voz, o Sr. Rubel, gostariam que
o Govêrno promovesse o aparecimento de
mercados para a construção de cidades,
aliás como faz no caso dos projetos espa-
ciais, a GE está orientada na criação dos
seus próprios mercados. A GE é, sem dú-
vida, um enorme complexo industrial. Ela
pode trazer ou atrair grandes recursos
financeiros em condições bastante favo-
ráveis e manter-se por período de 10 a
15 anos dentro de um negócio, sem se
preocupar com lucros imediatos. B inte-
ressante notar que as emprêsas operando
na construção de novas cidades atualmente
estão levando cêrca de 8 anos para ter
retôrno . do capital aplicado. No caso da
GE, ela produz uma grande quantidade de
equipamento necessário à construção de
uma cidade e também já tem experiência
na construção de pequenas comunidades
através de investimentos próprios e' con-
trôle de projetos suburbanos em &1.11

Francisco e West Haven, em Connecticut,
utilizando "Sistems,s" totalmente integra-
dos por energia elétríca.' Dentre o pessoal
de alto nível empregado pela GE, exis-
tem até sociólogos como é o caso do soció-
logo Nelson Foote, que foi membro do
grupo de trabalho que ajudou a planejar
Colúmbia, uma nova cidade que está Sen-
do construída entre Baltímore e Wash1ng-
ton , Durante o ano passado, consultores
da GE trabalharam nesse projeto. Em
uma nova cidade convencional há uma
série' de coisas que seriam tremendamente
difíceis de realizar, porém fáceis de serem
montadas por um só empresário. Por
exemplo, ela já está trabalhando na cons-
trução de veículos inteiramente elétricos
para pequenas Viagens mtra-urbsnas. As-
sim, a população poderia dirigir 01 seus
carros a gasolina até os estacionamentos
próximos it periferia da cidade, e, em se-
guida, alugar carros elétricos para se 10-
comoverem dentro da área urbana. A GE
poderá ser a proprietária dos carros e
fazer a manutenção dos mesmos, assim
como carregar suas baterias. Uma nova
cidade poderia também ser mercado para
a "General Learning corporatton'' ou a
Corporação Geral de Educação. Esta em-
prêsa é uma consorcíação da emprêsa
Time (da revista Time e Life, etc.) coma: GE. A emprêsa poderia usar os seus
computadores no fornecimento de utilida-
des urbanas e através de um convênio
com o Govêrno municipal prover as es-
colas, os hospitais, assim como as índús-
trías que poderiam ter SUG, contabilidade
feita em conjunto por uma central de com-
putação. A GE fabrica também usinas
atômicas, podendo assim centralizar o sis-
tema de calefação e ar condícíonado e
fornecimento de eletricidade 'para a cidade.
À companhia também poderia experimen-
tal', através de novos métodos, dístríbuíçâo
de água e contrôle de poluição aérea e
mesmo financiar a prazo a compra de bens
de consumo. Mais importante, entretanto,

do que isto tudo seria entrar no mercado
da construção de habitações. Uma "nova
cidade", e êste é um argumento bastante
importante e aplicável aqui entre nós, no
Brasil Mo está limitada aos códigos e
posturas municipais antiquados e isto vi-
ria facilitar a aplicação de novas tecnolo-
gins. Outro problema interessante é a
possibilidade de contornar o problema dos
sindicatos operários que têm, nos casos
convencionais, regulamentos que forçam a
alta de preço na construção de habitações.
A emprêsa GE, evidentemente, tem o ta-
manho econômico para fazer êste tipo de
experiências. Provàvelmente, estas habita-
ções poderiam ser pré-fabrícadas inteira-
mente em fábricas regionais e depoís
transportadas para a área da "nova cida-
de" em caminhões. Depois de montada a
sua estrutura, os trabalhadores poderíam
descarregar e encaíxar as unidades de co-
zinha, banheiros, etc. As paredes poderão
já ter a sua fiação embutida e seriam
simplesmente conectadas quando as pare-
des entrassem em posição. :Este tipo de
experiência é o que sé espera dessas gran-
des emprêsas, quando elas entrarem no
negócio de construção de cidade. O mais
importante é que isto deverá baratear o
custo das habitações de forma bastante
acentuada. Até agora a construção de
novas cidades tem representado a capaci-
dade inventiva de construtores especíalí-
zados. A maior. parte do seu dinheiro tem
vindo através das emprêsas de seguros.
Assim a nova cidade de RESTON, na Vir-
gínía, próxímo de Washington, é finan-
ciada por John Hancock e mais recente-
mente também pela emprêsa de petróleo
GULF, que está montando tôdas as bom-
bas de gasolina e tem em vista a calefa-
ção das habitações e prédios desta cidade.
O Sr. James Rouse, que é um banqueiro
de hipotecas, está financiando a cidade de
Colúmbia, com dinheiro da Connecticut
General Life· Teachers Insurance e o
ChaSe Manhattan Bank. Ê curioso notar
que o Govêrno americano não tem ofere-
cido muito no sentido de subsidiar a cons-
trução de novas cidades. Entretanto, é um
fator bastante influente quando resolve
instalar próprios federais nestas áreas. No
caso de Clear Lake City, próximo de Hous-
ton, esta tem se desenvolvido de maneira
vertiginosa devido à instalação de um
complexo especial. O Secretário de Inte-
rior, 81'. Udall, recentemente veio em au-
xílio de Reston, com a promessa de ali
construir os novos escritórios do Departa-
mento Geológico dos Estados Unidos. Isto
trará de Ulna só vez 2.400 empregados que
provàvelmente considerarão moral' nesta
cidade. Uma outra meia dúzia de ernprê-
sas de pesquisa, que foram apelidadas de
"tanques intelectuais" e que geralmente se
localizam na periferia de Washington, es-
tão' abrindo seus escritórios também em
Restou. Devido à sua localização entre
Washington e Baltímore, a cidade de Co-
lúmbia espera atrair populações de ambas
as cidades. Até agora, no caso de Colúm-
bia, ó Govêrno ainda não se instalou pró-
ximo a ela. Todavia, já se tem compro-
metida a instalação de um grande labora-
tório de pesquisa da Universidade de John
Hopkins, de Baltimore e espera, sem dú-
vida; atrair mais gente de outras emprêsas
de pesquisas que se instalarão na estrada
que ligará Baltimore a Washington. As
duas cidades planejam também oferecer
habitação a baixo custo paro. os grupos
de população de. baixa renda que eviden-
temente têm que trabalhar para o Govêrno
e no comércto retalhista das novas cida-
des. Aparentemente,' Reston e Coltunbia
estão acertando em cheio um nõvo merca-

do. Elas são atl'ativas f}al'a as pOpulações
que moram nos subúrbios e que cada vez
em maíor número trabalham em pesquisa.
e administração de pesquisa, que, aliás,
são chamadas de a "nova classe". A maio-
ria dessas pessoas tem vivido uma Vida
de frustrações e olham com certa nostal-
gia para as universidades que deixaram,
para serem absorvidas pelas grandes cor-
porações e os empregos governamentais.
A burocracia tem aumentado muito a
frustração dêsses intelectuais da sociedade
sofisticada de um país de economia alta-
mente desenvolvida. Ê curioso notar que
há dez anos passados, era importante para
uma grande corporacão ter alguns econo-
mistas na sua fôlha de pagamento como
promoção. Agora, tem um sem número de
cientistas sociais que escrevem e justifi-
cam os seus planos de "sistemas" e que
pretendem vender bem. B curioso notar
que êstes mesmos cientistas sociais tiveram
papel destacado nos programas de retreí-
narnento do departamento do trabalho e
altamente do Escritório de Oportunidade
Econômica. Juntar todos êstes diferen-
tes profissionais e personalidades num só
lugar, provavelmente dará à cidade Um
caráter de universidade. Atendendo assim
aos anseies de uma classe. Outro caso in-
teressante são as chamadas "vilas de apo-
sentados" . As experiências já feitas por
algumas emprêsas têm talvez no seu mais
destacado promotor, o Sr. Ross Cortese.
Com o financiamento de emprêsas de se-
guros já construiu cinco dessas vilas na-
Califórnia, em New Jersey, Illinois e Mal'Y-
land. Essas comunidades ou vilas de apo-
sentados. em geral se compõem de um
clube central, campos de gôlfe, piscinas,
estábulos, assim como cafeterias e um hos-
pital clínico. Tem também o seu próprio
Shopping Center e as casas e apartamen-
tos são arranjadas de uma maneira em
que há grande contato entre os seus ha-
bitantes. São grupos de casa interligadas
por um serviço de ônibus gratuito.

Atualmente, há dois grandes grupos no
negócio de construção de novas comuni-
dades, os íncorporadores imobiliários in-
dependentes financiados pelas grandes em-
prêsas de seguros e agora, ainda que ele
forma lenta, as grandes corporações in-
dustriais. Há evidentemente uma certa
discordância entre êsses grupos. Dizem os
íncorporadores individuais que êles estão
melhor aparelhados para fazer o planeja-
mento e construção, pois êles podem esco-
lher entre vários produtos de diferentes
emprêsas industriais e fazer assim o me-
lhor negócio em benefício dos futuros re-
sidentes da nova cidade. As grandes cor-
porações dizem de seu lado, como diz a
General Eletric, que suas diferentes divi-
sões são como emprêsas Independentes e
acírradamente competitivas. De acôrdo
com sua nova teoria, aGE, emprêsa imo-
biliária deixaria de comprar na emprêsa
GE, tabrícantes de usinas termonucleares
se pudesse conseguir na Westinghouse uma
usina por preço mais baixo ou mais efi-
ciente para fazer o mesmo serviço, ou ain-
da, comprando usinas termelétrícas de
quaisquer outros fabricantes. Parece-nos,
entretanto, que isto contraria a filosofia
inicial do negócio, que é ampliar o mer-
cado para os seus próprios produtos. Não
seria comprando na Westinghouse que isto
aconteceria. A GE mantém como segrêdo
as áreas ou os locais em que deseja com-
prar terras para suas novas cidades. Diz
ela que se soubessem onde isto acontece-
ria, os especuladores de imóveis forçariam
uma alta de preços de terrenos. Entretan-
to, por que deveria o planejamento de
novas cidades ser secreto? Segundo o Sr.



Destaque

Uma estranha deflnlção de habitaç'lo de lnterêsse. social

A edição de março de 1967 da Revista
da Sociedad Interamericana de Planifica-
cion transcreve algumas considerações do
economista Rafael Mora-Rubío, da Co-
lômbia, membro da SIAP, que devem ser
transcrltas em ARQUITETURA.
O edítoríalísta da revista da SIAP conta

que, em janeiro dêste ano, ao conversar
com Rafael Mora-Rublo, em Nova York,
no Centro de Habitação, Construção e
Planejamento da ONU, êste manifestou
sua preocupação quanto ao emprêgo abu-
sivo que vem se dando nos países latinos-
americanos ao conceito de habitação de
ínterêsse social. Mora-Rublo, que foi suo-
gerente técnico do Instituto de Crédito
Territorial da Colômbia e diretor do Cen-
tro Interamericano de Vivienda, tem idéias
muito claras a respeito dessa matéria,
como veremos a seguir.
Quando a Comissão Ad-hoc da União

Panamerícana se reuniu em 'Vashington,
em 1953, para estudar os problemas de
habítação na América Latina, foram fei-
tos os primeiros cálculos do deficit, dos
custos, das necessidades em capital para
inverter em habitação e estabelecidas de-
finições, logo aceitas, sem maior discus-
são. Entre estas definições, adotou-se a de
"habitação de interêsse social", com base
no entendimento em que usado nos Es-
tados Unidos para "low-cost housíng", isto
é, "habitação barata". Desde então, existe
uma confusão que levou a infelizes con-
clusões ainda não retificadas.
Com efeito, a Comissão Ad-hoc definiu

como "habitação de ínterêsse social" ape-
nas o que corresponde ao conceito econô-
mico encerrado na expressão "low-cost hou-
síng", isto é: "aquela que, dentro das nor-
mas essenciais de habitabilidadc, é cons-
truída a custo mínimo, como o propósito
de colocá-Ia à disposição da família de
baixos rendimentos e do seu alcance".
Deixou-se de definir o qualificativo "ín-

terêsse social" e tamanha falta lógíca fi-
cou ínadívertída. Por outro lado, os pro-
gramas da América Latina, se orientaram,
cm sua maioria, a partir dessa definição,
resultando dai que, em grande parte dos
casos, só se tenha levado em conta a ca-
pacidade de pagamento, como critério pre-
dominante para selecionar os benefícíáríos
e se tenha favorecido príncípalmente a

população de recursos médios. Não exís-
tInd'o senão um critério econômico, os pro-
gramas de habitação se concentraram na
adjudicação dos imóveis mediante contrato
de compra e venda com hipoteca. indivi-
dual, deixando de lado outras formas de
posse. Tanto os serviços comunitários coma
os programas de serviço social tão pouco
tiveram 0- desenvolvimento que mereciam,
se a habitação tivesse sido verdadeiramen-
te de ínterêsse social.
Esta .sítuação nos leva à necessidade de

tentar uma definição que corresponda ao
conceito de "habitação de ínterêsse social"
e que ret.ifique os desvios das políticas ha-
bitacionais que até agora predominaram
na América Latina. A êsse respeito farei
adiante algumas considerações que consi-
dero pertinentes.
Os programas de saúde, educação, ali-

mentação, habítação, etc., são componen-
tes sociais que, junto aos econômicos, têm
por finalidade última produzir o bem-estar
de tôda a população. Esta meta, em
nossos países, é buscada através de pla-
nos e programas de desenvolvimento.
~sses, por sua vez, procuram atíngír um
crescimento ordenado e uma mudança
tanto socíal :e cultural quanto econômica,
e tanto qualitativ-a quanto quantítatíva.
Conseqüentemente, se a habitação é um
dos meios para atingir o desenvolvimento
e, além disso, é de "interesse social", deve-
se tem em conta nos respectivos progra-
mas e em sua defíníção os conceitos de
crescimento e evolução ou mudança so-
cial, cultural e econômica.
A mudança buscada tompouco se pro-

duzirá unicamente pela provisão de uma.
estrutura de alvenaria ou madeira, mas,
sendo social, cultural e econômica, deverá
ser acompanhada dos meios necessários a
promover e excitar as pessoas no sentido
de que contribuam e facilitem a mudança
procurada ou induzida. Daí serem indis-
pensáveis, em todos os programas de ha-
bitação, os serviços comunitários que fo-
mentam a vida comunitária e que o ser-
viço social, a economia do lar, a educação
de adultos e a promoção do desenvolvi-
mento comunal sejam também atividades
que não podem ser relegadas e. segundo
plano. • .

As considerações acima não esgotam \/~!
assunto e deixam muito lugar para oW.

desenvolvimento do tema, mas possibili-
tam, todavia, a apresentação de uma de-
finiçã<> de habitação de ínterêsse social,
cujo principal propósito é o de provocar
ou dirigir O' pensamento para êste pro-
blema:
"Habitação de ínterêsse social ê aquela

que se destina a fomentar uma ordenada
distribuição da população e uma evolução
social, cultural e econômica de acôrdo
com as necessidades de desenvolvimento
de cada. País.
Nessa definição vários pontos devem ser

anotados. O primeiro dêles refere-se à
distribuição da população, assunto inti-
mamente relacionado com a migração para
as cidades, os programas de reconstrução
e memoramento rural, a política de im-
plantação industrial e outros fatôres de
desenvolvimento regional que não podem
ser tratados separadamente da habitação.
Em nível já não regional mas urbano,
vincula-se ao planejamento físico, relação
habítacão-trabalho, serviços públicos, re-
novação urbana e problemas semelhantes.
O segundo, trata da mudança induzida

para atingir as metas de desenvolvimento
tratadas antes, fazendo notar em relação
à mudança econômica que a habitação
adequada é considerada como um pode-
roso .fator no aumento da produtividade
da fôrça trabalhadora; de uma parte e
como meio de impulsionar uma atividade
geradora de emprêgo e de desenvolvimen-
to industrial, por outro. O terceiro versa
sôbre a necessidade de harmonizar os pro-
gramas de habitação de interêsse social
com as sucessivas etapas do desenvolvi-
mento de cada país, e ainda de cada zona
de cada pais. Trata-se de evitar as enor-
mes desproporções que treqüentemente
podem ser constatadas entre o que é cons-
truido espetacularmente para uns poucos
prívilegíadoa e a enorme necessidade de
milhares de famílias carentes de qualquer
elemento de bem-estar e, freqüentemente,
também de esperança.
Caso essa definição, ou outra melhor,

tôsse dotada, dar-se-ia sem dúvida uma
notável contribuição à programação ade-
quada do setor habitação dentro do marco
geral do- desenvolvimento integral e se
corrigiria' a visão unilateral que se tem
tido, com freqüência, do problema. O

Rouse, que está construindo Colúmbia, os
governos locais estaduais deveriam ter au-
toridade ou serem autorizados a montar
suas corporacões de desenvolvimento ur-
bano para a compra de terra e conseguír
do Govêmo Federal apoio na construção
de novas cidades. Por sua vez, o Govêrno
Federal também usaria, através da loca-
lização de seus empreendimentos ad-
ministrativos, industriais ou de qualquer
outra natureza, o poder de canalizar o
crescimento de uma enorme variedade de
novas cidades. Isto poderia ser uma con-
sideração de ordem priorltária nas deci-
sões de onde deveriam ser oferecidos .os

contratos lig-ados à defesa. Tudo isso, en-
tretanto, não resolve o problema dos slums
ou melhor, das favelas americanas. Atual-
mente, um senador americano propôs uma
idéia bastante interessante, que talveafn-
teressasse às grandescorporações nas áreas
deprimidas das grandes cidades. 1l;le cria-
ria grandes corporacões para o desenvoi-
vímento de comunidades nos slums. Se-
riam organizadas e dirigi das pelos cida-
dãos. Poderiam assim comprar terrenos,
planejar sua unidade de vízínhança e pro-
mover a renovação urbana. A corporacão
pode retreínar os seus residentes e assim
facilitaria' o desenvolvimento de - outros

negócios. Criariam empregos, mercados
para produtos e serviços, ainda que ini-
cialmente fôsse necessárto o financiamento
do Govêmo. Evidentemente, com o seu
desenvolvimento poderiam levantar di-
nheiro nos bancos e emprêsas de seguros
e grandes corporacões industriais. Assim,
se desenvolvem pragmàtícamente as novas
teorias econômicas do neocapítalísmo, ve- 27
rificando que a meíhcría social é um ob-
jetivo útil na maximização dos lucros no
setor privado. É uma experiência que se
deve acompanhar em seu desenvolvimento
e talvez adaptar para as nossas condições
brasüeíras. O
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• Scorzelli mostrou desenhos
na Galeria Santa Rosa

'O arquiteto Roberto S,corzeli. IAB-GB,
antigo colaborador de ARQUI'I'ETU}1A
exoõs seus desenhos no período de 21
a 27 de agôsto na Galeria Santa Rosa.
No catálogo, José Paulo Moreira da
Fonseca diz Que "na presente exposi-
ção Roberto Scorzelli comparece antes
de tudo com uma anímalísta, Trata-se
do gênero decano nas artes plásticas,
como asseguram os "murais" das ca-
vernas pré-hístórícas. .E bem merece
tal primazia, pois o artista Que se de:"
dica a essa temática é alguém Que vai
pautar sua obra conforme aJl!o de pré-
histórico: uma estrutura vital. obvia-
mente, o mesmo ocorre com o pintor
da figura humana, osbretudo o nu, p0-
rém, nessa última hipótese intervêm
vários fatôres dramáticos (e "históri-
cos" portanto) que não deixam tão
em evidência aquêle arcabouço orgâ-
nico. Aquiles, ou Tiradentes, ou a mu-
lher que amamentava evocam deter-
minado enrêdo, já uma cabra, uma
coruja; um hipopótamo comparecem
exuberantemente com a arquitetura
que lhes outorgou a' natureza na sua
evolução. Dessa' maneira, tal artista,
necessàriamente, estaca sua tarefa
num gráfico anatômíco. Descobre mais
do que imagina, é estritamente fiel à
mimesís preconizada pela estética arís-
totélíca, "
"Tal realísmo comparece ostensiva-

mente nos robustos desenhos de &or-
zelli, e comparece atento a preocupa-
ção artística e não fotográfica. OS ani-
mais nesses desenhos não se mostram
com o rigor míope das pranchas zooló-
gicas, mas desnudando suas traves
mestras (quase sempre curvas, porque
a vida abomina os cristais), que são
escritas com um admirável critério de
construcão. "
uEm outras palavras, quero dizer que

uma cabra de scorzení independente
de ser uma genuína cabra, vale como
um arabesco gráfico .: A arte do expo-
sitor foi saber elueídar a coincidên-
cia entre a estrutura real é a validade
estética. É e que, há um &écqlo, se deu

28 com a escultura de um Barye, quecon-
seguiu chegar àquela íntensídade má-
gica das ·formas de Altamira. ou dos
relevos assíríos,"
"Mas, - prossegue José paulo Mo·

reíra da: Fonseea - voltemos ao artista
brasíl eíro : nêle a. Itnha ; nãQraró· ,se

transforma em mancha negra reunín-
do o tra,çado ao. clarG:escuro; não no
empenho useíro de criar o volume atra-
vés' dos va.lõres, mas numa autêntica
comunhão entre risco e mancha. Por
vêzes a' mancha Se arma num dina-
mismo que' expressa em meios castí-
camen te j!láficos os pêlos (v. g. os ga-
tos) ou as penas (v. g. as corujas). É
oue novamente se exerce acuela sezu-
ra transformacão do objetivo no esté-
tico, result.ado numa catállse da
apreensão do mundo. E tudo num
t'lR-tilo extremamente nessoal ínconrun-
divel, estilo Que o coloca na primei ris-
síma linha dos desenhistas brasileiros."
"Nos nus femlnínos, Que igualmente

se apresentam nessa mostra, verifica-
se uma redu cão geométrica mais sen-
sível , As formas da mulher se contu-
gam em jogos dinâmicos de semícír-
culos, com uma nuíanca Que vai signi-
ficar uma espécie de vitalidade a tôda
a. prova."
"Não são mulheres atléticas de modo

alaurn, mas mulheres imbuídas de um
certo furor de vida. que as faz praia-
namente saudáveis."
"F-stamos diante de uma arte que

alcancouum ângulo ótimo, quero dizer
um vértice que' abrang-e vasta faixa de
espectadores interessados,' desde o no-
vató em estética até aquêles que já
postulam exigências difíceis, os conhe-
cedores!'
"E tal virtude, quase infalivelmente,

é a pedra de toque atestando uma obra
que desceu fundo, que foi de fato ma-
nifestação do fenômeno humano."

• Arquitetos alemães' consideram
. o futuro

o tema principal do 42.0 Congresso
da União de Arquitetos Alemães, rea-
lizado em Hannover, girou em tõrno da
pergunta - Como viveremos daqui a
20 anos? Aos participantes do congres-
so foi distribuído um questionário com
40 perguntas sôbre a projeção do atual
desenvolvimentotecnológico, do qual
resultaram os seguintes aspectos: a)
74% dos arquitetos consideram prová-
vel a existência futura de edifícios-
garagem na orla das grandes cidades
e que o tráfego no centro da cidade
será .feito através de veículos coletivos.
b)74% acham que o aquecimento e o
abastecimento de água serão centrais
e dístríbuídos.pela cidade; c) 85% acre-
ditam na dímínuíção dos ruídos e
odores nós centros urbanos, através da
substituição dos atuais veículos por
outros movidos a eletricidade; d) 78%
acreditam que as reservas naturais
próxímas às grandes cidades serão pre-
servadas. outros acreditam em que os
edítícíos resídencíaís para 6 a 8 mil
pessoas não terão cozinhas em seus
apartamentos, poís restaurantes nos
próprtos edifícios se encarregarão de
fornecer as refeições; e) 67% dos con-
sultados acreditam que ll- idade média
do homem será elevada para 80 anos
e ·,39%' acreditam que o consumo de
álcool e de cigarros dímtnuírá const-
deràvelmente, .

C) Alexandre Bapoport expõe
na Galeria Varanda

o arquiteto Alexandre Rapoport ex-
pôs entre 28 de agôsto e 8 de setembro
pinturas na Galeria Varanda. No ca-
tálogo da exposição, Olaudír Chaves
chama a atenção para o fato de que
o que caracteriza a "obra de um
artista como Rapoport, mesmoquan-
do se a examtnaIígeíramente, é a' sua
insatisfação, a bUSCáincansável de uma
forma de expressão mais acurada para
aquilo que não pode deixar de comu-
nicar: a sua visão plástica das coisas."

• Convênio IAB-GB - SUSEME

'O primeiro contrato decorrente do
convênio firmado entre a SUSEME e o
IAB-GB foi assinado no dia 2 deazôs-
to no Gabinete do Secretário de Saúde
do Estado da Guanabara. 'O contrato
para o projeto do Hospital D. Pedro II
foi assinado com os arqudtetos Oscar
Valdertaro, IAB-GB e Roberto Nadalut-
ti IAB-GB. No momento, o IAB-GB está
promovendo gestões junto à Secretaria
de Saúde para a reallzacão.de um con-
curso público de arquitetura para o
anteprojeto de um hospital na Ilha do
Gevernador.

• Areas metropolitanas

Realizou-se em Toronto, Canadá, em
agôsto passado, um semínárío inter-
nacional para estudo das áreas metro-
polltanas no mundo. Participaram dês-
te seminário representant-es de 40 áreas
metropolitanas de todos os países. O
Brasil estêverepresentado no conclave
pelos arquitetos Harry James Cole,
IAB-GB, Superintendente do .
SERFHAU, Hélio Modesto, IAB-GB,
do govêrno do Estado da Guanabara,
e por Diogo Lordelo, doIBAM.

• IV Premíação Anual do IAB-GB

Realiza-se em dezembro próximo a
IV Premíaçâo Anual do IAB-GB,des-
tínada a destacar os trabalhos dos ar-
quitetos cariocas no vano de 1967. A
premíação anual do IAB-GB é hoje
uma tradição nos meios arquítetônícos
da Guanabara e êste ano deverá ter
uma representação das mais expressi-
vas. As inscrições estão aberts na se-
cretaria do IAB-GB, onde poderão ser
encontradas ainda maiores informa-
ções e detalhes sôbre a apresentação
dos trabalhos concorren tes.

• Bôls~~-:de pesquisas no CINVA
Encontram-se à disposição dos ínte-

ressados bôlsas de pesquisas, ofereci-
das pela Organização dos E-stados Ame-
ricanos através do' Centro tnteramerí-
cano de Vivienda y Planeamiento,
CINVA. As inscrições' devem ser solí-
citadas nó período de primeiro de ou-
tubro e primeiro de dezembro de 1967.
A duracâo das bôlsas será de 3 meses
nomínimo e· 6 no máximo e as pes-



quis~ estão relaciona.das a quatto te-.
mas básicos:
a) m.etodologiaoora análise ·sócio-"

econômica de bairros de· transição:
b) possibilidades econômicas dos sís-
ternas construtivos de transição. orien-
tados para .3, nré-fabrícacão: c) méto-
df1S nara estabelecimento de. normas
míntmas em habítacão de Interês=e po-
pular; d) organização e contrôle ele
construcão macíca de habítacões, Os
formuláríos nara habllitacão às bôlsas
podem ser obtidos i10 Rio de Janeiro.
na sede da Orsanízacão dos Estados
Americanos, na Rua Paíssandu,

• Habitação, Desenvolvimento
e Urbanização

Acaba de ser publicado por Edições
O Cruzeiro a obra de Charles Abrams
"Habitação, Desenvolvimento e Urba-
nízacão". CA foi considerado pela Ar-
chitetural Forum um dos mais notáveis
especiaãistas e111problemas de moradia
nos EUA e presidiu inúmeras missões
sôbre planejamento urbano e proble-
mas habítacíonaís junto a países es-
trangeiros e foi consultor para êsses
assuntos de inúmeras nações. Atual-
ment-e, Charles Abrams é professor-
viajante de planejamento urbano no
Instituto Técnico de Massachusetts
(M.I.T.) .
. Trata-se de um livro que deve ser
lido e meditado por todos os que se
interessam por problemas de habitação
e planejamento urbano, apesar da tra-
dução não ser das mais recomendáveis.

• UNESCO promove seminário
para desenvolvimento cultural
da América Latina

A Unesco participou do IX Congresso
da UIA em Praga, tendo enviado para
representá-Ia o proL M. EImandjra., seu
subdiretor geral. O pror. EImandjra tem
defendido na UNESCO a tese de que a
arquitetura representa papel primordial no
desenvolvimento cultural em todo mundo.
Em reunião com o Bureau da UIA, em
Praga, segundo, nos informou o arquiteto
Flávio Leo Azeredo da Silveira, durante a
realização do Congresso, o prof. Elmal1djra
estabeleceu diversos acôrdos de coopera-
ção cultural entre a UNESCO e aUlA,
que ficaram integrados num documento
.que recebeu o·nome de Carta. de Praga.

Durante as discussões relativas a êsse
protocolo, os representantes da Inglaterra
o da Suíça propuseram que a UNESCO
concentrasse seus esforços sobretudo na
formação de técnicos de grau médio (Ia-
boratorístas, desenhistas, etc.) , Na ocasião,
o arquiteto Flávio Leo Azeredo da süver-
ra, IAB-GB, Vice-Presidente da UIA, tem-
brou ao prof , Elmandjra, que é msrroquí-
no, que nenhum país nôvo da América,
Asia ou Africa poderia aceitar qualquer
medida que viesse a colocá-Ias a }lr101'i
na condição de colônias culturais de países
favorecidos, e que se os critérios de ajuda
para e formação profissional de. UNESCO
não fóssem muito bem estudados e ade-
quados poder-se-iam transformar numa
arma . de dois gumes contra a própria.
UNESCO. Ap&; esta. intervenção, plena-
mente aceita. o prof. Elmandjra convidou
o arquiteto Flávio Leo Azeredo da Sil-
veíra, para participar, como convidado es-
pecial da UNESCO, no Seminário para
Desenvolvimento Cultural da América La-
tina a se reallzsx em Lima, Peru, em se.
tembro pt'Óx!mo.

• SERFHAU cadastra
profissionais

o SERVIço FEDERAL DE HABITA.
ÇAO E URBANISMO (SERFHAU), órgão
elaborador e coordenador da polítíea na-
cional no campo do Planejamento Local
Integrado e gestor do FUNDO DE FI-
NANCIAMENTO DE PLANOS DE DE-
SENVOLVIMENTO. LOCAi. INTEGRADO
(FIPLAN) está interessado em cadastrar
escritórios e pessoas físicas capacitadas a
realizar trabalhos no campo de' Planeja-
mento do Desenvolvimento Integrado,
abrangendo seus aspectos físicos, econômí-
cos, sociais e ínstítucíonaís.
Os interessados deverão entrar em con-

tato com o SERFHAU (Av. Presidente
Wilson, 164 - 7.0 andar, Rio de Janeiro,
GB, ZC-39), pessoalmente ou por carta.
para adquirir os formulários de inscrição
ou quaisquer outras informações. A ins-
crição se fará mediante a entrega dos for-
mulários preenchidos e o pagamento da
taxa de inscrição, destinada a manutenção
do cadastro. ~.
Para a ínscríção de cscritório é necessá-

rio o preenchimento de um jôgO de for-.:,
muláríos de CADASTRO DE ESCRITó~
RIO e, para um de seus membros (diri-
gentes, técnicos e consultores) ou pessoas
físicas isoladas. de um jôgo de formulário
de CADASTRO INDIVIDUAL.
Os pedidos por carta, indicando a quan-

tidade de formulários, deverão ser enviados
símultâneamente com o valor total dos
formulários encomendados 113 forma de
ordem de. crédito em favor do SERVIOO
FEDERAL DE HABITAÇÃO E URBANIS-
MO. em sua conta na Agência Centro, GB,
do Banco do Brasil.

Taxa de inscrição (Escritórios) NCr$ 50,00
Taxa de inscrição <Individual) NCr$ 10,00

Formulários:

Formulário de CADASTRO DE
ESCRITóRIO (1 jôgo) .... NCr$ 8,00

Formulário do CADASTRO
INDIVIDUAL (1 jôgo) .... NCr$ 1,00

Fôlha avulsa suplementar (Es-
critório Individual) . . . . . . . . NCr$ 0,50

• Concurso Edifício PETROBRÁS
A pri.neíra etapa do concurso para a

escolha do projeto para. o edifício da Pe-
trobrás, no Rio de Janeiro, teve 05 S3~
guintes arquitetos, ou equipe de arquite-
tos, como autores dos anteprojetos sele-
cionados: PAULO DE MELLO BASTOS
(respenséver pela ínscríção) - colabora-
dores: Koichi Shidara, EmUla Abe, Hltoshi
Koyama, Séde do Escritório: São Paulo;
DAVID A. B. OTTONI (responsável pela
inscrição) Dacio A. B, Ottoni, Sede do
Escritório: São Paulo; ROBERTO LUIZ
GMTDOLFI (responsável pela inscrição)
José Mermeto Paula Sanchotene, colabo-
radores: Dilva Slomp, Moisés ouerrero,
Rubens Sanchotene. Escultor: Abrão Aniz
Assad , Sede do Escritório: Curitiba. MA-
NOEL ROBERTO SIQUEmA DE FI-
GUEIREDO (responsável pela inscrição).
NO:ê:MIO XAVIER DA sn,VEmA FILHO,
ARMANDO FENELON CARNEIRO· DA
CUNHA. Colaboradores: Eduardo Fontes
Hotz, Femando Karazawa, José Ribeiro,
Ana Maria D'Andretta, Aracildo Lins de
Carvalho, Fausto Gomes Cavaleiro. Sede
do Escritório: São Paulo. MIGUEL ALVES
PEREIRA (responsável pela inscrição).
IVAN MIZOGUCHI. Sede do escrítôrío:
PôrtoAlegl'e .

• lAR-DA cria Q Centro de Estudos .
e Pesquisas' de Arq,dtetura .

Para estudar e difundir o planejamento
urbano e a. arquitetura o IAB~BA miou,
com a partícípação de arquitetos e estu-
dantes de arquitetura, o CENTRO DE
ESTUDOS E PESQUISAS DE ARQUITE-
TURA. As reuniões se processarão tôdas
as segundas-feiras, às 18 horas na sala
cedida especialmente para o seu nmcíona-
mente.

• Concurso público da Assembléia
Legislativa do Estado da
Bahia

O arquiteto Raul Vleira - IAB-BA, foi
indicado pelo Departamento da Bahía, "ar-
quiteto consultor que deverá assessorar a
Comissão designada pelo Presidente d\l,
Assembléia Legíslatíva, para programar o
concurso público de arquitetura da Assem-
bléia.
O arquiteto Evano Gualberto. IAB-BA.

foi designado pelo Govêrno do Estado para.
o mesmo fim.

• IAB-SP ínstítui O Encontro
Semanal dos Arquitetos

O Instituto de Arquitetos do Brasil
Departamento de São Paulo, instituiu um
Encontro Semanal dos Arquitetos a se
realizar tôdas as quintas-feiras. :ê:st'.3en-
contro consistirá de um almôço com um
convidado especial que deverá pronunciar
uma breve palestra sõbre assunto de ín-
terêsse da classe. A relação dos convida-
dos será comunícada por circular com a
devida antecedência.

• Aspectos da habitação
na Alemanha

Uma pesquisa realizada na Alema-
nha Ocidental. relacionada com a fa-
mília média de quatro pessoas (casal
e dois filhos) da classe média revelou,
para o ano de 1966, que em 87% dos
casos estudados são de família que mo-
ram em casa alugada enquanto que
somente 11% têm casa própria. A pes-
quisa mostrou ainda que 15% das fa-
mílías habitam em casas construídas
antes de 1918, outras 18% em casas
eonstruídas entre 1918 e 1948 e que
67% habitam residências edífícadas
posteriormente a 1948. No caso das
habitações alugadas, as famílias de
quatro membros dispõem, em média,
de quatro peças que perfazem uma
área útil de 65 metros quadrados e pela
qual pagam. um aluguel de 107 marcos.

• I Encontro de Planejamento
da Amazônia

Realizou-se entre os dias 25 e 29 do
corrent-e mês o I. Encontro de Plane-
jamento da Amazônia promovido pela
Superintendência do Desenvolvimento
da Amazônia e que teve por objetivo 29
a conceítuação e a identificação dos
pólos e faixas de desenvolvimento da
região amazônica e que contou com a
participação de técnícos da SUDAM, e
representantes de. entidades estaduais,
do lPEA e do SERFHAU'.O



Legislação

GB - CONTRôLE DA POLUIÇAO
ATl\IOSFl:RICA

DECRETO "N" N.o 779,
DE 30 DE JANEIRO DE 1967

Aprova o regulamento de con-
trôlo da Poluição Atmosférica.
no EstadO' da Ouanabara.

O Governador do Estado da Guanabara,
usando das atribuições que lhe confere o
artigo 30, item 1, da Constituição do Es-
tado, tendo em vista o que dispõe a Lei
n.o 1.043, de 4 de agôsto .de 1966 e
Considerando que o contrôle da poluição

do ar, de acôrdo com o art. 4.° do Título
lII, combinado com o capítulo II do Tí-
tulo X do Decreto n.? 961, de 12 de abril
de 1962 foi atribuído ao Instituto de En-
genharia Sanitária (lES). órgão de. Su-
perintendência de Urbanização e 'Sanea-
mento, contrôle que se exerce sob a: orien-
tação e em coordenação com a Secretaria
de Saúde do Estado da Guanabara, nos
têrrnos do art. 4.° da Lei n.? 1.043 de 4
de agôsto de 1966;
Considerando os prejuízos decorrentes da

poluição do ar ambiente para a saúde pú-
blica, o bem-estar comum c fi propriedade
em geral;
Considerando a necessidade, de se exer-

cer um efetivo contrõle de fins sanitários
sôbre as fontes da aludida poluição, sejam
elas constituídas de obras ou instalações
fixas, completadas ou não, quer sejam
móveis _. bem ainda resultantes quer de
atividades industriais ou do atendimento
das necessidades elementares da vida hu-
mana;
Considerando, mais, que convém ao in-

tcrêsse público a dinamização do processo
de contrôle da dita poluição do ar ambien-
te, suplementando-se as medidas de po-
lícia sanitária c edilicia ora vigentes, pela
areríçâo da' nocividade das fontes polui-
doras por padrões técnicos ora reconheci-
darnen te válidos, decreta :
Art. 1.0 - Fica aprovado e mandado

executar o Regulamento para contrôlé da
Poluição Atmosférica no Estado da Gua-
nabara, que a êste acompanha.
Art. 2.° - O presente Decreto entrará

em vigor na data de sua publicação, revo-
gadasas disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 30 de janeiro de 1967,
79.° da República e 8.° do Estado da Gua-
nabara ,

FRANCISCO NEGR1i.O DE LIMA
Raymundo de Paula Soares
Hildebrando Monteiro Marinho

REGULAl\iENTO DO CONTROLE DA
POLUIÇÃO r\TMOSFi<:RICA, DE QUE
TRATA O DECRETO "N" N." 779, DE
30 DE JANEIRO DE 1967.

30

Art. 1.0 - Não será permitido, prove-
niente de qualquer local, equipamento, má-
quina, instalação, fábrica ou assemelhados,
bem como de quaisquer veículos, o lança-
mento ou emissão de substêncías .em que
quantidade ou qualidades tais que venham
a causar a poluição do ar ambiente.
Parágrafo único - Para os efeitos dêste :

artigo, considera-se "poluição do ar" a

presença, na atmosfera interior, de um
ou mais contamínantes, e quantidade e
duração tais que sejam ou tendam a ser
prejudicadas ao ser humano, às plantas
à vida animal ou às propriedades ou que
interfiram no confôrto da vida ou no uso
das propriedades.
Art. 2.° - Fica adotada a Escala de

Ringelmann como medida de poluição oca-
sionada pela descarga de fumaças na at-
mosfera.

§ 1.0 - Para os fins dêste artigo "Fu_
maça" consiste em pequenas partículas
sólidas resultantes de uma combustão in-
completa de material carbonáceo.

§ 2.° - A Escala de Ríngelmann con-
siste em uma escala gráfica para avalia-
ção calorimétrica da densidade de fuma-
ça, constituída de seis padrões' com varia-
ções uniformes de tonalidades entre o
branco e o prêto. Os padrões são apresen-
tados por meio de quadros retangulares,
com rêdes de linhas de espessura e espaça-
mentos definidos, sôbre um fundo branco.

§ 3.° - Os padrões da Escala de Rin-
gelmann são numerados de O a 5 e assim
definidos:
- Padrão n.? O - Inteiramente branco.
- Padrão n.o 1·- Reticulado com linhas

pretas de 1mm de espessura, deixando,
como intervalos, quadrados brancos de
9mm de lado.
! - Padrão n.? 2 - Reticulado com linhas
pretas de 2,3 111mde espessura, deixando,
como intervalos, quadrados com 7,7mm de
lado.
- Padrão n.? 3 - Reticulado com linhas

pretas de 3,7mm de espessura, deixando,
como intervalos, quadrados com 6,3 mm de
lado.
- Padrão n.? 4 - Reticulado com linhas

pretas de 5,5mm de espessura, deixando
como intervalos, quadrados brancos com
4,5mm de lado.
- Padrão 11.° 5 - Inteiramente prêto .
Art. 3.° - Não será permitida emissão,

para a atmosfera. de tumaça com tonali-
dade superior à do Padrão n.? 2 da Escala
de Ringelmann ,
Parágrafo único - Será tolerada a emís-

são de fumaça do padrão n.O 3 da Escale.
de Ringelmann por um período máximo
de 6 minutos, em qualquer período de uma
hora, correspondsndo às operações iniciais
de uma queima ou limpeza das fornalhas.
Art. 4.0 - Os limites de tolerância para

emissão de gases, vapôres e poeiras serão
estabelecidos oportunamente pelo Instituto
de Engenharia Sanitária.
Art. 5.° - Fica atribuído 1.'.0 Instituto de

Engenharia SanitárIa (IES) da SURSAN
o cumprimento dês te RegUlamento.
Parágrafo único -- Competem ao Ser-

viço de Contrôle da Poluição' Atmosférica
do lES as medidas de natureza normatíva,
estudos, pesquisas e Iaboratórlos e íntor-
mações técnicas . sôbre poluição atmos-
férica.
Art. 6.° - Quem se opuser, ernbargar

ou dificultar, por qualquer meio 011 forma,
a ação sanitária a que se refere êste Re-
gulamento ou deixar de cumprir no prazo
estabelecido, as íntímações do Instituto de
Engenharia Sanitária (IES); estará su-
jeito às penas de advertência, multas
previstas na Iegístaçâo sanitária (Lei 11.°
1.043 - Códig'o Estadual de Saúde, em

vigor, suspensão, interdição cassecão de
registro ou alvará de Iícencíamento ,

§ 1.° - As multas serão elevadas ao
dôbro do valor anterior, no caso de rein-
cidência das infrações previstas neste Re-
gulamento.

§ 2.° - A aplicação das penalidades de
que tratá êste artigo não impede que ou-
tras ações paralelas, de responsabilidade
penal, sejam tomadas.
Art. 7.° - Os casos omissos neste Re·

gulamento serão resolvidos pelo Diretor do
lES, que os submeterá, em grau de re-
curso, à Admínístração Superior.

(D. O. 1 - 2 - (7).

GB - PAVIlUENTO INTl):Rl\IEDIARIO
EIU EDIFiCIOS DE USO MISTO

DECRETO "N" N.O 817,
DE 27 DE MARÇO DE 1967

Estabelece condições para a
inclusão, nos edifícios de uso
misto, de um pavimento aber-
to, intermediário entre o pavi-
mento térreo de uso comercial
e os demais, e dá outras pro-
vidências.

O Governador do Estado da Guanabars,
no uso de suas atribuições legais, e
Considerando que nos logradouros das

zonas resldenciais em que é permitido uso
comercial' dífícílmente seriam estabelecidos
espaços livres de uso comum, com áreas
suficientes para a recreação de seus mo-
radores, no pavimento térreo, visto ser
êsse pavimento preferencialmente escolhi-
do para ar. lojas;
Considerando que nos prédios mistos de

apartamento e lojas devem. existir espaços
livres para uso e gôzo comum de seus
moradores;
Considerando que em muitos casos, de-

vido às condições topográfícas . do terreno,
obtém-se um melhor partido arquítetôníco
do projeto com um pavimento aberto su-
perposto às lojas, decreta:
Art. 1.0 - Nos edifícios a serem cons-

truídos em lotes situados em logradouros
das Zonas Residenciais (ZR), onde, pela
legislação vigente, é permitido o uso co-
mercial no pavimento térreo, poderá ser
incluído um pavimento aberto intermediá-
rio entre êsse pavimento de uso comercial
e os demais pavimentos de uso residencial,
para fins exclusivamente recreativos (play~
grounds e jardins), privativo dos ocupan-
tes da parte residencíal do prédio, não
podendo ser utilizado para estacionamento,
parqueamento de veículos ou qualquer ou-
tro fim a não ser o concedido neste. artigo.

§ 1.0 - Acima do pavimento interme-
diário aberto a que se refere êste artigo
será permitido o uso resídencíal para os
pavimentos do edifício.

§ 2.° - O pavimento int.ermediário a
que se refere êste artigo será consíder ado
(qui valente ao pavimento aberto em "pí-
lotis" e a sua construção obedecerá as dis-
posições do art. 3.° do Decreto n.? 12.881
de 22 de junho de 1955, exceto no que se
refere. aos seguintes itens:
I - pé direito será de sm (três metros);
II - não poderá conter o apartamento

do porteiro que deverá ficar localizado no
pavimento térreo ou na cobertura;



III - nâc pôderà conter o hall de en-
trada, o qual deverá ficar situado 110 pá-
vímente térreo e. independente da parte
comercial, sem ter com esta qualquer co-
municação. Na hipótese de existência de
galeria interna, a entrada não poderá sei'
feita através a mesma, devendo efetuar-se
diretamente pelo logradouro público;
IV - não poderá conter depósitos de

qualquer espécie.
§ 3.0 - O pavimento intermediário a

que se refere êste artigo faz parte inte-
grante das áreas de propriedade e uso co-
mum dos andares resídencíaís do edifício,
não podendo, em qualquer hipótese, ser
cedido, alíenado ou locado, no todo ou em
parte, a terceiros.

§ 4.0 - O pavimento intermediário a
que se refere êste artigo não poderá ser fe-
chado ou envidraçado, no todo ou em
parte, nem poderão ser colocados letreiros
ou anúncios de qualquer natureza.

§ 5.0 - O pavimento aberto a que refere
êste artigo deverá ser protegido por mu-
reta ou gradil em ferro, conforme as con-
dições estéticas do edifício mais aconse-
lharem.

§ 6.0 - Os balanços previsto no art , 186
do Decreto n.o 6.000 de 1.0 de junho de
1937, só serão permitidos acima, do pavi-
mento aberto em pUotis.
Art. 2.0 - Nos edifícios a serem cons-

truídos de acôrdo com as disposições do
Decreto "N" N.0581, de 15 de abril de
1966, situados nos logradouros referidos no
art , 1.°, será. permitido que o pavimento
térreo e o. sobreloja (quando houver) atin-
jam as divisas laterais do lote, desde que
obedecidas as seguintes disposições:
I - Os pavimentos de uso comercial se-

rão separados dos pavimentos superiores
de uso resídencial por um pavimento aber-
to em pilotis:
II - O pavimento térreo e a sobreloja

(quando houver) serão para uso exclusi-
vamente comercial;
III - A loja e a sobreloja (quando hou-

ver) serão contadas como pavimento para
efeito de cáuculos dos afastamentos das
divisas e frontal a que se refere o art. 1.0
do Decreto "N" n.o 581, de 15 de abril
de 1966;
IV - ~sses pavimentos obedecerão aos

afastamentos frontais e laterais que forem
exigidos para o logradouros:
V ~ ~sses pavimentos terão a sua pro-

fundidade limitada a da lâmina, não po-
dendo em qualquer hipótese ultrapassar
50 m (cinqüenta metros).
Art. 3.° - :il:ste decreto entrará em vi-

gor na data da sua publicação, revogadas
as disposições em cou trárío .

Rio de Janeiro, 27 de março de 1967,
79.0 da República e 8.0 do Estado da Gua-
nabara ,

FRANCISCO NEGRAO DE LIMA
Raymundo de Paulo Soares

(D. 0.,29-3-63).

G.B -. DEFINE ZONA URBANA DA
qUANABARA

DlWRETO "N" N.o 1347,
DE 30 DE NOVEMBRO DE 19G6

Define a Zona Urbana do Ês-
tado da Guanabara .

O Governador do Estado da Guo.nabara.
usando das atribuições que lhe confere o
Art. 30, inciso I, da Constituição Estadual,
decreta:
Art. 1.0 - Ficam consideradas como

Zona Urbana do Estado da Guanabara,

ií"'---------------------------iâ(@á;RI :@- "Si .2;--,r «

Você sabe por que
os engenheiros
se sentem seguros
quando
especificam
tubos
de ferro fundidopara
abastecimento
de água
das cidades
e instalações
industriais?

A razão é esta. os tubos de ferro fundido são os mais duravels,
os mais. resistentes. tnalteravers e. acima de tudo. os de instala.
cào mais fácil e de menor custo. As· provas sáo ioúrneravers e
estão espalhadas pelo mundo Inteiro. As tubutaçóes de Dríern.
burgo (Alemanha). feitas em 1562 (o Brasil estava recém .•desco.
berto I). funcionam até hoje. As de Versarues estão perfeitas. E
os exemplos. ja hlstoncos. sáo muitos. Os tubos de ferro fundido
continuam sendo insubsntu.vets para conduzrr . IIquldos e gazes
50b pressão. Além de tudo. ainda possuem um valor extra: o valor
eterno do propno ferro. A Cta Ferro Brasüerro produz tubos de
ferro fundido rigorosamente de acordo com as normas da ABNT -.
Com juntas flexiveis (de borracha) ou as tradicionais de' chumbo.
Fixados externamente e Internamente. 0" cimentados por dentro.
E todas as conexões e acessórios necessários: curvas. tés. regis·
tros. válvulas. hidrantes. ete For tudo isso. e principalmente pela
experiência de cada um. e que os engenheiros se sentem seguros
ao especificar os nossos tubos d. ferro fundido. Quem tem
experlência atesta ·seguraflÇ<l e economia. tubos de ferro fundido.

CIA. FERRO BRASILEIRO
Usina : Caeté •. Minas Gerars
Escritórios Ccrnerclal : Av. Nilo Pecanna. 26. 6.0 and .• Rio
Agé~clas e deoosttos em São Paulo, B. Horizonte. ReCife 31



ss se{tumtes zõhaS: 20fia çÕúi~ciai (Z<:).
Zona Portuária (ZP)• Zonas Residenc1a1s
(ZR I, ZR 2 e ZR 3). Zona. de Expansão
Urbana (ZAI) e Zona Industrial (ZI), de-
limitadas pelo Decreto n.o 6.000 de I.Q de
julho de 1937, pelo Decreto n.o 15.220, de
30 de março de 1960 e pelos demais de-
cretos vigentes que delimitam a Zona. In-
dustrial. e bem assim a Zona de Expan-
são Industrial, eríada por êste d~re~.
Art. 2.° - A atual Zona Agrícola (ZA2).

excluídas as áreas do Estado pertencentes
ao Nücleo Colonial de Santa cruz, é con-
siderada. Zona. de Expansão Industrial.
Art , 3.° - Fica revogado o DeCreto n."

15.001, de 8 de janeiro de 1960 e demais
disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 30 de novembro de 1966.
.78.0 da Repüblica e 7.° do Estado da Oua-
nabara,

FRANCISCO NEGRAO DE LIMA
Raymundo de Paula Soares

(D. O., 30-11- 66),

NOVA COIUPOSIÇãO DO CREA
5.a REGIãO

ATO N.o 16

Modifica a eomposíção dI,) CREA
da 5.a Região e dá outras pro-
vidências.

o CONSELHO REGIONAL DE EN-
GENHARIA, ARQUITETURA E AGRO-
NOMIA da 5.a Região, em cumprimen-
to ao que dispõe a Lei n.o 5.194, de'
24/12/66, e a Resolução n.O 161,' de
22/5/1967, baixada pelo Conselho Fe-
deral de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia,

R1ESOLVE:

Art. 1.° - A composição do Conselho
Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia - 5.a Região será a se-
guinte:
a) um (1) Presidente, escolhido en-

tre os seus membros, por votação da
maioria absoluta. dos mesmos. .
b) um (1) representante de cada es-

cola ou faculdade de engenharia; ar-
quitetura e de agronomia, com sedena
s.a Região, e
c) representantes diretos das entida-

des de classe de engenheiros, de arquí- .
tetos e de engenheiros-agrônomos re-
gistradas na Região de conformidade
com o art. 62 da Lei n.O 5.194/66 e Re-
solução n.o 160, do CONFEA de 27-2-67.
Art. 2° - Todos os Conselheiros, in-

clusive o Conselheiro Presidente, terão
mandato de três (3) anos. .

§ 1.0 - A vaga do Conselheiro eleito
Presidente, será preenchida por seu
suplente.

§ 2.° - O Presidente será eleito para
um período de 3 (três) anos indepen-
dentemente do término do seu man-
dato como representante, e do límíte
estabelecido pelo art, 81 da Lei n.? 5.194,
de 24/12/66.

§ 3.° - Os atuais memsros do' Con-
selho e seu Presidente completarão os
seus mandatos na forma da lei.
Art , 3.° - Os Conselheiros represen-

tantes da Escolas e Faculdades serão
indicados pelas respectivas Congrega-
ções.

M. "4,9 - ÓS COllselheirOs fepre.sên- .
tantes, e respectivos suplentes, das en-
tidades de classe regtstradas no Conse-
lho Regional da 5.a Região, na forma
da Resolução n.o 160, de 27 de fevereiro
de 1967, serão eleitos pelas mesmas, de
acôrdo com Os seus respectivos esta-
tutos.

§ l.0 - Somente poderão votar os as-
sociados de entidade profissional que
estejam legalizados no CREA da s.a
Região.

§ 2.° - Ao lado da assinatura, de cada
eleitor, nas distas de votantes, deverá
constar seu nome, de forma legível,
bem como .0 número de sua carteira
do CREA.

§ 3.° - Deverá. ser substituído, por
eleição especial na entidade que o ele-
geu, o suplente que ocupar definitiva-
mente a vaga aberta pelo respectivo
Conselheiro. .
Art. 5.° - O Conselheiro que durante

um (1) ano faltar, sem licença prévia,
a seis (6) sessões consecutivas ou não,
perderá automàtícamente o mandato
o qual passará a ser exercido, em ca-
ráter efetivo, pelo respectivo suplente.
Art. 6.° - Os grupos ou categorias

profissionais da engenharia, da arqui-
tetura e da. agronomia, para os efeitos
.da Lei 11.0 5.194, e da proporcíonalí-
dade, são classificados na forma se-
guínte:

a) Grupo ou Categotia da Engenharia:

1) Modalidade civil - Engenheiros:
Civis, Geógrafos, Agrimensores e Oeó-
logos;

li) Modalidade eletricista - Eng'e-
nheíros: Industriais, Mecânicos, Têx-
Eletrotécnicos;

lU) Modalidade industrial - Enge-
nheiros: Industrtaís, Mecânicos, têx-
teis, Químicos; Navais Aeronáuticos,
Metalurgístas, e de Minas.

h)· Grupo ou Categoria. .da Arquitetura:

I) Modalidade arquitetura - Enge-
nheiros-Arquitetos e Arquitetos.

c) Grupo ou Categoria da .\gronomia:

1) Modalidade' agronomia - Enge-
nheíros Agrônomos e Florestais.

Art. 7.° - O número de Conselheiros
representantes de cada entidade de
classe será runcão do número dos seus
respectivos assocíados, de acôrdo com
o seguinte critério:
Até 500 sócios - 1 representante; de

501 a 1.500 sócios - 2 representantes;
de 1. 501 a 3. 00.0 sócíos - 3 represen-
tantes; de 3.00l a 5,000 sócios - 4 re-
presentantes; de 5. em a 7. 500 sócios
- 5 representantes; de 7.501 a 10.500
sócios - 6 representantes; e assim su-
cessivamente. .
Art. 8.° - '0 número de Conselhei-

ros a que se refere a letra c do artigo
1.0 será o do total dos representantes
obtidos na forma do estabelecido no
artigo anteríor ,

§ 1.0 - O número de Conselheiros a
serem distribuídos em cada lID1a das
três categorias profíssíonals será dire-
tamente proporcional aos números res-
pectivos de engenheiros, de arquitetos
e de engenheiros agrônomos registra-
dos no CREA da 5.'1 Região.

s- ~.i) - ReSuitáfidodessi 'ciiVisIt6
proporcional números com parte 'lnte!'-' .
ra e parte fracíonáría serão os mesmos
arredondados para. mais, na. ordem de
grandeza decrescente das suas frações,'
o necessário para. totalizar o quadro .
de Conselheiros de que trata êste artigo.

§ 3.° - A representação do grupo
ou categoria da engenharia será tam-
bém distribuída. proporcionalmente
entre as suas três modaíídades .

§ 4.° - As vagas existentes de con-
selheiros representantes serão atribui.
das às entidades de classe, de acôrdo
com o número de ooaselheíros que pos-
sam eleger, obedecida a seguinte ordem
de ': referência:
a) as entidades cuíos associados per-

tençam a um único grupo ou catego-
ria profissional terão preferência para
elegar os Conselheiros dêsse grupo ou
categoria:
h) equítatívamente, serão dístruíbuí-

das as vagas restantes entre as demais
entidades, assegurando-se, a cada uma,
grupos ou categorias diferentes. quan .• ·
do elegerem mais de um representante
símultãneamente. .
Art. 9.° - Para fins do art. 7.0, até

31 de maio, as entidades de classe re-
meterão ao CREA a relação dos seus
associados com respectivos números
das carteiras profissionais.

§ 1.0 - No caso de 'não cumprimento'
dês te artigo prevalecerá o total de as-
sociados constantes da última relação
remetida pela entidade omíssa.. .

§ 2.0 - Se a entidade não remeter
a relação de seus associados em dois
anos consecutivos a sua representação
ficará reduzida a um úníce irepresen-
tante no Conselho. .
Art. 10 - Ó Conselho renovar-se-á

anualmente por um. têrço de seus
membros.
.§ 1.0 '-- O CREA informará às enti-

dades de. classe, até 31 de julho, o
número de representantes que deverão
eleger para cada grupo ou categoria
profissional.

§ 2.° - Nessa mesma ocasião o CREA
solicitará às Escolas ou Faculdades que
índíquern os .respectívos represen-
tantes.

§ 3.0 - Os Conselheiros que em .de-
corrêncía dêste ato forem eleitos em
1967 terão os seus mandatos fixados
em 1, 2 ou 3 anos.

§ 4.° - A díscrírníçâo prevista. no
§ anterior será procedida mediante sor-
teio no OR'EA.
Art. 11 - Cada entidade, na for-

ma de seus estatutos, procederá à elei-
ção dos seus representantes e, até 20
de setembro, encaminhará ao Cl'tEA da
5.e. l'Wgião os nomes dos eleitos, acom-
panhados da relação dos eleitores com
os respectivos números de registro
neste CREA.
Art. 12 -c- Para a renovação do

têrço do Conselho, no corrente ano, os
cálculos previstos nos artigos 7.° e 8.°
serão eretuados com base nas relações
já existentes, de assocíados das enti .•
dades profissionais, ou nas relações
que possam ser ainda obtidas pelo
QREA.
Art. 13 - Revogam-se as disposi-

ções em contrárío.
Rio de Janeiro, 14 de agôsto de 196'1.'

lUa.uro Ribeiro Viegas - Presidente.
José de Barros Bamalho Orligão Jr .•.
Secretário. O .



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

bernini s. a.
indústria e comércio

divisórias e lambrís
rua frei caneca 47/ 49,gb.
telef'ê 526884/526510



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

nõs provamos:

Imagine a combinaçâo que mais lhe agrada. Imagine os
elementos de decoração que prefere utilizar. Depois utilize
Duraplac. Quê 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, cavrúna, 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 me/l.x;ydivisão· o melhor lambris

DURA
PLJ\C
orgulboeprodlltoda DURATEX S.A.
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