


Equipamentos de interior, utensílios e mobiliário
em madeira, aço inoxidável, porcelana, cristal,
cerâmica, tecido, couro e plástico

Utilidades poro o casa
escolhidas na produção nacional
pelas características de
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ABQ'UXTET'UBA

Órgão OFicia I do
Instituto de Arquitetos do Brasil

janeiro de 1968

Prezado Senhor

A Revista ARQUITETURA, órgão oficial do Ins títuto de Arquitetos
do Brasil - IAB, apresentará
a partir de janeiro de 1968 uma rápida e progressí va elevação
de seu padrão grárícocedítortal .

A produção da revista estêve até dezembro de 1967 sob
responsabilidade da Editõra Artenova, não haven do, hoje, mais
qualquer vínculo desta Editõra com ARQUITETURA ou com o IAB.

o IAB-GB assumiu o total corrtrôle de sua produção, passando a
Ser o único responsável pelas edições presentes e futuras.

As edições de janeiro e fevereiro já demonstra rão
sensíveis melhorias técnicas, estando programado para março o
Início de nova fase, com a restruturação da reda ção e
aperfeiçoamento dos elementos gráficos como papel, impressão,
diagramação etc. Para o planejamento desta nova fase a direção
da revista tem contado com a colaboração dos mais destacados
nomes da imprensa brasileira.

Desde sua criação em 1961 que o IAB_GB vem procurando manter
ARQUITETURA num alto padrão grâfíco.edítorial dotada de regular
periodicidade, fixando no meio profissional brasi Ieíro um
veículo fundamental para o diálogo entre arquitetos e demais
setores produtivos 00 país.

Revista de distribuição d'irigida possuía, inicial mente, uma
tiragem restrita a todos os arquitetos associados do IAB
(cêrca de 5.000). Com seu crescimento, esta tira gem foi
progressívamento sendo ampliada, atingindo hoje a 10.000
exemplares distribuídos a todos os arquitetos do Brasil,
instituições de ensino superior, associações de elas Se e entidades
culturais nacionais e estrangeiras, professõres de arquitetura
e engenharia do país, centros acadêmicos, reparti ções públicas
federais estaduais, e municipais vinculadas à ar quitetura,
à. engenharia, planejamento e construção, govêr nos estaduais.
firmas construtoras, de decoração, galerias de ar te e escritórios
técnicos do Rio, São Paulo e prtncipaís capitais. Esta
distribuição atinge aos seguintes estados da fedara ção:
Alagoas (50); Amazonas (50); Bahia (500); Ceará (100); Distrito
Federal (200); Espírito Santo (50); Goiás (50); Guanabara (3.000);
Maranhão (30); Mato Grosso (30); Minas Gerais (800); Pará (50);
Paraíba (50); Paraná (250); Pernambuco (500); Piaui (30); mo
Grande do Norte; (50); Rio Grande do Sul (1.000); Rio de Janeiro
(200); Santa Catarina (50); São Paulo (2.500); Sergipe (30);
e exterior (500).

No atual planejamento está previsto um aumento de tiragem para
melhor atender diversos setores em expansão no país.

o setor publicitário estará a cargo de SITRAL - Serviços de
Imprensa, Televisão e Rádio Ltda., cujos represen tantes estão
credenciados a todo e qualquer entendimento que venha a se
tornar necessário.

1!icom grande satisfação, portanto, que o IAB_GB aproveita esta
oportunidade para convidar a V. S. a participar deste
crescimento e aprimoramento da Revista ARQUITETURA, que tem
sido o instrumento mais eficaz de informação e cultura dos
arquitetos brasileiros.

Arq. AIfredo L. Britto
Secretário de ARQUITETURA



Há 47 anos
trabalhalDos

para
que as .construções

. durelD. . .-IDUltOmass que ISSO.
1

Para se conseguir material de
tão alta qualidade é preciso
empregar um rigor técnico
apurado na sua fabricação.
E é o que fazemos há 47 anos
com os produtos que fabricamos.
E valeu a pena, porque sempre
que um engenheiro, arquiteto,
construtor ou mestre de obras

consciencioso é encarregado de
especificar o material e quer
usar o melhor, procura a Sano.
Sabem que nossas telhas, chapas,
canaletas, calhas estruturais,
tubos, caixas d'água e outros'
materiais têm superior qualidade
Cé cimento-amianto puro produzido
com o máximo rigor de

fabricação e total aprovação
em uso efetivo). E sabem também
que a Sano garante a' mais perfeita
assistência técnica para todo o
Brasil. Agora reaparelhamos nossas
fábricas para atender a um número
crescente de pedidos, sempre
oferecendo ENTREGA IMEDfAT A.

P.S.-Os 32 construtores já nos escreveram.

CASA SA NO S.A.
indústria e comércio



SEU FILHO AGORA PODERÁ IR A DISNEYLÂNDIA

Proporcione a seu filho uma infância inesquecível, convidando-o
a viver vinte dias de encantamento no Mundo da Fantasia. Partindo
em FEVEREIRO num dos coloridos jatos da BRANNIF INTERNA-
TIONAL com estadas no PANAMÁ, LOS ANGELES, NOVA YORK e
MIAMI. Você e sua família eonhecerão a DISNEYLANDIA, HOL-
LYWOOD, cidades do "VELHO OESTE", CONEY ISLAND, o SEAQUA-
RIUM e outros centros de diversão dos Estados Unidos. A sua hospe-
dagem será sempre em hotéis de primeira categoria, com três refei-
ções diárias. Para a sua tanqüilidade, um PEDIATRA estará sempre
à disposição de seus filhos.

E mais: Você paga somente NCr$ 1.973,00 financiados a longo
prazo, sem entrada.

INGLÊS SE APRENDE EM MIAMI

É a sua oportunidade de conhecer os Estados Unidos e voltar fa-
lando inglês. Curso intensivo na Universidade de Miami, uma das mais
modernas e melhor aparelhadas dos EUA. A promoção é de STELLA
BARROS TURISMO LTDA. Você voa num jato da BRANIFF INTER-
NATIONAL, e, na Universidade, fica hospedado num confortável apar-
tamento. Numerosos passeios e excursões completarão sua estadia.

Após o curso, você também pode visitar Washing'ton, N. York e
praticar esportes de inverno em Vermont.

Partidas: 3 de fevereiro

FINANCIAMENTO: 20 prestações mensais de NCr$ 162,00,
sem entrada

TÔOAS AS ,EXCURSÕES ACOMPANHADAS POR
GUIAS BRASILEIROS

INFORMAÇÕES:

2 STELLA BARROS TURISMO LTDA.
RIO: Av. Rio Branco, 185 - Grupo 512 .; Teis.: 52·7368 e 57-8939
SÃO PAULO: Rua São Luís, 258 - salas 610 e 611 - Teis.: 35-6911 e 34-3313
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Editorial

Habitação
Abstrações e Realidades

Para conhecer o díscutído problema da habi-
tação é preciso, entre outros cuidados, não se dei-
xar enredar pela abstração dos números, das fór-
mulas, das projeções, etc.

É necessário, também, que se tenha sensibili-
dadeem dose suücíentemente grande para ver e
compreender claramente certos fatos. Perceber, por
exemplo, a razão porque muita gente preferiu -
e ainda prefere - f~car na favela a ter que se mu-
dar para algum lugar como a Vila Kennedy.

O tema da moradia nesses quatro anos de vi-
gência do Plano Nacional de Habitação, nada per-
deu de sua dramática atualidade e agudeza. Pelo
contrário, é muito provável que êle hoje se apre-
sente com muito maís substância em têrmos de
consciência pública e oficial do que na época em
que os arquitetos, pioneiramente, iniciaram seu de-
bate com a denúncía da grave carência de mora-
dias que atingia já ponderáveis parcelas da po-
pulação brasileira.

É verdade que nos faltava, então, ao lado da
enuncíação teórica do problema, a vivência da rea-
lização prática e objetava, indispensável a qual-
quer tentativa de avaliação realmente válida.

A atuação do Banco Nacional de Habitação
BNH, órgão líder do sistema montado paraenfren-
tar a crise da moradia, proporcionou um aumento
na oferta de moradias e, por sua ação em si
mesma, isto é através do seu fazer, lançou luz sô-
bre um terreno no qual só se distinguiam as som-
bras quase sempre disformes da especulação imo-
biliária e do não menos agressivo e crescente con-
torno das favelas. As duas sombras marcaram, ob-
viamente, com a predomínâncía da primeira, os

.4 programas inicialmente tentados para conjuração
ào problema.

A crítica das primeiras realizações do BNH e
c exame daquilo que delas resultou permitiram
não só aos arquitetos como àqueles que orscíalmen-
te enfrentavam a crise, a oportunidade de melhor

conhecer suas reais proporções, suas mumeras ta-
cetas, particularidades e implicações. Dêste apro-
fundamento na natureza do problema emergiram
constatações que confirmavam as enunciações an-
teriores. Entre estas, merece destaque a que afir-
mava sr impossível equacionar o problema através
de um só ângulo, ou pouco mais do que isso.

Consíderá-lo assim, quase que exclusivamente
a partir dos aspectos financeiros signíficaria assu-
mir o risco de dístorcê-lo e deformá-lo até os pe-
rigosos limites da abstração. Reduzir a solução do
problema habstacíonal a uma operação de multi-
plicar, escamoteando tudo aquilo que naturalmr
te decorre da aglomeração, Justaposição ou super-
posição de casas era outra das abstrações a que
se entregaram muitos que tinham do problema
apenas uma visão superficial.

Ocorre que nesta aparentemente singela e sim-
plísta agregação se escondia um outro problema,
ou o verdadeiro problema como tantas vezes afir-
maram os arquitetos - o da crescente expansão
urbana. Na realidade, o único problema verdadei-
ramente de habitação, em têrmos amplos, foi fi-
nalmente, e em boa hora, reconhecido o ano pas-
sado pelas autoridades encarregadas do equac'o-
namento da questão de moradia.

Pela primeira vez o pensamento oficial passou
~ considerar não somente a casa ou a soma delas,
mas a cidade. :Ê:stefato, dos mais auspiciosos de
1968-ímplíca numa importante mudança de esca-
la - a passagem da escala da casa para a escala
da cidade, que a contém e lhe dá significação de
habitar humano.

Agora, talvez, seja mais fácil entender por-
que muitos preferem a favela a Vila Kennedy. A
ravela, a aglomeração sub-normal, com tôdas as
inconveniências que apressadamente sôbre ela são
lançadas, constitue uma formação de caráter para-
urbano, isto é, a única resposta que o homem que
micia uma penosa experiência urbana, encontra
a seu alcance.



Nova Penitenciária de Pernambuco

Arquiteto
ARTUR LIMA CAVALCANTI - IAP-PE
Assessor Criminal: BEL BORIS TRINDADE

UI<;N j!;RALIO AJJES

Adotou-se um critério científico na el~
boração do proejto, Muito mais do que
isso cuide-se que a pesquisa haverai de
ser o ponto inicial do estudo para a com.
posição da partido, que redundaria no
presente projeto. De resto tendo-se em
conta que o espírito do programa repou,
sava na craição de uma Penitenciária In,
dustríal moedrna caaz de efetivar o fim
social da pena na concretízação do par-
tido, não se dispensou o estudo aos ante.
projetos do Código de Execuções Crimi-
nais do Prof. Roberto Lyra e do Código
Penal Brasileiro do Ministro Nelson Hun,
gría, em vias de substituir as respectivas
Iegíslações em vigor. Tal penetração no
tempo decorre do fato de que o projeto
tem em mira especialmente fazer com
que a Penitencilria avance também no
tempo e ro futuro não seja, símplesmen,
te, um pr esídío obsoleto.
Do passado quase nada se aproveitou:

a tradição penítencíaría brasileira é pou-
coedficante. Demais não se podendo des,
prezar os critérios vigentes mais racio-
nais e universais, como verbi gratia a
separação dos apenados de acôrdo com os
tipos de construções (Schnneider) deu.se
especial relêvo a uma linguagem crímí;
nalistíca e penológica fazendo com que o
projeto à semelhança de um rosto que
exibe numa porção d'água adquira de
vez em quando as sinuosidades ínafastâ-
veís a um grupo opulacional diversifica.
do, como o é, e sem dúvida há de ser
sempre o de um presidio.
Por isso que, além da pesquisa, não se

desprezaram um estudo e uma assessoria
jurídica atualizados, hábeis, com vistas
para a concretízação de um instrumento
que não seja apenas um bloco de címen-
to que se destaque pela visualidade ou
pela forma, mas que seja, mais do. que
isso, um centro modêlo, moderno, útil.
Para tanto partiu-se de uma equação

nova, essência da pesquisa ,e do estudo
realizado, qual seja, a soma dos elemen,
tos recuperabilidade e sofrimento, para
alcançar o objetivo último da pena, que é
a utilidade. O projeto da Penitenciária
Industrial, pois, tem como suporte essa
equação e, sendo assim, não poderia ser,
apenas, por mero bloco de cimento um
claustro, onde o elemento sofriento -
destacado, de resto, por Cuelo Calón, co-
mo ° elemento aflitivo da ena e o mais
importante, para o sautores mais tradí,
cíonaís (Derecho Penal, B. Aires, 1953)
-- absorvesse o elemento recuperabilida
de, fulmínando, não há negar, o seu ca-

Colebore dores

ráter de utilidade, que veste o seu mo-
derno conceito. A pena há de ser útil,
e essa utilidade, qus veste o seu moder;
no conceito. A rena há de ser útil, e
essa utilidade não se p.ideria apenas al-
cançar tendo em conta a efetivação de
um sistema disciplinar e um sistema pe,
nitenciário científico. Esta é uma lição
do passado, que o projeto aproveitou ín-
tegralmente , 11': preciso qus o ínstrumen,
to geográfico seja igualmente hábil cíen,
tífico e possa acompanhar êsses' siste-
mas. O projeto assim move.se, A Pení-
tenciária Industrial não é estática. Não
b~staria, ~,ois ccmo a experiência há en,
smado a mera aplicação de um sistema
disciplinar diverso para acusados e con,
denador, dentro do sistema penitenciário
a~otado oficialmente no pais, que é o
sistema progressivo, como se sabe, O
projeto pretende fazer êsse sistema muito
mais do que um sistema progressívo .
Por isso que, partindo da observação de
que a finalidade da Ciência Penitenciária
é concretizar o êxito da pena, como so·
frimento e como recuperabilidade, e aín-
da que, a população de uma penitenciária
dês~e tipo será flutuante no tempo, o
projeto permite, pela sua forma arquite,
tônica e pela sua linguag-em, amoldar.se
à Sua população e permitir que sua po,
pulação se amolde a êlo. Daí orque, foi
desrezada, n« composição ~ partido, a
tradicional idéia de um blico universal
um mero depósito ficou, a proliferação d~
blocos, individualmente, atomizando a
oulação universal da prisão.
O projeto, pois, não se limita, apenas

a constituir-se num compartímento es.
tanque; é dúctil na sua própria compo,
sição arquitetõnica, plástico na sua Iín,
guazem geográfica permitindo a efe"l.
vação de um sistema penitenciário pro-
gressivo, muito mais progressivo, po;
rém sem descuidar do elemento segu,
rança. Tanto mais importante isto nos
parece, quando se sabe que o Cód. Penal
Brasileiro, como de resto, o ante-projeto
do futuro Código, dá especial relêvo à
personalidade do delinquente no que se
afina com as tendências hodíernas da
ciência criminal, como bem o ressalta o
Prof. José Fredreico Marques (Curso de
Direito Penal, S. P. 1963). Tanto mais
não poderia ser um bloco estanque, um
mero depósito, quando se sabe que o
crime é um ato humano e mais do que
isso, ensinado ficou pela Criminologia
moderna, que o homem está no centro
de tôda tessítura criminal. Teve-se por
isso mesmo bastante em conta, a lição
de Ettiene de Greef (Introductíon à La

IVALDEVAN DE ARAUJO CALHEIROS
ANTONIO JOSt. DO AMARAL
MARCOS CARVALHEIROS DE MENDONÇA
CARLOS JOSt HI::NRIOUES DE ARAUJO
ADRIMON MIGUEL DE QUEIROS FILHO

C'riminologie - pág. 26, segundo a qual
< -' criminoso, como os outros homens
constrói sua vida, dírige,a, engana_se:
exalta.se e sofre; como os outros ho-
mens, êle não percebe as influências
ocultas exercídas sôbre suas determina,
ções por fatores mais ou menos mórbi;
dos; suas decisões e seus atos represen,
tam, como nos outros nomens. o que
melhor pode fazer nas cireunstãncías S11r.
gídas», De resto, os próprios penalístas
brasileiros mais autorizados, como é o
caso de Frederico Marques, repelindo os
critérios desenvolvidos pelos clássicos e
pelos posttívístas da cíêneía penal, hão
sustentado, com apoio inclusive nas Ii.,
ções atuais da Moderna Escola de Psi-
quiatria alemã (Schnneider, Krestmer,
etc.) que a anormalidade, tomado êste
vocábulo no sentido científico, não C01l3.

titue elemento marcante, na figllt'1l. do
criminoso. A pesquisa moderna, em que
pesem as lições de Lange, Margarida
Mead, O'Conor, e outros, defende uma
posição mais racional, desprezando a fi-
xação de tal eleemnto, no criminoso. Por
isso que diz Marques, « a prática de
uma infração penal não resulta de uma
anormalidade. :!li que, a concepção do
crime como produto de uma anormalt,
dade pessoal, está pràticamente supera-
da» (ob. cit., pág. 35).

o projeto - e nisto está um de seus
pontos marcantes - não faz de sua po,
pulação, radicalmente, uma população
alienada, porque adota essa conceituação
hodierna, do criminoso. Tanto mais ím,
portante êsse permitir pela sua geografia
uma unidade entre o homem comum e
o homemcdelínquente, - quando se sabe
que a Penitenciária Industrial terá ape-
nas os condenados em definitivo por cri.
mes punidos com pena de reclusão e de,
tenção, como também, os condenados por
pena de prisão simples, os condenados
com direito a custódia honesta e, ainda,
os acusados em geral (Apelados; presos
em flagrante; pronunciados, etc.).

O projeto, vale frizar mais, pretende
cristalizar, também, aquilo que a lei pe,
nal persegue, na lição de Antolisei (Ma-
nual di Diritto Penale, pág. 60, 1951;
não sõmente olhar o pretérito, mais tam, i
bém o futuro.

Dai ínsísta.se, o partido ser dúctil, em.
prestando Uma linguagem móvel ao pro
jeto, com a composição de 10 blocos de
celas, dentro do conjunto arquitetôníco,



para vestir de maior progressividade o
sistema, permitir um efeito mais racío,
nal, do ponto de vista de adminstração,
ao sistema disciplinar, facilitar os cri;
térios dos tipos humanos, dentro da li-
ção de Frans Exner (Biologia Criminal,
1946), pela qual se constata que na
tipologia criminal do delinquente, não há
nenhuma classe absolutamente certa e
unida, mas tão só diversos esquemas
completamente distintos, segundo a base
adotada para agrupar .se as categorias
encontrad'as.
Aliás, nêste particular, isto é, no per.,

mitír uma diversidade FíSICA de pa,
vilhões, com os blocos individualizados
com 60 celas para cada bloco, o proetjo
foi bem adiante, na cristalização de uma
progressividade mais progressiva, diga-
mos assim, porque adotou o ensínamen,
to do já várias vêzes citado jurista de
São Paulo, Frederico Marques, no estu,
do do capítul., do Código Penal, atínen,
te aos tipos de pena, quando ressalta
que o Código não pune o criminoso pelo
seu modo de ser e sim, por aquilo que

fêz e praticou em detrimento da ordem
jmidica;» mas depois de verificar e ava-
liar a criminalidade de sua conduta, do ,
sa e gradua a sanção cabível levando em
conta os fatores pessoais que lhe marcam
a individualidade concreta de agente do
crime». Vale dizer, o Direito Penal Subs;
tantivo, na sua codlfícação, ao conside,
rar o fato tocante à sua dose, a uma sé-
rie de fatores pessoais (Art. 42, do Cód.
Penal) , tendo em vista a aferição da
criminalidade da própria conduta dêsse
agente. Isto é a aplicação do princípio
da individualização da pena, de sentido
constitucional.
E, assim, quando se iniciou a estrutu.,

ração do partido, surgiu a última índa;
gação: por que não fazer continuar essa
individualização ma própria penítencíã,
ria, sem se ater apenas à sugestão de
um sistema disciplniar? O projeto assim,
vai adiante: não deixa apenas à admi-
nistração a efetivação dêsse princípio --
a sua própria composição FíSICA ím,
pÕe tal efetivi6lade. Ou seja: a índívídua,
lização da pena, tomando.se em conta a

avaliação da criminalidade do agente, faz
parte do próprio terreno do projeto, de
sua própria forma.

A penitenciária Industrial em função de
sua população flutuante

Destaque especial fôra dado às pes-
quisas e ao estudo dos autores nacionais,
dado o que !l1ão se pretender correr o
risco de deformar o projeto, para criar
um choque com o sistema penitenciário
brasileiro. Por isso que, ao se estudar
a reforma do sistema p.enitenciário fran,
cês - qUe é a mais moderna do mun,
no - bem como o seu estudo crítico
feito por JEAN MARC, dali se recolheu
o que de universal encerrava e capaz de
colorir.se de um sentido nacional, par-
ticular, e mais ainda regional.
No entanto, porque igualmente não se

pretendia correr um outro risco mais
grave - o de .tornar a Penitenciária, num
futuro não muito distante, desusada -
o projeto avançou no tempo, adotando
conceitos não.brasüeíros, que no futuro
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hão de se incorporar à sistemática pe;
nítencíáría nacional, por serem, tais con-
ceitos, cientificamente universais e úteis.
Assim é que partindo das lições do pro-
fessor português BELEZA DOS SAN..
TOS, adotou.se um critério geral, ab
ínítío, de divisão populacional: delinquen-
tos melhores de delinquentespíores. Daí a
bifurcação do projeto, em dois setores,
cada um setor com cinco blocos com
sessenta celas individuais.

Todos os blocos são, na forma e no
fundo, perfeitamente iguais, não haven,
do nem siquer disparidade nas celas,

Os cinco blocos do setor.A se destinam
aos delinquentes melhores . No setor-A
sua população goza dos seguintes bene-
fícios: a) maior locomoção, inexistência
de isolamento diurno; b) inexistência de
isolamento noturno; c) trabalho faculta,
tivo; d) freqüência à universalidade. No
setor.B, as limitações poderão ser maío,
res: menor locomoção; b) trabalho obrí-,
gatório; c) isolamento noturno; d) íso,
lamento diurno, excepcionalmente. Tudo
mera interferência administrativa.

Partindo dêsse critério geral na divi-
são populacional, adotou.se uma sub-di,
visão especificamente nacional, e tendo
em vista os critérios de cumprimento de
pena em função do tipo de delinquente,
atualmente vigentes e outros critérios po-
tenciais, que poderão vigiar no futuro
quando da adoção do novo Código Pe,
nal Brasileiro. Assim é que no setor-A,
destinado aos delinquentes melhores e
acusados, teríamos os seguintes tipos de
agentes. Entre os acusados: a) os pre,
sos preventivamente; b) presos em f'la.,
grantes; c) os presos por quebra de f'ian,
ça ; d) os pronunciados para juri; d) os
apelados. E, pronunciados, como delin-
quentes melhores: a) os condenados à pe,
na de detenção; b) os condenados à pena
de reclusão concessíonados. Vale ressaltar
de logo, que para a inclusão dêste último
tipo de delinquente (condenados à pena
de reclusão, concessionados) no setor.A,
prevalece um critério aferido especial,
qual seja o da fixação de sua periculosi-
dade, dos motivos determinantes dos cri.
mes, da sua personalidade, de sua con,
duta.

E o condenado do setor norte que, no
tempo, adqUiriu as condições internas
(conduta, comportamento, personalidade)
que, em função de sua menor perículosí ,
dade e dos próprios motivos determínan-
tes do delito, permitiram êle acompa ,
nhar o projeto, deslocandocse à outra
extremidade de bloco por bloco.
Enquanto isso, no setort.fs, fixam-se

os condenados à pena de reclusão (no
seu estãgío inicial) e os reincidentes
(mesmo em pena de detenção ou prisão
simples), porque são presumivelmente
perigosos .
Se a Penitenciária Industrial que o

projeto sugere, não é estanque, em sua
estrutura geral, no particular. no espe,
cítíco, ela é igualmente plástica. Os
blocos, que constituem o específico, por
serem iguais, em cada um dos setores,
estudiosos modernos, que existe entre o
homm comum e o homem-delinquente,
que em tudo se assemelha. Por isso
que os blocos funcionam como tipos de
comunídades onde os prêsos tratáveis, e
que se situam nos primeiros blocos do
setor.A, se auto.admínístrarn. Tanto que,



conjunto de celas de conformação vetus,
ta. Além da cela em forma de kitinete,
no seu interior, não existe apenas um
com um terraço, inclusive; além da área
de circulação, existe um páteo interno,
como uma praça, com bancos - e por
que não dízê-lo ? - e [ardíns ,

O Projeto n~ seu conjunto
Generalidades

8

A estrutura do partido ímplícou numa
preocupação racional, ,tendo cinco ca,
racterísticas especiais: a) análise crítí ,
tíca do que se fêz e o que Se está fa,
zendo modernamente; b) aproveitamento
da paisagem em beneficio do prêso; c)
utilização de material regional, com poso
sível aplicação da pré..fabricação, vísan,
do tornar mais simples e menos onero.
sa a construção; d) .adoção de um siste-
ma penitenciário progressivo mais plãs,
tíco. sem prejuízo da segurança; e) obe,
diência tanto Quanto possível ao progra,
ma, dêle saindo. excepcionalmente, por
motivos fortemente justificáveis.

Renelída foi, como se viu, a tradícío,
nal concentração de presos, decorrente da
concentracão de celas, num único bloco.
Essa proliferação de blocos (10), insti-
tuindo verdadeiras comunidades, desta.
ca o princípio de natureza econômico.
da ponulaeão, tornando mais fácil a ad,
administrativa, que repousa na divisão
mlnístracão, não só do ponto de vista de
segurança )elimina as grandes concen-
tracões) , como também por outro lado,
permite mais fàcilmente fixar os crIté.,
rios selecionadores e dinamizar o pro,
gresso do prêso, no tocante à recupera.
ção, facilitando a obtenção dos indices
de aproveitamento e, finalmente, permí-
te uma divisão mais particular dessa
população, de acôrdo com o tratamento
julgado mais apropriado para cada ca,
so , Além disto; o que é importante en,
seja a construção por etapas e até a
inauguração do conjunto, por razões so,
sobeiament conhecidas, como as dífícul,
dad=s quase TIQI'lJ1ais de liberação de
verbas, etc.
Cada bloco tem um restaurante pró.

prío, com capacidade hábil à sua popu,
lação (sessenta prêsos). E se o bloco
apresenta dois pavimentos, todos aque,
les critérios poderão ainda ser mais par-
ticularizados. eis que em cada pavimen,
to a capacidade é de trinta celas o que
vale dizer, de trinta prêsos ,
Vale, inclusive, ainda de passagem,

uma observação que o partido, assim
concretizado no projeto, oferece: há de
permitir à administração uma total amo
plitude de ação na escolha dos grupos,

seja na segregação dos elementos cuja
perículosidade é mais acentuada, dos
grupos daqueles prêsos em fase de re-
cuperação, ou simplesmente acusados, ou
condenados à prisão simples, etc., ou
vos, recémcchegados, para posterior elas-
ainda, dos grupos daqueles prêsos no.
süicação. Além do que permite uma
pesquisa de estatística criminal e uma
pesquisa psiquiátrica mais precisas.

A idéia dos restaurantes pata cada
bloco, restaurantes qus ficarão situados
no meío.sub-solo de cada bloco, com
paínés de iluminação e areação próprios
- decorreu de um princípio de política
com o mesmo número e o mesmo tipo
de celas, não são por isso, estáticos. O
sistema penitenciário .e o sistema díscí;
plinar se movem dentro de cada bloco
com 60 celas, de forma diferente, em
cada setor, e até em cada bloco, bem
particularmente.

Assim exemplificando, de logo, as ex,
tremidades dos dois setores, o projeto er,
mite a seguinte dísuartdads de tratamen,
to. Enquanto no Bloco nv 1, do setor.B,
que receberá o condenado irrecorrlvel-
mente à pena de reclusão ou o reíncí,
dente ,ou então, um e outro, os apena,
dos das 60 celas permanecem nelas,
diurna e noturnamente (isolamento) até
um período de 90 dias, de acôrdo com
o Código Penal; no Bloco nv 1 do Setor.
A, a sua população não sofre isolamento
nem noturno nem diurno; tem cada um
a 'chave da sua cela e a permlssíbtlídade
de, a seu critério utilizando-se do por,
tão principal do bloco. Frequentar atra;
vés das avenidas de sub.solo centro de
cultura, trafegando com relativa libero
dade pela superfície do terreno Naquele
inexistente por assim dizer (naquele pe-
ríado qus vai até 90 dias) locomoção
pois o delinquente permanece na ce·
Ia? e neste, a locomaçã se opera livre.
mente, até inclusive à saída e entrada
para o bloco, sem obstáculo, com o prê;
so possuindo, individualmente, 3 chaves,
a chave da porta interna da cela, e de
sua cela e a do portão do bloço , Ainda
quanto a essas suas extremidades, há
uma putra diferenciação locomocional
que o projeto oferece: no Bloco nv 1, do
setor.B, porque não possue chave, o de-
tento nem siquer abre uma porta den,
tro de sua cela. No bloco no 2, do mes,
mo setor-B para onde o delinquente po,
derá ser transferido, êle já não sofrerá
o isolamento diurno, e pode se locomo,
ver, dentro de sua cela, para a ante.
sala, usando livremente a porta.· Essa
utilização dêsse segundo compartimento,
dentro da própria cela, é um avanço, e
uma locomoção. Mas permanece nêsse

campo, já utilizando a cela t?tal~ente,
ou seja, o quarto com o sa~l1táno e o
terraço cuja parede, construída à com.
bogó, ~xige ao detento a vis~o externa
ca. penitenciária, do mundo. DIspõe, pois
o detento do bloco nq 2, do setor-B, de
uma chave .e de uma porta, que abre à
sua faculdade. O detento do Bloco nv 3,
do mesmo setor, além disso, dispõe de ou-
tra chave, a da porta da cela, qUe lhe
permite livremente, sair da cela para o
páteo i;terno do BLoco, mas dêste não
pode sair, além de frequentar o salão de
estar conviver com os companheiros do
mesmo bloco e praticar jogos de salão.
E assim sucessivamente, até a maior

locomoção do Bloco nQ 1do setor. A onde
o prêso dispõe de uma terceira chave,
que usa livremente, que é a do portão
do próprio Bloco, dando- lhe acesso a tô,
da área cultural da Penitenciária, ainda
em regime de segurança ou à critério da
Administração, sem restrições.

O projeto se torna móvel exatamente
porque permite um critério de seleção
mais particular e sendo, cada bloco, por;
tador de uma estrutura similar, acompa-
nhará fàcilmente o fluxo populacíonal
em relação aos tipos sem permltír uma
divisão estanque. :t!lle anda para a es.,
querda ou para a direita, na proporção
em que os prêsos prozrtdem, se recupe-
ram o.u mesmo na proporção do maior
volume de entrada de delinquentes me.
lhores ou de delinquentes piores,

A idéia, pois, que ensejou a estrutura-
ção do partido, ao desprezar as formas
convencionais de penitenciárias, para
criar um conjunto de blocos, visou exa,
tamente aquela unidade defendida pelos
criminal (evitar o contágio) servindo de
efeito para valorizar o caráter de co,
munidade de cada bloco. Depois, teve-
se em conta, ao desprezar a idéia do
tradicional refeitório central, de evitar
as grandes concentrações, porquanto a
experiência há demonstrado, n8: prátL
tíca, que tais concentrações implicam
numa maior incidência de distúrbios. A
cozinha é única (exceto a do hospital)
e os restaurantes são alimentados cro.,
nolõgtcamente, par carros bicicletas com
sistema ísopor, para distríbutção por
blocos, das refeições, em bandejas tér-
micas. A circulação se opera pelas ave.
nídas de sub.solo, conforme deixa bem
claro o projeto.
A Penitenciária Industrial funcionará

com sua segurança interna, eis que a cir-
culação, via de regra se oera no sub.solo,
nas avenidas subterrâneas de acesso aos
diversos setores (dos blocos para as ín,
dústríás: dos blocos para a igreja; dos
blocos para a recepção, etc., e více.ver-
sa) , segurança própria do espírito do pro,
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j eto: aberto. Essa segurança se relaxa íri,
namsntc, à proporção que o prêso ad,
quír » aquelas condições que o aproxi-
mam da liberdade. Por outro lado, o
conjunto penitenciário oferece uma se-
gurança demarcatória que somente ex,
cepcionalmente se poderia verificar ca,
sos de fuga. O moóo mais seguro, que
diz respeito à muralha, foi desprezado,
por ser odioso, dado sua tônica medie-
val Da mesma forma, repeliu.se a cêr_
ea de arame, não só pela pouca segu-
rar ça, como porque, psicologicamente,
hostil inadequada retratando a idéia,
em última análise, de um campo de con,
centração ,

A Penitenciária, quanto à segurança,
não poderia ser piegas, mas em corn,
j.ensação, não c'everá ser primitiva.

Por isso qU-2,incorporando a seguran-
ça externa à plasttcidadc do sistema,
prereríu.s., adotar um meio idôneo, ca.,
paz de oferecer a segurança necessária, a
iciéía da segregação, paralelamente à
perspectiva de liberdade, a visualidade
do vasto mundo, com o cêrco pelo fôs-
"o. O tôsso, que é um moderno tipo de

ESTRADA

demarcação, segrega mas não ofende.
Permite também uma vigilância mais vi-
sível, vigilância que controlada por pos,
tos de observação com Rádio (garistas),
como indicam as plantas, torna-se ef'e..
tiva, eliminando a probabilidade de me,
ricr segurança que tal sistema poderia
of'erccer . Todo o conjunto é demarcado
por um fôsso, formando um quacrtlátoro
que distingue a Penitenciária do mundo,
mas permite ao - prêso verifi-car êsse
mundo olhá.Io, e reciprocamente, em re-
lação ao homem comum.
E em redor do cêrco, menos por segu-

rança e mais por demarcação, urrra sim,
ples cêrca.arbortzadn (cêrca viva).

Êst é o partido, no conjunto, sem as
específ'icações .

o Projeto nas suas particularidades

Vimos, pois no tocante à disposição
das' celas, que o projeto as concentrou
em pequenas urbes, admíntstracas e au _
to-administ.ráveís qUe não são os blocos,
abrindo a visibilidade em forma de le;
que. Deuvse, com isto, realmente à pai-
sag em, afastando um do outro, em com-

partimento específicos, separados, para
melhor permitir o critério selecíonador.
Vtmos também que as celas, represen,
tam nada menos que pequenos aparta,
mentes, cuja locomoção interna progri-
de com ° progresso do prêso. A perspec-
tiva de líberc'ade, pois, com tal sistema
físico acompanha como uma constante, o
prêso qUe revela a vocação resocializan-
te. A circulação, como se viu também,
se opera por avenidas subtcrr ãneasç com
paínés aqui e acolá, com combogós ar-
mados à tração e compreessão, pré.f'a-
bricados, que permitem uma iluminação
e uma areação racionais, econômicas,
úteis e seguras.

Os - pontos destacados no programa
foram rigorosamente obedecídos, mas
encerrando uma vestimenta acorde com
a linguagem do partido. A igreja, por
isso, é universal. O teatro funciona co-
mo cinema, auditório, salão de conf'e .
rêncías e local C;'eoutras solenidades. O
hospital tem sua cozinha própria. Os
apartamentos para o cumprimento das
penas que alcançaram os criminosos de
custódia nonesta, constituem um pavi-
lhão próprio, bem diversificado, localiza.
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do perto da administração e dístancíal.
mente próximos à entrada (e saída) da
penitenciária. Os apartamenots não con;
jugndos, para encontros conjugais não
chocam: dispostos foram no projeto de
tal forma que: a percepção de sua exis-
tência se confunde no conjunto 10 pla,
no. Êles estão perto, também, quanto
à distância, da liberdade, porque próxi-
mo à entrada de Penitenciária. E mais:
ainda em relação ao teatro, nêle incor;
toca, funcionando, assim, como o cen,
porados ficaram a biblIoteca e a disco-
tro cultural, uníversldade.

Além das demais caracterstícas do pr'o,
grama (parlatórío, recepção, admínístra;
ção, hospital, setor industrial corpo da
guarda, gábinetes de identificação, etc.) ,
o projeto incorpora novidade, que motí-
vos fortemente recomendáveis, permití.,
ram essa inovação. Uma delas é a exls,
tência se confunde no con junto do pla.
nará, uma cooperativa, um pequeno es-
tabelecimento bancário em suma, cujos
clientes são os próprios presos e cujos
funcionários também Isto, além de
retirar da administração em si, o
contrôle do númerário de cada prêso.:
oferece um tipo de segurança para com
a guarda dêsse numerário, ao mesmo
tempo que veste o prêso de uma idéia
mais civilizada mais urbana, mais res-
ponsável, no tocante ao contrôle de suas
economias de suas rendas. Outra novída,
de repousa na criação de dois tipos de
loáa, uma externa, na entrada, onde se-
rão exibidos para venda os produtos ma-
nufaturados pelos detentos, ao mercado
comum. Outra, interna, que funciona co-
mo um pequeno mercado, com todo tipo
de produto de consumo imediato (revis.
tas, jornais, perfumaria, livros, cígar ,
ros, etc.). A primeira, tem acesso o pú-
blico, sem precisar penetrar no coração
da pentienciária: ficou situada na f'ren,
te, como que, na sala de visitas. Ê a. nrí,
meira coisa que se vê, ao chegar à Pe ..
nitenciária, concretização de sua utili-
dade. A segunda, interna, situa.se poso
teriormente ao bloco da administração,
e seu mercado consumidor alcança ape ..
nas a população presidiária.

Outra novidade repousa no tocante ao
setor de alfabetização (escola). O pro+eto
incorpora dois compartimentos, nêsse
setor, um destinado ao estudo e a. práti-
ca. da plástica tridimensional, à mo-
delagem, com tôdas as suas ramíftcacões.
inclusive artesanato popular, e outro. à
pintura, e artes gráficas. Prevaleceu,
aqui como elemento fundamental à ín,
corporação dêsses dois setores, o prín,
cípio da unidade entre o homem comum
e o homem delínquente, evitando que
sua vocação sofra solução de continuida-
de com a pena, que deixaria, assim, de

ser útil, mais negativa. Enseja ademais,
o despertar de novas vocações.
O setor industrial teve tratamento

destacado. Não se pode pensar em Pe,
nítenciárla em têrmos de rentabilidade,
de produção em massa ou mesmo de au_
tosufícíêncía . Tanto mais quando a po,
pulação não é obreira, por vocação, mas
momentãnearnente operária. Depois, essa
população se altera diàriamente, no tipo
de Penitenciária sugerido pelo progra,
ma. Acresce outra circunstância técní;
ca: não se pode exigir, a êsse tipo de
operário ocasicnal, um esfôrço obriga-
tório ouanto à melhor produção, porque
uma Penitenciária, se o trabalho é re ,
munerado, por fôrça de dispositivo da
Constituição, êle não obedece, às vin-
culações trabalhistícas que em regra, no
mundo exterior, colorem a relação em.
pregaticia , Uma Penitenciária, mesmo
industrial, por ser penitenciária, não é
emprêsa , A jornada de trabalho é con,
vencional, como convencional é o salá.,
rio. O vínculo empregatício é aparente.
por isso que inexiste a hierarquia qua
constitue a etiqueta marcante da relação
d~ emprêgo, no sistema de Direito de
Trabalho substantivo.
Por isso que o projeto prevê um setor

bem distinto, com acesso aos blocos por
vias subterrâneas, as avenidas, onde na-
quele setor, hão de ser distribuidos os
tipos humanos pela vocação, queda, gôs,
to. Obedecendo rigorosamente ao progra,
ma, foram criadas secções de alfaiataria,
carpintaria, serralheria, mecânica, col;
choaría, torrefação e moagem (para su-
primento da própria penitenciária) e
outras oficinas, permitindo, assim um
aproveitamento na escolha do trabalho
na sua própria obrigatoriedade, em re,
lacão àqueles prêsos do setor.B, Outras
atividades o projeto permite, como por
exemplo a título de sugestão, desenvol.
ver: indústria de confecções padroniza-
das, setor de indústrias gráficas, etc.

A composição dêsse departamento, em
linguagem arquitetôníca, oferece uma
nova faixa de segurança, porque em for.
ma de uma ferradura, dentro do con,
junto da obra permitindo um acesso fá.
cil no tocante' à entrada do material, ou
matéria prima, como igual facilidade à
saída e, no tocante à locomoção dos
prêsos, idêntica facilidade quanto à cir-
culação, e precisa segurança.

No setor da administração, proposital ,
mente repetindo a forma tradicional
quanto à disposição (na frente), além
dos departamentos sugeridos pelo pro,
grama, não se limitou o projeto apenas a
fixar aquêles departamentos, mas cuidou,
se em emprestar em realce no que diz
respeito a sua - disposição, de tal for-

ma que a dinâmica administrativa fun,
cione separadamente do público vísitan,
te (famílias, advogados. serventuários
da justiça, etc.) como também da po,
pulação presidiária. E circulam, os fun,
cíonáríos, em corredores próprios, em re,
gra, como em área própria se locomo,
vem os visitantes. Nêste particular (ad,
mínistração) teve-se o cuidado de inovar
o rograma no tocante à quantidade, em
relação à sala para advogado, criando-se
mais de uma, contràriamente à sugestão
do programa, que limitou a uma única sa-
la. Veríficou.se, com a consulta, que uma
única sala era insuficiente.

Adotando o mesmo critério índividualí-
zador, estendeu.se, igualmente, para o
setor dos esportes, a separacão que al,
canca as duas grandes divisões da po,
pulação presidiária. Para cada setor, A
e B, foram criados campos de esportes
não se pretendeu forçar uma segragacão
ofensiva. Não se pode desorezar o crité-
rio geral distintivo. de melhores e piores.
Pretendeu.ss estabelecer uma norma uti-
litária. psicologicamente útil. capaz de
sensibilizar o prêso, exibíndovlhe pers-
pectivas de recuperação. que se exaure
paulatinamente, no próprio interior do
conjunto. Por isso, tal separação ínter-
na não se efetiva por cêrca, portões,
grades - mas por critérios de índívídualt;
zação, visto como, cada unidade cada
setor é absolutamente írrual (blOCOS.(''l-
Ias, restaurantes, esportes, industriais.
etc) .

Tôdas as áreas de ilumínacão e ae-
ração objeto de seguranca, são de aoôr;
do com as plantas anexas. preenchidas
com comboaõs pré.f'abricados, armados
como aludimos anteriormente para re-
sistir aos esfôrcos de compressão e tra,
ção qUe porventura venham a ser exerci.
dos perpendicularmente ao plano dos ele,
mentos. Êsse sistema evita o tradicional.
odioso e constranzedoj- gradeado de fer-
ro substituído neste projeto por belos
paniéis.

Conclusão.

Sem pretender criar uma penitcuciárla
comum, para fixar um tipo racional, hu,
mano e lógico e projeto permite, pois,
desenvolver a finalidade última da pe,
gas. Investe contra a tradição e defende
na, sem assistêncialismos, sem ser pie;
o progresso. Não é apenas horízontalída-
de, mas verticalidade. Por isso que real;
ça o conceito cristão de vida, pelo qual,
ela não é apenas extensão, mas sobre,
tudo profundidade.



Gropius contra

Arquiteto GÜ"JTER WEIMER - IAB. RS.

I

Poucos arquitetos terão dúvida sôbre
quem é Gropius. Mas, quem é Meyer?
Ocnsultamos um dicionário, o «Lexikon
der MOU2rn Architektur», para respon-
der a esta pergunta. Lemos:
«Meyer, Ado.r, nasceu em 1881 em

Mecherních, Eifel, e morreu em 1929 na
ilha Baltrum, Mar do Norte. Formado
corno marceneiro, visitou a escola de
artes artesanais em Düsseldorf, depois
como arquiteto com Behrens e Bruno
Paul. D1:)1919 a 125 atuou como prof'es-
sor na Bauhaus; de 1926 a 1929, como
técnico de obras públicas em Frankfurt.
Meyer era colaborador de Gropius (des-
de a fábrica da Fagus em Alfred, 1911,
até o teatro da cidade de J ena, 1923),
depois construções de residências, esco,
Ias, planetário da fábrica da Zeiss em
Jena (1925_26) e construções para as
obras públicas em Frankfurt».
«Meyer, Hannes, nasceu em 1889 na

Brasíléia, morreu em Crocifisso di Sa;
vosa, Suiça. Obteve em 1927 um convite
para professor e mestre na Bauhaus em
Dessau e se tornou diretor da Bauhaus
(1928_30) depois de Gropius. Projeto de
concurso (junto com Hans Wittwer) para
o plaácío da Sociedade das Nações em
Genebra, 1927; Escola Federal da Confe,
deraçâo Sindical Alemã em Bernau (1928-
30), uma construção de escola disposta
em pavilhões. De 1930 a 1936, atividade
na União Soviética, depois na Suiça, de
1939 a 1949, no México. Meyer recusava
uma arquitetura que é conduzi da por
uma noção estético.formal: «Arquitetu,
ra não é o ato da paixão individual de
um arqutteto.arttsta. Construir é uma
ação coletiva».

Portanto, ambos têm seus nomes vín,
culados ao de Walter Gropius. Mas não é
f;Ó isto que os liga. Ambos são quase
que totalmente desconhecidos e frequen-
temente confundidos. Benévolo, para cí,
tre si, como também com o repórter de
tre si, como também com o erpórter de
arquitetura Peter Meyer, um nome que
não é de conhecimento obrigatório. Na
sempre citada obra de Giulio Carlo Ar-
gan (Walter Gropius e Ia Bauhaus) há
troca na caracterização das duas perso,
nalldadcs e o nome do segundo, Han,
nes, é escrito Mayer, com AY. Mesmo
em obras mais recentes como «Tendên.
cías da Arte Moderna», de Gillo Dor-
fles, podemos ler coisas como esta:
c. .. a presença de um escol de arqui,
tetos como Mies e Gropius, de pínto,
res como Klee e Kandinsky, de desenha.
dores como Moholy e Mayer ... » pelo
indice onomástíco descobrimos que êste
desenhador é Hannes Mayer (novamente
escrito com ay) . Giedion não os confun-
de nem escreve mal seus nomes, mas pou,

Meyer

cas vêZE:Sos cita e assim mesmo só àe
passagem.
Daí Se poderia concluir que o nome

de ambos fôsse de importância secundá,
ria, senão desprezível. S.e assim pensás,
semos, estaríamos totalmente engana-
dos.
O primeiro, Adolf, é citado na lítera,

tura contemporcnea como «colaborador»
de Gropius, o que na linguagem de hoje
quer dizer algo como um empregado.
Bem diferente é a atitude da literatura
crítica de antes da última guerra mun,
dial : o nome de A. Meyer é citado ao
lado do de Gropius, em condições de
igualdade, como co.autor. O respeitável
crítico e arquiteto Bruno Taut vai além
e o cita como o melhor arquiteto da
Alemanha de então (e não Gropius!).
De outras fontes sabemos q-ue como

professor da Bauhaus foi o autor do
terceiro volume da famosa coleção «li-
vros da Bauhaus», e que em Frankfurt
trabalhou na equipe do famoso (pelo
menos na Alemanha) arquiteto Ernst
May.
Até hoje que seja do conhecimento do

autor, ainda não foi feito um estudo
sério sôbr., o significado da obra dêste
arquiteto e quer.nos parecer .que se isto
fôsse feito, certamente o consideraríamos
de maneira diferente que a de simples
«colaborador» para o que Giedion tem
uma tendência tôda especial.

II

No presente artigo queremos nos
ocupar principalmente com o segundo:
Hannes Meyer.
:Êste teve, certamente, menos condi,

çõ.es de ser esquecido que o primeiro,
pois foi nada menos qUe o diretor da fa-
mosa Bauhaus por mais de dois anos;
sucedeu a Gropius, seu fundados, e pre-
cedeu a Mies van der Roche que a li-
quidou, ambos muito e, em geral, super,
ficialmente conhecidos.
Vejamos como Meyer é' tratado pelos

cronistas. Argan consegue resumir sua
atuação numa só frase: «Três anos de.
pois Gropius precisou entregar a direção
que foi assumida, primeiro, por Hannes
Meyer e, depois, por Mies van der Ro-
che». Outro escreve: «No ano de 1927
Gropius conseguiu nomear o arquiteto
suíço Hannes Meyer como professor de
arquitetura. Pouco tempo depois Hannes
Meyer se tornou diretor do setor de Ar_
quitetura e tomou em 1928, depois da
saída de Gropius, por pouco tem-po, a
direção de tôda a Bauhaus.» Ou ainda:
«No ano de 1928, no auge do sucesso,
Gropius entrega a direção da Escola ao
suíço Hannes Meyer». E depois de muí,
tas páginas em que seu nome não é cí,

tado, se conclue: e.No ano de 1930 Mies
assume a direção da Bauhaus em Dessau
como sucessor de Hannes Meyer».
Assim sucede em quase tôdas as crô-

nicas.
Aqui surge uma questão importante e

que não poderia fugir à consideração
do historiador atento pela sua evidência:
por que Gropius deixou adição sea es_
cola estava no auge de seu sucesso? Oíe,
dion, de que se diz qus «está próximo
de Gropius» e que tem funcionado como
chefe das relações públicas dêste, dentro
dos anais da história,' diz: «Em 1928
Walter Gropius deixou a Bauhaus por
muitas razões. A luta .defensiva de to,
dos os dias consumiu suas f'õrçaa: além
disso êle tinha a opinião de que era a
sua pessoa a que mais irritava os ini-
migos». O próprio Gropius contribuiu al-
tamente para esta msítírícação, Assim,
diz que se demitiu porque ...» eu acre,
ditei que a situação financeira da
Bauhaus estava relativamente segu ,
ra e suas relações para com a indús-
tria, cuidadosamente preparadas» (1), ou
«eu estou convencido de que a Bauhaus
está tão segura interna e externamente,
que eu posso deixar a direção para meus
colaboradores que estão intimamente li,
gados a mim, objetiva e pessoalmente,
sem nenhum prejuizo». (2)
Voltamos a colocar a questão: Se a si,

tuaçã., estava tão boa, por que razão
Gropius iria deixar a direção? Na épo,
ca de sua saída, o cronista Walter De-
xeí não se mostrou tão otimista e nos
fala mais expllcitamente destas «díf'i;
culdades existentes» (admitidas por Gie_
dion e não por Gropius): « ... antes que
a indústria, antes que o círculo dos ami-
gos da Bauhaus achem meios e um cami-
nho de pôr .Ihe à disposição maiores ver-
bas para a pesquisa, não se pode pensar
numa total exploração das possíbilida.,
des existentes dêste instituto do mais
alto significado cultural» e adian.te con-
clue: « ... Gropius, o organizador do mais
alto estilo ficou cansado, ... por. isso
êle vai». -(3)
Mesmo admitindo a hípótes., da exis,

tência de dificuldades financeiras, quer.
nos parecer que o assunto ainda não
está esgotado, porque problemas dêste
gênero sempre existiram, desde os pri-
meiros tempos de Weimar.
Nos diários de Schlemmer encontra,

mos outra explicação: ~Eu vi Gropius
hoje de manhã (1_12_1927); está de
muito mau humor. As eleições foram '11
ruins para o nosso partido, o democráti-
co, que perdeu lugares (a metade) », ao
que Gropius teria acrescentado que
« ... assim não podia continuar, estava
com vontade de deixar tudo, e assim
por diante». (4) Esta nos parece uma
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explicação razoával: Groptus saiu por
falta de apoio na câmara de vereadores
e por pressão das fôrças da extrema di-
reita; saiu por causa daquilo que mais
desprezou: a pol ítíca (quanto a isto,
voltaremos mais tarde). Autores mo ..
derrios já não põem dúvidas a êste res.
peito: «Por que Gropius saiu, senão por
razões polrtícas ?» interroga H. Funke.
(5) Uma pergunta que vale uma afirma-
ção. Sabemos também que Meyer se
tornou por indicação de Gropius.

Segundo nos consta, o feito louvável
de ter tirado H. Meyer do esquecimento
cabe ao Prof. Jürgen Joedige em sua
obra «História da Arquitetura Moderna».
Nela, traz à discussão a escola sindical
de Bernau, perto de Berlim, realizada
por Meyer após vencer um concurso para
o qual haviam sido convidados algum,
dos melhores arquitetos de então, e cha,
ma a atenção para a sua modernirêade,
Depois formam publicados alguns ar;

tigos de Meyer no livro de Hans Maria
Wíngler «Das Bauhaus 1919.1933 Weímar
Desau Berlin» que foram acompanhados
de comentários críticos muito unilaterais
que dístorcíam e desmereciam sua obra
e sua personalidade. Posteriormente a
Bauwelt fundamente publicou mais al-
guns artigos nos volumes 1 e 14 de sua
coleção, mas sem comentários ou análise
crítíca. Cabe ao prof. Claude Schnaidt,
da Hochschule für Gestaltung àe Ulm,
Alemanha, o primeiro trabalho em que
a obra de H. Meyer é criticada exausti,
vamente 'í'rata.se de «Hannes Meyer -
Bauten, Projekte und Schriften», com
texto bíüngüe ademão.íngtês, que nos
traz uma visão ampla de sua vida e
obra. Schnaidt dá na introdução sua
opinião, sua boa impressão de H. Meyer
e protesta de maneira hesitante mas bem
fundamentada contra aquêles que silen-
ciaram e querem deixar sua obra no ,es_
ouecímento. Não ctia nomes, mas a rea,
ção surgiu muito antes que era de es,
perar: O livro nem chegou a ser publí-
cado e já estava feita a polêmica. O
editor dá a sua opinião sôbre o livro
de Schnaidt em posfácio, incluído à reve ,
lia do autor.

Argumenta: Schnaidt não conheceu
fI. Meyer pessoalmente e por ístc a
imagem de Meyer é «um retrato subje ,
tívo», Ora, a futilidade desta argumenta-
ção nem merece cuidados especiais para
ser refutada. Para provocá-Io, (que íro.,
nía l) o editor dá a palavra a Walter
Gropius, exatamente o principal respon,
sável pelo sesquecímento» de H. Meyer.
Para tanto o editor inclue uma carta que
Gropius havia escrito a Tomás Maldona,
do e que fôra publicada na revista Ulm,
no no 10_11.
Esta carta tôra escrita a propósito de

um artigo que o prof. Maldonado ha-
via publicado no volume anterior da
mesma revista, com o título «A Bauhaus
ainda é atual?» Teria sido um dos tan,
tos artigos que abundam nas revistas
cspecíalizadas de hoje, se não tivesse
abordado uma série de pontos dúbios da,
quela escola e o mais nevrálgico de to;
dos: a atuação de H. Meyer na sua
direção. Várias personalidades se mani-
festaram a respeito e dentre elas o pró,
prío "VaIter Gropius que protestara con,
tra a afirmação ele T. Maldonado de que

«Meyer teria dado um conteúdo social
à Bauhaus». T. Maldonado aproveitou
a ocasião para perguntar diretamente a
Grcpius alguns assuntos que a seu ver
ainda não receberam o tratamento que
lhes é devido e, dentre êles, o affaire
H. Meyer, além de anexar um artigo de
H. Meyer publicado na revista mexi,
cana «Educacíón» que Gropius lhe ha,
via pedido. Não nos é possível trans,
crever aqui todo artigo de Meyer, devi;
do a sua extensão, mas para se poder
Ler uma melhor visão da sua posição,
selecionamos um trecho: (6)

«A Bauhaus foi uma criança típica da
República Alemã, com a qual ela dividiu
o ano do nascimento e da morte e, iguaL
mente típico, foi, desde o comêço, um
centro de educação europeu, senão in-
ternacional. Fundada pelo arquiteto WaL
ter Gropius em Weirnar, da confusão do
após-guerra, foi, dentro de sua disfor.
midade, uma testemunha típica do ex-
pressíonísmo sentimentalóide de então.
Pois, se bem que desde o comêço era
destinada a ser um centro de formação
de muitos ramos da atividade politécni-
ca, em seu corpo docente atuavam,
além de dois arquitetos, sete artistas
abstratos e dentre êles capacidades que
depois chegaram à fama mundial, como
o americano Lyonel Feininger, o russo
W. Kandinsky, o alemão Paul Klee. O
cientista faltava completamente. En,
tre os estudantes havia adeptos de todos
os tipos de «reformadores da vida». Pro,
fessôres e estudantes moravam em pré-
dios comuns, tlnha.se pouco dinheiro e
muitas preocupações comuns. Estas ge,
raram então a acentuada unidade social
de Bauhaus, em que quase não existiam
diferenças de standard. As concepções
de vida contraditórias se reuniam sob
seu teto numa confraria, como numa «ca.,
tcdral do socialismo». (7)
Ora, isfo nos parece uma análise bas,

tante benevolente e objetíva, Mais bene ,
volent., que objetiva. Mas Gropius não
é desta opinião. Visivelmente irritado,
acusa Meyer de mentiroso, ínsíncero,
oportunista. A causa: Meyer era um
~,materialista político». Senão vejamos
um trecho Oa carta a Maldonado: (8)

«Eu concordo com o senhor de que uma
interpretação críttco.hístôrtca da Bauhaus
deva ser construída sôbre reflexões só-
brias, isto é, na base da realidade. Nes ..
ta base, contudo, minha concepção do
trabalho de Hannes Meyer diverge da
sua e da sua maneira de desculpá.Io.
Não se pode sepera.r um homem de sua
obra. A falta de sinceridade e falhas
na confiança mancharam tôda a sua per.,
scnalídade. O artigo em «E,dificacióm> é
uma nova prova de sua insincerrdade e
de sua posição oportunista. A semeadura
qUe a Bauhaus semeou sob minha dire-
ção, êle toma. nêste relatório como o seu
merecimento. A maior parte das ilustra,
ções ou se reterem ao tempo anterior a
1928 ou são uma clara continuação da
produção do tempo de antes de Meyer».

«Ele foi deitado numa cama feita. As
oficinas estavam em plena produção; êle
se recusa em adm itíclo (o que êle eriten,
dia) e faz nascer no novato a impressão
de que tudo isto é sua própria obra. O
qus êle adicionou foi uma oficina de fo-
tografia e ampliação do setor de arquite.,

tura que eu não pude fazer por falta de
meios, já que eu não queria construir
em meia fuselagem. Onde está a nova
produção das oficinas que Se formou sob
sua direção, eu não a conheço. Também
acho Oeformações no texto - demais
para tratar de todos em uma carta -
começando pela afirmação de qus Wei,
mar mestres e alunos tivessem morado
em um prédio, até a mudança no signi,
ficado do trabalho do teatro Schlemmer
declaradament., por influência de Meyer.
Adiante trabalhos de alunos já foram
pagos desde Weimar, não só a partir
üêle; Wilhelm Ostwald e o conde Duer-
ckheim já deram conferências na Bau,
haus sob minha direção; o «Círculo dos
Amigos da Bauhaus» foi por mim fun,
dado e não por êle etc, etc.»

«A parte espiritual que tange a Han,
nes Meyer é ter dado maior significado
ao método científico. O princípio dêste
método já estava estabelecido antes de
que Meyer tomasse a direção da Bau-
haus, mas êle lhe deu maior precisão.
Entretanto, como podemos entender que
êle introduziu «aulas de pintura» que
nunca existiram sob minha direção e
cuja. organização contradizia não só mí,
nha idéia de que arte não pode ser iensi;
nada, mas que, o que pesa mais, com,
promete as suas próprias idéias».

~,Eu me enganei no julgamento de seu
caráter e sou culpado de que êle se
tenha tornado meu sucessor, porque eu
não reconheci a máscara sôbre sua fa-
ce. Quando eu o o nomeei, acreditava
eu que a Bauhaus estivesse relatívamen.,
te segura e suas relações com a indús,
tria estivessem cuidadosamente entabu,
ladas. A fama de Meyer como arquiteto
com forte interêsse social atraiu-me e
durante o primeiro período de seu tra.
balho na Bauhaus eu nunca duvidei de
sua capacidade. Agradara-me seu traba-
lho para a escola sindical de Bernau,
que êle fêz com o quieto e talentoso
Wit.twer Apesar disso eu nunca me ache-
guei a êle pessoalmente, pois era fecha,
de e - como se descobriu mais tarde -
encobria suas intensões pessoais e pro,
pósitc s, como o senhor pode verificar do
que se segue:
«Das experiências de Weimar eu sa-

bia que a inclusão de ações políticas no
Instituto teriam que levar ao seu fim
Desde Weimar eu assumira a posição
oficial que política partiéária fôsse coi-
sa particular de cada pessoa, mas que
o Instituto não dever-ia ser identificado
com nenhum partido».

«Sem esta posição a Bauhaus já te,
ria sido desmantelada em Weimar, sua
idéia e trabalho nunca teriam tido efeito.
Antes de eu propor Meyer para nôvo
díretor, eu falei com êle sôbre êste ím ,
portante ponto e obtive sua garantia ele
que êle compartilhava de minha opinião:
Que o Instituto precisava ser preservar.o
dp, via polit.ico.part.idár-ia , Ele tinha
consciência disto como eu. Então êle foi
nomeado c a máscara caiu. Com sua con-
cepção de materialismo político que êle
csccndía de nós, êle desagregou a idéia
da Bahaus e trouxe o Insttiuto entre
Scilla e Caribdis e, finalmente, a seu
próprio naufrágio. Eu não posso concor;
dar de maneira nenhuma que Meyer, «sob
tais condições, não poderia ter agíco
de outra maneira», e mais, «que foi seu



infortúnio pessoal, que êle sempre che;
gou muito tarde». De maneira nenhu;
ma: Assim só parece na retrospectiva. O
senhor leia, por favor, os artigos ane,
xos da imprensa de Dessau, que se ma-
nifestaram positivamente à sua nomeá;
çãc Se a mim me tivessem dito no ano
de 1919 que eu só teria nove anos à dis,
posição para meu amplo experimentado,
eu certamente não teria ousado come,
çá-Io. Meyer confiava, como nós, numa
mudança favorável da situação geral,
exatamente como o senhor o faz agora
em Ulm.»

«De outra maneira não se pode tra;
balhar. Que Meyer ponha a existência do
Instituto em perigo atesta menos o seu
!ccalismo político e mais sua falta de íns,
tinto político e sua capcidade de esta-
belecer um balanço entre trabalho obje-
tivo e teorias políticas»... e enfático
Gropius conclue:

«Sua estratégia e tática eram dema ,
siadn pequenas: êle era um pequeno bur;
guês radical».

Como acabamos de ver, o respeitável
professor perdeu, desta vez, as estribei-
ras e a serenidade.

III

Ê de lamentar que nem prof. Maldo-
nado, nem o prof.·· C. Schnaidt, tenham
respondido a esta carta ou publicado
uma umca aná.lise crítica.
Cr-emos que acusações tão radicais não

pedem ser silenciadas mesmo que, com
isto, se queira fazer uma homenagem
ao 4 grands mestre». Quer nos parece,'
que aaui podemos descobrir uma face
desconhecida do conflagrado arquiteto;
Vejamos as acusações por partes:
INSINCERIDADE. Que seja do nosso

conhecimento, Meyer nunca escondeu
sua id:ologia marxista Já por volta de
1920 (muito antes de ter sido chamado
à Bauhaus) êle era conhecido por «der
rote Meyer» (o Meyer vermelho}.

E'm carta datada de 3 de janeiro de
1927 Meyer chama a atenção c·o Gro-
pius para o fato de que pretende lecio-
nar dentro do programa do grupo ABC
-- de intelectuais marxistas! Em diver-
sas outras ocasiões também o afirmou.
Isso temos confirmado na autobiografia
do prefeito de Dessau; ao viajar para a
URSS, deu uma entrevista a um jornal
bcrlinense em que diz:

«Eu vou para a URSS, para trabalhar
Já onde é fundida uma verdadeira cultu,
1'2. proletária, onde nasceu o socialismo,
onde exsíte a socíeóade pela qual nós
temos lutado aqui, sob o capitalismo»
a intolerância do «realismo socialista"
de Stalin tornou impossível o trabalho
para estrangeiros Depois foi para o Mé-
xico onde trabalhou no planeamenjto de
habitações populares e de lá voltou para
(9). Da URSS, Meyer só saiu quando
Sua pátria doente, quando seu instituto
foi fechado por falta de verbas. Até o fim
de sua vida Meyer permaneceu fiel a
seus ideais políticos.
Ou a ínsíncertoade se refere ao pro ,

grama da Bauhaus? C. Schnaidt escre,
vc: «Absolutamente não corresponde à
verdade que Meyer escondeu' sua ta,
Ce atrás de uma máscara. Gropius o cha-
mou em pleno conhecimento de suas con,
cepçõss e caráter». (10). Para fundamen,
tá.Io, Schnaidt cita a carta de 3-L27,

escrita, portanto, três meses antes de
sua nomeação, em que Meyer diz: «Em
relação aos trabalhos expostos por oca,
sião da festa de inauguração .. , eu me
mantenho numa ati tuóe extremamente
crítica, exccto em relação a coisa passí-
veis de um alto desenvolvimento como:
casas de aço, móveis de aço, partes de
teatro de Schlemmer e ao profundo en-
sino de Kandinsky, bem como a parte
de seu ensino básico. Muitas coisas lem,
braram.ms expontâneamente Dornach z
/Rudolf St.einei-, portanto sectário e es'_
Meyer» fêz críticas abertas aos traba,
lhos expostos, que concordam líteralmen;
t8 com as acima citadas.
tético; ... » (10a). Em seus diários,
Schlemmer nos diz qus o «camarada
Grcpius diz que não sabia que Meyer

era um e.matertalísta político». O que
será que Gropius entende exatamente por
estas palavras? Seja como fôr, os his,
toriadores têm se mostrado de acôrdo
nos seguintes pontos: a) Meyer nunca
foi membro do PC, b) Proibiu às alunos
de fazer política dentro da escola, c)
F'echou a célula comunista que se havia
formado. Em tôda a bibliografia também
não encontramos nenhum dado concreto
de qUe Meyer tenha efetivamente feito
política den.tro da escola. Tudo não passa
de um diz .que-dizvque, sem valor para
um historiador sério.
Em segundo lugar, será que Gropius

não sabia qUe Meyer era um materíalís,
ta? Será que Gropius não leu o artigo
«nôvo mundo» que Meyer publicou em
1926 (11), um ano antes de ser chamado
para a Bauhaus, ou será que Gropius era
tão ingênuo que não tenha percebido
que isto fôra escrito par um mater íalís;
ta? Diante dêstes fatos, se colocarmos
Gropíus c Meyer nos pratos da ,balança
da ínsíncerídade, o fiel certamente ten-
derá para o lado do primeiro.
OPOR.TUNISMO. Não é fácil tratar

dêste qualificativo, uma vez que Gropius
não diz claramente por que Meyer é o
oportunista. Já que política é o ponto
central da di.scórdia, vejamos o qUe se
passou. nêste terreno.

Certo é qUe Meyer nunca trabalhou
em nenhum país desenvolvido (a não ser
sua própria pátria), que sempre exerceu
suas atividades em más condições eco ,
nômicas - na Alemanha durante a crise
de 1928/33, na URSS da década dos 30
e no México. Com Gropius o aspecto é
díf'e rentc. Quando a direita tomou o po-
der na Alemanha, Gropius foi à Inglater.,
ra e auando a situação lá se tornou ín-
segura, foi para os Estados Unidos, am,
bos os países mais ricos de então. O
leitor talvez seja de opinião que êstes
fatos não tragam mérito ao primeiro
nem um demérito para o segundo. Con;
cordamos. " no a;ue tangie a Meyer ,
Quanto a Gropius, gostaríamos de lem,
brar que hoje, coberto de louros e glórias,
com cadeira cativa na universidade de
Harvard, certamente não gostará de ser
lembrado que publicou a gravura entitu,
lada e.catedral do socialismo», que nêste
manifesto protesta contra a «klassentren-
nendo anmassung» (arrogância da divisão
em classes), e qUe foi autor do monu-
mento C'JS «caídos de março».

O leitor talvez ache qua êstes argu,
mentos se situem num nível muito baí,
xo. Certo. Mas pedimos a compreensão
para o seguinte: Ê oportunismo que es ,

tá em pauta, e quem levantou a ques,
tão foi o ilustr professor teuto.amerí,
cano. (éA SEMEADURA QUE A BAU.
HAUS SEMEOU SOB MINHA DIRB;_
ÇAO, ÊLE TOMA... COMO SEU ME_
RECIMENTO» . Gropius aceita como
merecimento de Meyer o fato de ter íns-
tal~do o atelier de fotografia., ter arn ,
pliado o setor de arquitetura e ter dado
maior precisão ao método científico.
Mas, «onde está a nova produção das
oficinas, eu não conheço». Chamamos a
atenção de qUe Meyer não falou de NO.
VA produção. Contudo ela existiu, quan,
titativamente. O prefeito de Dessau nos
conta que aos tempos de Meyer <tas ofl-
cinas podiam estar satisfeitas com o su,
cesso de seu trabalho. O interêsse da.
indústria na produção das oficinas da
Bauhaus aumentou CONSIDERAVEL_
MENTE ... » (12). Êste aumento é do;
cumentado em três páginas onde são
enunciados contratos firmados com as
mais diversas indústrias. Mais concreta-
mente ainda: O orçamento da escola foi
aumentado de 128.000rm para 162.503rm,
em apenas um ano, graças ao trabalho
nas oficinas, e isto enquanto a Alemanha
resvalava para dentro àa maior crise eco-
nômica em todos os tempos! (no período
em que Meyer estêve na direção o nú-
mero de desempregados no país aumen,
tou de 1,012 para 3,218 milhões).
Houve mudança qualitativa. Já em

1931 A. Mordwinow escrevia: «A Escola
de Gropius estetiza a técnica, a Escola
de Meyer a liberta quando nega qual,
quer estetízação, Uma se esforça no sen,
tido da criação de novas formas na ar-
quitetura e na produção de objetos ba,
seada nos novos meios técnicos e com
objetivo da expressão formal através de
corpos de geometria simples. A segunda
rejeita os problemas formais e íntencío,
na soluções que sejam estritamente fun ,
cionais e que correspondam a utilidade
construtiva dos produtos. A Escola de
Gropius mostra a influência do cubísmo,
suprematísmo, do formalismo na arte; a
Escola de Hannes Mever substitui a ar ,
te pela ciência e pela técnica... A um
copo de chá da Escola de Gropíus, na
qual o copo é segurado por um arco de
metal com um cabo de madeira onde
a atenção está dirigi da no sentido àa
cuidadosa construção e expressiva com,
binação de materiais diversos: - vidro,
madeira, metal - Hannes Meyer con,
trapÕe um simples copo estandardizado
que se contenta unicamente com a utí.
lídadc A Escola de Gropius criou pro;
{lutos com acentos estético (não decora-
do) de forma extremamente simples que,
a rigor, eram objetos de luxo que foram
comprados por mecenas, museus e hur,
gueses com exigências estéticas. A Es-
cola de Hannes Meyer tentava obter
produtos os mais econômicos e úteis, que
eram feitos para a grande massa de con,
sumidores com inclusão do operariado».
(13) .
ÊLE (MEYER) FOI DEITADO NU-

MA CAMA FEITA». A Bauhaus de
1928 era realmente uma cama feita? Se
o era, por que Gropius não permaneceu 13
nela? Por que Gropius fêz Meyer seu
sucessor, se êle próprio confessa que não
o conhecia de perto? Não havia outro
qua quisesse se deitar nessa cama?
Mies van der Rohe o recusou nesta

ocasião e, quancv, mais tarde aceitou,



14

vemos o que aconteceu: foi diretor ex ,
tremarnente débil que se rendeu incon-
dicionalmente aos homens fortes do es;
tado.maíor nazista, sacrificou tôdas, até
a última, as conquistas que a Bauhaus
havia feito em sua penosa evolução.

Se considerarmos. a ação facista que
estava sendo movimentada contra tôdas
as instituições progressistas, o consíde;
rável aumento das cadeiras dos verea-
uores dos partídcj, da extrema direita,
a crise econômica que já havia começa,
do, o que G. Lukács chama de «destrui.
cão da razão na política alemã>.' e o ra,
nat.ismo dela resultante. nós teríamos
antes a impressão que Meyer realmen-
te foi deitado numa cama, mas em que
faltavam tôdas as rosas e sobravam os
espinhos.

O TEATRO DE SCHLEMMER. Em
seus diários, Schlemmer fala várias vê.
zes das exigências de Meyer. Não poso
suímos elementos que nos falam da mu,
dança de conteúdo, mas pelo relato imo
parcial do prefeito de Dessau (que cer.,
tamente não foi grande admirador de
Meyer ) , sabemos que a crítica especíalí ,
zada tomou «interêsse crescente pelo pal.,
co da Bauhaus» e cita os seguintes es-
petáculos: a apresentação na Staadsoper
de Dresden (!), espetáculo de pantomina
em Hagen., apresentação em Essen,
grande sucesso em Berlim, grande su,
cesso em Breslau, Frankfurt/Meno,
stuttgart e novamente em Breslau, e, ao
o.ue parece, cada vez com um espetáculo
diferente (14). Segundo nos consta, nos
oito anos em qua Gropius ocupou a di-
1cção, o tea.tro da Bauhaus só saiu uma
vez da cidade em que ela se encontra.
va, ou seja, Stuttgart.

O CíRCULO DOS AMIGOS DA
BAUHAUS. Meyer escreve literalmente:
·,Cada vez mais, fôrças progressistas
procuraram a Bauhaus ... » e dentre
elas». .. o círculo dos amigos da Bau-
haus, ao qual pertenciam mais de 500
associados». Baseado nisto Gropius des,
cobre que Meyer lhe pretendeu tirar o
privilégio de ter fundado o círculo!
Noutra ocasião. na conhecida carta

aberta ao prefeito de Dessau (publicada
em vários livros sôbre a Bauhaus) Meyer
é mais explícito quando escreveu: «O
número de associados do internacional
«círculo dos amigos da Bauhaus» subiu
ele 318 para além de 500» (13). Daí con,
cluimos que Meyer nunca deixou dúví-
das sôbre o fato de que foi Gropius quem
fundou êste círculo e que a êle apenas
cabe tê.Io aumentado de cêrca de 2/3.

«TRABALHOS DE ESTUDANTES
JA FORAM PAGOS EM WEIMAR ... »
vejamos o texto de Meyer: «No ano co,
m.ercial de 1929, cêrca de 32000rm, co.,
mo parte do lucro bruto direto, puderam
ser pagos aos estudantes. Os gastos mé-
dios mensais de um estudante somavam

naquele tempo de 75 rrn, ou seja 900 rrn
anuais. A receita média anual dos estu,
dantes (em número aproximado de 100,
com participação direta nas finanças
provenientes dos trabalhos das oficinas,
era de cêrca de 320 rm... O caminho
para a libertação econômica dos estu.
dantes se tornou caca vez mais nítido
através do trabalho produtivo».

Se Gropius pagou trabalhos a estu;
dantes em Weímar, isto constitue um
mérito digno de elogios. Mas a Meyer,
longe de dizer que foi o único a pagar
trabalhos a estudantes (como pode ser
visto acima), cabe o mérito muito maior
de ter dado uma considerável ajuda
(1/3 dos gastos mensais) à metade de
seus estudantes, conquista indiscutível
de sua administração. ll::ste título não po-
de ser atribuído a Gropius porque o or.,
çamento anual de sua escola sempre gt,
rou em tôrno dos 1000000 rm, o que
efetivamente não podia possibilitar uma
ajuda financeira relevante aos alunos.
últimamente se tem discutido muito

no país o problema da «democratização
do ensino». Nêste sentido cabe a Meyer
ter feito experiência pioneira. Democra,
tização para êle não queria dizer apenas
representação de estudantes nos órgãos
administrativos, mas remuneração dos
trabahlos escolares: uma teoria respeitá-
vel que Meyer conseguiu converter em
realidade.
AS AULAS DE PINTURA. Vejamos

o texto de Meyer: «Naquêle tempo (em
qus estêve na direção) a Bauhaus era
formada pelos seguintes setores:

a) curso básico ou preliminar (testes)
b) oficina de tecelagem e de pintura
c) ... etc.
d) setor de arquitetura com ensino da

construção e oficinas de arquitetura.
Além disso, duas classes livres de pino

tura (ateliers dos mestres). «Aquí se
impõe uma pergunta: como Gropius pô,
de deduzir daí que Meyer teria afirma ..
do que êle teria introduzido estas duas
classes de pintura? A única explicacão
qUe encontramos é esta: má vontade evi-
dente. Aliás. nêste ítem o ódio contido
de Gropius' transbordou tôdas as mar.
gens. Sua idéia de que arte não pode ser
en.sinada seria comprometida com a
existência de aulas de pintura? Mas, co..
mo se sob a direção de Gropius exístí-
rarn várias classes de pintura? A exis.,
tência de classes de pintura cornprome,
te as idéias de Meyer?

«DAS E,XPERIll::NCIAS DE WEIMAR
EU SABIA QUE A INCLUSÃO DE
AÇõES POLíTICAS NO INSTITUTO
TERIAM QUE LEVAR SO SEU FIM:>.
«Sem esta posição a Bauhaus já teria
sido desmantelada em Weímar», E não
foi? Apesar da política de não fazer po;
Iítíca, a Bauhaus de Gropius foi fechada

em Weimar e êLê foi forçado a se de·
mitir da direção de Dessau.

Os argumentos de Gropíus estão C0111-

pletaments fora da realidade, Como se
veria aos tempos de Mies, não só «não
fazer política» foi o suficiente. Até o
fato de Mies ter feito à política oficial
amplas concessões, não pôde salvar a
Bauhaus da fúria nazista. Estas conces.
sões feitas por Mies não foram de pe,
quena monta: Assumiu a direção depois
da «limpeza» de professôres e alunos
«vermelhos», concebeu l'!ÔVO estatuto, au-
mentou as taxas escolares, suspendeu o
trabalho produtivo das oficinas, (16) anu,
lou os direitos dos estudantes e de seus
representantes junto à direção ela escola,
proibiu debates na associação dos alu,
nos expulsou mais dezesseis estudantes,
empregou fôrça policial para «discipli;
nar» os estudantes. Mesmo assim e ape-
sar disso a Bauhaus foi fechada.

MEYER ERA UM PEQUENO BUR ..
GUll::S. Esta acusação já lhe tinha sido
feita no livro de H. M. Wingler. O
Prof, T. Maldonado, em seu artigo ~A
Bauhaus ainda é atual?» criticou esta
rírmaçã., e chegou à conclusão de que «is,
to é pura animosidade escondida». (17)
A bem da verdade histórica, nesta ai.

tudo devemos abrir um parêntesís para
dizer que nem todos os argumentos de
Gropius são falhos ll::letem razão quando
protesta contra Meyer pelo fato dêste
ter afirmado que professôres e alunos
moravam em prédios comuns da Bau,
naus. Quanto à acusação seguinte, de que
W. Ostwalt e o conde Duerckheím já
lecionaram a seu tempo, o autor não
conseguiu elementos que o confirmassem
nem o negassem. Sabe apenas que OsL
wlat lecionou no ano letivo de 1927/28.
período em que houve a substituição na
direção.
Cremos ter analisado tôdas as acusa-

ções qUe Gropius pretende ter desenvoL
vido «na base da realidade».
Se Meyer não se ateve totalmente à

verdade, Gropius não agiu de forma me-
lhor. :É o que acontece também quando
diz: «Agradara.me seu trabalho paar a
escola sindical de Berriau que êle fêz
com que o quieto e talentoso Wittwe».
Fixemos bem: que o oportunista Meyer
fêz com o quieto e talentoso Wittwer.
Aqui Gropius cometeu dois êrros funda;
mentais (que cabem muito bem dentro
de sua argumentação). Primeiro, o pro,
jeto não foi executado nem antes de
sua vinda para a Bauhaus, nem durante
o período em qus era responsável pelo
setor de arquitetura para que pudessem
ter influenciado Gropius para nomeá-lo
diretor. Foi executado depois da saída
de Gropius, quando Meyer já era dire,
tor, Segundo, o projeto NÃO foi exe,
cutado com o TALENTOSO Wittwer,
mas por Meyer sõzinho. Meyer possuía
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vemos o que aconteceu: foi diretor ex ,
tremamente débil que se rendeu incon-
dicionalmente aos homens fortes do es,
tado.rnaíor nazista, sacrificou tôdas, até
a última, as conquistas que a Bauhaus
havia feito em sua penosa evolução.

Se considerarmos. a ação facista que
estava sendo movimentada contra tôdas
as instituições progressistas, o conside.,
rável aumento das cadeiras dos verea-
Cores dos parttdcj, da extrema direit a,
a crise econômica que já havia começa,
do, o que G. Lukács chama de «destruí,
cão da razão na política alemã>.' e o ra,
nat ísmo dela resultante. nós teríamos
antes a impressão que Meyer realmen-
te foi deitado numa cama, mas em que
faltavam tôdas as rosas e sobravam os
espinhos.

O TEATRO DE SCHLEMMER. Em
seus diários, Schlemmer fala várias vê,
zes elas exigências de Meyer. Não pos,
suímos elementos que nos falam da mu,
dança de conteúdo, mas pelo relato im-
parcial do prefeito de Dessau (que cer.,
tamente não foi grande admirador de
Meyer) , sabemos que a crítica especialL
zada tomou «interêsse crescente pelo paL
co da Bauhaus» e cita os seguin.tes es-
petáculos: a apr.esentação na Staadsoper
de Dresden (!), espetáculo de pantomina
c.m Hagen, apresentação em Essen,
grande sucesso em Berlim, grande su-
cesso em Breslau, Frankfurt/Meno,
St.uttgart e novamente em Breslau, e, ao
OUe parece, cada vez com um espetáculo
diferente (14). Segund'o nos consta, nos
oito anos em que Gropius ocupou a di-
1 cçãd, o teatro da Bauhaus s6 saiu uma
vez da cidade em que ela se encontra,
va, ou seja, Stuttgart.

O CIRCULO DOS AMIGOS DA
BAUHAUS. Meyer escreve literalmente:
·,Cada vez mais, fôrças progressistas
procuraram a Bauhaus ... » e dentre
elas». .. o circulo dos amigos da Bau-
haus, ao qual pertenciam mais de 500
associados». Baseado nisto Gropius des,
cobre que Meyer lhe pretendeu tirar o
privilégio de ter fundado o círculo!
Noutra ocasião, na conhecida carta

aberta ao prefeito de Dessau (publicada
em vários livros sôbre a Bauhaus) Meyer
é mais explícito quando escreveu: «O
número de associados do internacional
«círculo dos amigos da Bauhaus» subiu
ele 318 para além de 500» (13). Daí con,
cluimos que Meyer nunca deixou dúvi-
das sôbre o fato de que foi Gropius quem
fundou êste círculo e que a êle apenas
cabe tê_Io aumentado de cêrca de 2/3.

«TRABALHOS DE ESTUDANTES
JÃ FORAM PAGOS EM WEIMAR ... »
vejamos o texto de Meyer: «No ano co-
mercial de 1929, cêrca de 32000rm, co-
mo parte do lucro bruto direto, puderam
ser pagos aos estudantes. Os gastos mé-
dios mensais de um estudante somavam

naquele tempo de 75 rm, ou seja 900 rrn
anuais. A receita média anual dos estu,
dantes (em número aproximado de 100,
com participação direta nas finanças
provenientes dos trabalhos das oficinas,
era de cêrca de 320 rm... O caminho
para a libertação econômica dos estu,
dantes se tornou cada vez mais nítido
através do trabalho produtivo».

Se Gropius pagou trabalhos a estu.,
dantes em Weímar, isto constitue um
mérito digno de elogios, Mas a Meyer,
longe de dizer que foi o único a pagar
trabalhos a estudantes (como pode ser
visto acima), cabe o mérito muito maior
de ter dado uma considerável ajuda
(1/3 dos gastos mensais) à metade de
seus estudantes, conquista indiscutível
de sua administração. Êste título não po-
de ser atribuído a Gropius porque o or.,
çamento anual de sua escola sempre gi;
l'OU em tôrno dos 1000 000 rrn, o que
efetivamente não podia possibilitar uma
ajuda financeira relevante aos alunos.
últimamente se tem discutido muito

no país o problema da «democratização
do ensino». Nêste sentido cabe a Meyer
ter feito experiência pioneira. Democra;
tização para êle não queria dizer apenas
representação de estudantes nos órgãos
administrativos, mas remuneração dos
trabahlos escolares: uma teoria respeitá-
vel que Meyer conseguiu converter em
realidade.

AS AULAS DE PINTURA. Vejamos
o texto de Meyer: «Naquêle tempo (em
que estêve na direção) a Bauhaus era
formada pelos seguintes setores:
. a) curso básico ou preliminar (testes)
b) oficina de tecelagem e de pintura
c) ... etc.
d) setor de arquitetura com ensino da

construção e oficinas de arquitetura.
Além disso, duas classes livres de pín,

tura (ateliers dos mestres). «Aquí se
impõe uma pergunta: como Gropius pô,
de deduzir daí que Meyer teria afirma-
do que êle teria introduzido estas duas
classes de pintura? A única exptícacão
qUe encontramos é esta: má vontade eví,
dente. Aliás. nêste item o ódio contido
de Gropius' transbordou tôdas as mar.
gens. Sua idéia de que arte não pode ser
ensinada seria comprometida com a
existência de aulas de pintura? Mas, co..
mo se sob a direção de Gropius existi-
ram várias classes de pintura? A exís,
têncía de classes de pintura ccmprome,
te as idéias de Meyer?

«DAS EXPERIÊNCIAS DE WEIMAR
EU SABIA QUE A INCLUSÃO DE
AÇõES POLíTICAS NO INSTITUTO
TERIAM QUE LEVAR SO SEU FIM:>.
«Sem esta posição a Bauhaus já teria
sido desmantelada em Weímar». E não
foi? Apesar da política de não fazer po,
Iítíca, a Bauhaus de Gropius foi fechada

e111 Weimar e êlc foi forçado a se de-
mitir da direção de Dessau.
Os argumentos de Gropius estão com-

pletamerite fora da realidade. Como se
veria aos tempos de Mies, não só «não
fazer política» foi o suficiente. Até o
fato de Mies ter feito à política oficial
amplas concessões, não pôde salvar a
Bauhaus da fúria nazista. Estas conccs,
sões feitas por Mies não foram de pe,
queria monta: Assumiu a direção depois
da «limpeza» de prof'essôres e alunos
«vermelhos», concebeu nôvo estatuto, au-
mentou as taxas escolares, suspendeu o
trabalho produtivo das oficinas, (16) anu,
lou os direitos dos estudantes e de seus
representantes junto à direção (!a escola,
proibiu debates na associação dos alu,
nos expulsou mais dezesseis estudantes,
empregou fôrça policial para «discipli-
nar» os estudantes. Mesmo assim e ape-
sar disso a Bauhaus foi fechada,
MEYER ERA UM PE,QUENO BUR ..

GUÊS. Esta acusação já lhe tinha sido
feita no livro de H. M. Wingler. O
Prof. T. Maldonado, em· seu artigo ~A
Bauhaus ainda é atual?» criticou esta
fírmaçã-, e chegou à conclusão de que «is-
to é pura animosidade escondida». (17)
A bem da verdade histórica, nesta alo

tudo devemos abrir um parêntesís para
dizer que nem todos os argumentos de
Gropius são falhos Êle tem razão quando
protesta contra Meyer pelo fato dêste
ter afirmado que professôres e alunos
moravam em prédios comuns da Bau,
haus, Quanto à acusação seguinte, de que
W. Ostwalte o conde Duerckheím já
lecionaram a seu tempo, o autor não
conseguiu elementos que o confirmassem
nem o negassem. Sabe apenas que Ost.,
wlat lecionou no ano letivo de 1927/28.
período em que houve a substítuícã., na
direção.

Cremos ter analisado tôdas as acusa-
ções qus Gropius pretende ter desenvoL
vido «na base da realidade».
Se Meyer não se atevs totalmente à

verdade, Gropius não agiu de forma me-
lhor. É o que acontece também quando
diz: «Agradara.me seu trabalho paar a
escola sindical de Bernau que êle fêz
com que o quieto e talentose Wittwe».
Fixemos bem: que o oportunista Meyer
fêz com o quieto e talentoso Wittwer.
Aqui Gropius cometeu dois êrros funda,
mentais (que cabem muito bem dentro
de sua argumentação). Primeiro, o pro,
jeto não foi executado nem antes de
sua vinda para a Bauhaus, nem durante
o período em qUe era responsável pelo
setor de arquitetura para que pudessem
ter influenciado Gropius para nomeá-I o
diretor. Foi executado depois da saída
de Gropius, quando Meyer já era díre ,
tor. Segundo, o projeto NÃO foi exe,
cutado com o TALENTOSO Wittwer,
mas por Meyer sozinho. Meyer possuía



«talento» suficiente para agradar a Gro,
pius. Sabemos que Meyer trabalhou com
Wittwer durante Q'crto tempo de sua
vida e com êle projetou o palácio da so-
ciedade das nações de Genebra (3" lu,
gar no famoso concurso) e a Peterschule
na Basiléia.
Mas em 1928 ou Wittwer estava proje-

tando um clube para o aeropôrto de
Halle (do qual se diz que foi uma obra
respeitável) ou já tinha voltado para a
Suiça onde assumiu a direção da leite.
ria de seus sogros, por falta de outra
ccupação, e em que permaneceu até sua
morte, nalgum dia durante a segunda
guerra.
Grpoius não só se compromete usando

falsos dados para «desmascarar» Meyer,
êle se desmascara a si próprio usando
fatos reais, quando diz: «Mies encontrou
uma tal si tuação depois da saída de
Meyer que o fOl'ÇOUa restabelecer o
modikum da disciplina com a ajuda da
polícia» (18). Mies precisou da polícia
para erestabelecej- a disciplina» ou para
estabelecer o estado facista dentro da
cola a contragôsto e apesar dos protes,
tos dos alunos? A segunda hipótese na,
rece mais verdadeira, tendo.se em vista
os manifestos dos estudantes e o desen,
volvimento Que a Bauhaus teve sob sua
Q:reçãc. Ésté' fato nos parece de grande
significação para a justa avaliação da
obra não só de Mies, mas também da
ele Gropius.

IV

Como tivemos oportunidade de vej- ao
longo desta exposição, Gropius argumen-
ta muito pouco. Afirma e não funda.
monta. Éste é justamente o lado falho
de sua carta.

Então se impõe uma pergunta: Por que
Gropíus, de quem se poderia esperar um
c!2bate em alto nível, apelou para pseudo,
provas que não conseguem esconder um
grande ressentimento? Qual a causa dês.,
te ressentimento?
Por que êle apela para a obetividade

(com muita justiça, aliás) mas na hora
de argumentar emite conceitos tão abs-
tratos e subjetivos ?
Ao que parece Meyer também não ali ..

mentava grandes simpatias por Gropíus
Em sua carta aberta dirigi da ao prefeito
de Dessau, escrita após sua demissão
imediata, da dlreção da Bauhaus, Meyer
se expressa de uma maneira que não
deixa escondida uma série de ranceres.
Isto talvez se explique pelo fato da car.,
ta ter sido escrita em meio de tôda a
agitação proveniente da pressão facista
contra a Bauhaus, que culminou com
sua expulsão armada à traição, quando
a escola se encontrava em férias, e à
revelia de fatos concretos que a usítf'jí-

cassem. Senão vejamos os trechos mais
significativos desta carta: (19)

«O que eu encontrei ao ser nomeado?
Uma Bauhaus em que a capacidade 'de
produção era ultrapassada, em muitas
vêzes, pela fama e com a qual foi feita
uma propaganda sem exemplo. Uma
«Escola Superior de Gestaltung» na qual
de cada copo de chá era feita uma cria-
ção problemát.ícn.const.ruttva, Uma «Ca,
tedral do Socialismo» em que era pra,
tícado um culto medieval com os revolu,
cíonáríog de antes da guerra, sob assís,
tência de uma juventude que «vesguea.
va» para a esquerda e que, ao mesmo
tempo, esperava, nalguma vêz, ser san,
1.ificada no mesmo templo».
«Teorias consangüineas barravam o

acesss-, a tôda Gestalung que estivesse de
acôrdo com a vida: o dado era trunfo e
seus lados eram amarelo, vermelho, azul.
branco, cinza e prêto. Êste dado a gente
dava às crianças para brincar e aos
snobs da Bauhaus, de brincadeira. O qua,
drado era vermelho. O círculo era ·azul.
O triângulo era amarelo. A gente comia
e dormia em cima da geometria colorida
dos móveis Habitava_se as plásticas pin ..
tadas das casas. No chão punham-se os
complexos espirituais de jovens môças
em forma de tapetes. Em todos os lu-
gares a arte sufocava a vida. Assim se
criou minha situação tr'ágicoccômtca:
como diretor da Bauhaus eu combatia o
estilo da Bauhaus».

«Êstes argumentos são formulados de
maneira muito agressiva, mas não pode,
mos negar aue corresponàiam a uma rea-
lidade objetiva.
Nesta carta Meyer dá a entender que

Gropius influiu sôbre sua demissão. uma
acusação que, depois da carta a Maldo,
nado, parece não ser totalmente deetítuí.,
da de fundamentos:
«Assim eu fui assassinado por trás.

Exatamente durante as férias da Bahaus
e longe das bauhausíanos que me estão
próximos. A camarilha da Bauhaus ju,
bila. A imprensa local de Dessau cai em
delírio moral. Da tôrre Eifel desce em
vôo picado o condor da Bauhaus Gropius
e pica o meu cadáver diretorial e no
Adria ,V. Kandínsky se espicha acalma-
do na areia; está consumado».

v
Meyer faleceu em 1954. Não pôde se

defender mais. Como nem todo comunís.
ta morto é um bom comunista, seus
inimigos, já não podendo mais remeter
sua obra à zona do silêncio, certamente
não cessarão de procurar desmerecê.Io.
Não faz mal. Existem u'ocumentos, exís,
te a sua obra. Uma avaliação objetiva de
Sua obra ainda está para ser feita. Ain-
da estão para ser descobertas as razões
pelas quaís foi «silenciado». A verdade

não é exclusividade de iluminados e as
perspectivas para Se chegar a ela são as
melhores possíveis. Alguns críticos já
vêem Meyer com bons olhos.
Para conclusão, fazemos nossas as pa,

lavras do conceituado crítico e hístorra,
dor inglês Reynej- Banham, quando diz:

«É difícil acreditar que um homem
da capacidade de Meyer e numa tal po,
sição (de diretor), realmente tenha sido
Um «perigo para a segurança» da Bau-
haus. Por outro lado, os nazistas, sem dú,
vida,estariam aliviados em ver uma tal
tête dure expulsa do país e contentes em
podei' trabalhar com seus inimigos pes,
soais dentro da Bauhaus, uma vez que
assim S·~tornaria mais fácil finalmente,
desmantelar tôda a instituição».

«'I'al interpretação, sem dúvida, vai
perturbar os bem.pensantes e aquêles
que ainda estão vendo em Gropius um
semí-deus, apesar do prédio da Pan.Am».
(20)
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Ao avançar dos anos, sinto-me menos
seguro em minhas fôrças e, muitas vê-
zes, surpreendido, pelas complexidades
da arquitetura, como uma arte de nosso
tempo.

Quando observo, escuto e leio algo sô,
ore o assunto, fico um' pouco desalentado
pela superficialidade dos «slogans», pelas
polidas pretensões de historiadores e,
ainda, pela dificuldade de Se descrever
o ato criador, Se eu quisesse ser realmen-
te honesto, Qlir-vos_ia simplesmente que
não sei como se apresenta um bom pro,
jeto e que o ato criador é uma luta do,
lorosa que não se divide.
Mas, como todos os arquitetos, sou ra,

cilmente lisonjeado, particularmente pe-
lo reconhecimento de minha preferência
por aquelas simples qualidades que se
constituem a base de tô&a a arquitetura
duradoura. Como sabeís, fui convidado a
apresentar um estudo sôbre e.Simpltcida.,
de em Projeto de Igreja», Êste tema
supõe que a verdadeira e eloqüente sim ,
plicidade deverá engrandecer o drama
central do culto.

Simplicidade, porém, que evite mono,
tonia é uma qualidade muito difícil eie
se alcançar e eu a considero, precísamer.-
te agora, mais difícil de se definir. Con-
tudo estou certo de que a simplicidade de
que falamos não é a de um mundano, mas
antes, a de um santo: o resultado &epro-
funda compreensão e purificação ou, se
quiserdes, de um ato que se desenvolve
através dos ardores da paixão e da ra ,
zão, I

Para oferecer esta serena qualidade,
parece.me que um arquiteto deveria, em
primeiro lugar, adquirir um certo grau
c'.:e humildade - não no significado usual-
mente desagradável de palavra, mas em
seu sentido original de «criatura da ter ..
ra», de participante do equilíbrio eterno
da Natureza.
Êle pode ser solrctíado a apresentar-

um trabalho que, embora seja o f ru ,
to de uma exposição inteligente, seja
também, capaz de oferecer uma insinua;
ção dos mistérios e complexidades da
vida interior do espírito.
Em outros têrmos mais simples, um

arquiteto deve ser capaz de esquecer as
superficialidades que se constituem parte
de tôda arquitetura moderna e deve es-
tar disposto a abrir seu coração, bem co-
mo, seu espírito à fé que anima o mun,
do da. religião.
Em minha experiência, tornou.se evi-

dente que o arquiteto deveria ir devagar
ao impor seu gôsto próprio, mesmo que
êste seja. bastante elevado, e deveria es;
tar disposto a interpretar as disposições
especiais do cliente.

Sua interpretação pode, então, equí ,
parar-se à grandeza de sua visão, se seus
motivos forem puros e refletirem a in,
tensídads da crença coletiva da comuní;
dade religiosa.

Sôbre o assunto, um ministro unitaria,
no, para quem estou projetando 1111,[\

Igreja, em Siracura, Nova York, falou
recentemente nestes têrmos: - «Nussa
nova casa à'e culto precisa enclausurar-

nos e Iíbert.ar.nos: precisa falar especial.
mente para nós e conduzrrcnos além de
tôdas as palavras e detalhes; deVe pos-
suir nossas idéias, o perfume de nossa
terra e ter origem na religião de nossa
alma. Adaptamos à alma doutrinas e
nossas formas, fazendo com que estas se
originem em nossa alma e com ela cres,
çarn. Um povo livre constrói porque tem
necessidade de exaltar tôdas as suas
mais preciosas e melhores concepções,
ccnstrói para recordar, para engrande,
cer, para servir e para sonhar. Um povo
livre necessita remol dar suas tradições
em moldes puros e formas novas pelas
quais possa, de nôvo, falar com vitalida-
de».
Em outras palavras, é a Igreja da. as,

sembléia e não a Igreja do arquiteto.
Contudo, êste fato deve ser limitado em
Sua p.erspectiva própria, pois não signL
fica que um arquiteto deva renunciar
seus deveres e prerrogativas, mas que
deva obter concepções especiais. De qual-
quer forma, se êle é honesto, achará logo
que não há respostas perfeitas; somente
há perguntas formuladas por homens sé,
rios, e pO('3 bem ser qus uma indaga,
ção séria seja o elemento mais importan-
te no projeto de Igreja.
- Tendo já falado muito sôbr., êste

assunto, eu me encontraria em dificulda.,
de se tentasse descrever as maneiras e
os meios pelos quais se pode buscar uma
simplicidade eloqüente. Desejo, às vê,
zes, saber se tudo que um arquiteto tem
aprendido no momento de sua carreira é
não mais um embaraço, porém, um au-
xílio para projetar uma igreja e se êle
é realmente capaz de obter humildade ou
de definir as habilidades de sua prorís.,
São, sobretudo, aquelas qUe o levam a
dar as respostas fáceis a outros proble,
mas humanos-profissional que desejasse
criar um lugar de culto e tentasse por
sua vez, ser humilde, não teria de mo-
do a1 gum uma oportundiade fácil, mesmo
que seus propósitos fôssem claros - sô,
bre êste ponto há o exemplo da Capela
Vence, por Matisse.
- Como contribuição a uma filosofia

convincente de moderação e integridade,
criar um lugar de culto e tentasse, por
um construtor dedicado deve ter um clien,
te igualmente dedicado, capaz de apreciar
e disposto a aceitar os valôres poéticos
inerentes mas nem sempre óbvios, nos
projetos. simples.
_... A ausência geral dos instintos ria.,

turais que é a característica de nossa so,
cidedade e, como alguém observou, a ha,
bilidade de nossa tecnologia de dispor o
mundo de tal sorte que não tenhamos de
experimerrtá-Io, tornou o povo menos SIlS_
ceptível aos recursos de valôres ínade,
quados. Deste modo, o arquiteto deve en-
contrar dentro de si mesmo a eloqüência
de expor e de convencer; e esta tarefa
não vem a ser sempre fácil para um
temperament., criador, que teme compro-
misso e se impacienta com as Iímita,
ções de comissões leigas e com a difi-
culdade geral C'e definir arte. Assim, a
aflição que uma pessoa criadora deve

suportar, se compõe de suas próprias li.
mitações, que êle pode ou não reconhe.
cer, e das limitações da sociedade em que
êle deve operar.

- O projeto de uma casa d~ culto,
entretanto, está mais perto de ser pu.
ra arte, definida mais como uma expres-
são do espírito humano, li.) que com')
qualquer outro aspecto de arquitetura,
com a possível exceção de monumentcs.
Em uma igreja, considerações práticas
são importantes, mas não preponderan ..
tes; o que é preponderante é a qualida..
de e o drama do espaço que ela abran,
ge. É, pois, na arte visual que a arqui-
tetura de Igreja, mais ào que outros ti.
pos, reflete uma civilização e seu clima
religioso.
Arte e religião têm sido, desde tempos

ímemcriaís, dois aspectos de pesquisa
eterna para descobrir ou interpretar o
mistério de nossa existência. A condição
humana, sua fragmentação e agonia, o
perfeito sentido de crise em nossa época
de ansiedade, são refletidos nos traba,
lhos de nossos artistas não menos que
nas palavras e atos de nosso clero.
- As artes, em tôdas as formas, têm

sido os meios mais eloquentes de ex,
pressar nossas crenças, bem como, nos-
sa humanidade Arquitetura, em seu diá.,
logo lcngo e íntimo com religião, terrr.nos
proporcionado uma série completa de
formas inesquecíveis. Temos conhecido
todos os estilos históricos, desde o assí;
rio, o egípcio, o grego, o romanesco, o
gótico, e assim por diante, desenvolvi-
dos todos em grande escala, no sentiào
de melhor honrar a Deus.
Pcde.so dizer que a arquitetura, pelo

fato de ser na sua grande parte, um ca,
tálogo de símbolos, nasce de crenças re,
ligiosas, estendemvse, numa continuidade
ínínterrupta, desde o comêço da história
humana até os tempos atuais. Esta con,
tinuidade e o pêso do passado tomaram.
na difícil para gerações menos destina,
das a encontrar expressões adequadas
aos propósitos. embora possuidora de in-
tensidade e nobreza.
Nosso próprio movimento moderno co-

meçou como um protesto dos homens
responsáveis pelo seu desenvolvimento,
qUe pensaram libertar a arquitetura de
formas que se gastaram e se tornaram
superficiais. A tradição tinha se trans.,
formado numa coleção de conchas sôbre
a praia do tempo, de onde a sociedade
sem espírito criador poderia, apressada _
mente, tirar ou pedir emprestado com
impunidade. A própria palavra beleza foi
comprometida pelas imagens de idéias,
desde muito, mortas; obelisco, símbolo de
religião egípcia, transformado no mo-
numento de Washington, finalmente pros,
tituído na Tôrre Foshay de Mínneapolis,
o templo grego e sua imagem pervertida,
transformado em Wall street. F'oi pre.,
císo muita coragem para tornar a definir
a beleza como uma qualidade intrínseca
e não uma imagem embalsamada de coi,
sas passadas foi preciso coragem para
descobrir esta tradição, palavra fre-
qüentemente discutida pelas comissões



construtoras, nunca no sentido de conser;
vá.Ia inalterada.
De fato, tradição é mudança, evolução,

pesquisa. O progresso humano jamais
parou e a arquitetura, em tõdas as gran,
des sociedades, teve de se aóaptar às
mudançae .. Verificou-se qUe para ela
permanecer imóvel ou ser aterrorizada
pelos símbolos do passado, tudo foi para
condenar à impotência nossos talentos
criadores; - ver írícou.s., que o presente
infinitamente desafiador exige de cada
um de nós o maior esf'ôrço possível -
é que oportunidades para o pensamento
e a ação existem em grande número, ao
redor de nós.

Seria para mim uma tolice tentar sim ,
plificar a situação humana infinitamente
complexa. Houve infinitas visões de po;
der divino e infinitas maneiras de defi-
nir arte -- tudo procurando revelar par,
te do mistério da vida, uma razão para
seu apêlo eterno e para sua renovação
permanente. Sabemcs que pertence à
natureza (:0 horrr-rn índa=ar além dos li-
mites do conhecimento. Êle deve, para
sempre, encontrar novas expressões para
testemunhar su próprio ideal, forjar no;
vas palavras e novos sentidos para ve-
lhas palavras, até encontrar sua revela-
cão própria e única da harmonia interior
do universo. E,~tretanto. COn1''0" <1ir"""
a amoldar seus próprios símbolos, nas,
C~ o dever de desenvolver uma forte dis.,
ciplina interior.

Ê muito fácil enganar-se ao consíde.,
rar arcuítetura como um exercício de ha;
bílídarre. Há um real perigo de qualcuer
pequeno aruuiteto poder exísrír o direí ,
to de inovar sem profundidade e sem ra,
zão. R essencial que nossos esforços se-
jam honestos, Que a inovação seja um
rrflexo de aspirações interiores, resulta,
do da conouísta do que é central e du,
radouro Inf'elizrnente os caminhos que
ncs levam ao abuso mult.iplica.ram.se com
os meios colocados à nossa disposição
pela tecnología. Ê essencial para um ar-
auiteto saber c'istinguir c escolher até
que seu trabalho se harmonise com o
cb [et.ivn e a unidade. Numa grande quan ,
tidade de formas, detalhes e técnicas a
sua disposição. êle deve exercítarcse em
elírninar, corrigir, integrar - disciph;
na que exige longos e vigilantes esfor-
ços.

Não menos do que religião, arquítetu,
ra é no máximo, testemunha e sruardíã
do espírito do homem moderno. Infeliz-
mente, arauitetura em nossa cultura es-
t á tão asseóiada elas exigências práticas
ouo só raramente, elas têm êxito ao es,
t.abelecer valóres poéticos. A poesia bus,
ca a essência do sentido, assim também
a arqutíetura religiosa deve buscar a
esséncía do espaço, de onde nada deve
ser permitido tirar; razão por que es_
paço em uma igreja adquire importância
capital. Tillich chama o espace «Sagrado
vazto». O arauiteto deve esforçar.se em
executar esta aualidade de sacralãdade. Ê
necessário àauêle que projeta que não
se torne profundamente envolvido em teo_
iogta, ainda assim, êle deve compreen,
der os motivos do homem religioso; des,

ta compreensão ê1e há de descobrir o ca,
minho para despertar as legítimas emo-
ções em resposta ao seu trabalho.
Isto, infelizmente, é mais fácil de se

dizer c'o que se executar. Ê necessário
ter muita prudência para dizer com se,
zuranca o qUe é permanente e que é tran,
sitório, para determinar em que fase um
arquiteto adquir o direito de inovação.
Mesmo um grande espírito criador po_

de ser perturbado por dúvidas embora
o grande espírito haja de encontrar a
coragem de defender seu trabalho, se êle
crê profundamente em certos princípios
«ue são uma parte de experiência comum
elos homens. A Revolução Protestante.
pcrexemplo, visava a fazer da igre-
ja um lugar para homens, não para rL
tos misteriosos; mas êste fato sig'nífi;
cativo não foi largamente refletido na
sua arquitetura até há pouco tempo. Evi-
dentemente, as formas da Cristandade
Medieval não foram apropriadas por
muito tempo, e isto fêz com que homens
dedicados levassem esta circunstância
para casa. Ao mesmo tempo, fôrças so-
ciais e técnicas avançadas foram abrm,
do novas perspectivas para a arquitetura
leiga. Função e economia tornaramcse
objetos de mofa em uma sociedade dedi,
cada à eficiência.
Verifica-se que a idéia funcional, quan,

do invocada em projeto de Igreja, era es-
téril a não ser que servisse para pôr em
relêvo o comoverit., drama central de es;
paço. Êste fato, nas mãos de um arquí ,
teto sensível revelava infinitas possíbi-
lióadcs. Simplicidade tornou.ss um moti,
vo para ínspíracão poética. um ato de.,
liberado de moderação, onde a excelên-
cia dos detalhes exaltava o sentido de
vazia. A ostentação medieval proporcio;
nada pela pintura, pela escultura, vidros
coloridos, fôra já eliminada dos templos,
porque os retcrmaóores não acreditavam
(~ue o homem necessitasse de imagens
esculpidas na sua procura de Deus, em,
bora o próprio' Calvino reconhece que
esta arte pudesse satisfazer uma necessi-
dade bem íntima na natureza do homem.
homem moderno vai descobrindo qUe a
arte não tem de descrever nem de inter-
ceder; ela pode existir e florescer num
existir e florescer num conteúdo de va,
zio e de silêncio.
Precisamente quando a idéia de função

foi colocada em ato criador, então a
idéia de economia financeira forçou o
arquiteto a procurar uma economia equi-
valente de meios para definir a real es,
sência de espaço, ganhando. com isso,
em perspectiva enquanto evitava a pomo
pa e a vulgaridade que é muitas vêzes,
o resultado da ostentação.
Há vários anos, em uma conferência

em Mínneápolís, eu ouvi o Prof. Josef
Sit.tler afirmar que a «comunidade cha ,
mada Igreja, pode conhecer-se a si mes..
ma para ser uma comunidade de vida
mais intensa, quando os símbolos usuais
e as motivações de comunidade são vío,
lentamente destruidos e autorrtàríamente
escuecídos». Quando, durante a guerra,
todos os fenômenos visíveis que podiam
manter, amparar e encorajar a comuní.,

dade entre cristãos, foram ou destruí.
dos ou esquecidos pela Lei, de tal modo
que não pudesse haver reuniões; - pre.,
cisamente nesta situação, a comunidade
afirmou sua realrcade .'.')com perseveran ,
ca, desempenhou sua tarefa comum com
muito mais intensidade e vitalidade do
que em qualquer outro tempo. Lembre.se
a Igreja de Norway durante a ocupação,
ou segundo reportagem do DI'. Tillich, C:'l

experiência profundamente vivida na
orientação dos serviços referentes às ha,
bítações bombardeadas em Berlim, ou
se ouízer. do arrebatamento que sentiam
a~ primitivas assembléias de cristãos na
comunidade de culto, nos esconderijos
de catacumbas que não eram senão ca,
vídades subterrâneas. Assim, talvez a
pergunta surja sôbre como uma Igreja
se esforçaria a expressar seus ideais. Uma
comunidade, com aspirações especiais,
procura exaltar o espírito ou, ao menos,
a maneira de anunciar a sua crença na
supremacía do espírito. Por isso, se é
simples, ceve possuir a simplicidade da
poesia. Deve insinuar e inspirar, deve
ser um segmento do espaço que faz Ieru,
brar ao adorador o infinito de que êle foi
arrebatado. Isto proteje a comunidade e
oferece uma sugestão a comunidade e
mais satísratórios. Assim sua arquítetu ..
ra deve ser uma atívídade sutil de es-
paços, uma preparação para uma conti-
nuidade de experiências - através de
enclausuramen tos de luz natural e atra,
vés de interrupção em outros espaços e
em outras experiências como numa sín ,
fonia, movimento sucede a movimento,
com instantes reflexivos de transição, !:_
nalmente atingindo um climaz de alti-
tude e de luz.

Côr, luz. proporções e a qualidade dos
vários matsriais colocados em harmcnio ,
sa relação - e acima de tôda a escala,
o mais sutil e ilusório de todos os meios
que consiste em trazer espaço ao adora;
dor - são Os instrumentos do homem
profissional. Êle pode obter fôrça e elo-
oüêncía ao empregá-los livremente se não
tão em evidência, a eficiência final pro-
cederá da lógica do plano. do esplendor'
da estrutura, da regularidade de meios
e da facHidade com que o leigo encon ,
tra sua linha de conduta.
Deste modo. podemos ver no trabalho

os três grandes princípios que se ínfíl.,
tram numa boa arquitetura e em todos
Os trabalhos d~ arte. ínteartdad« dêtes.
a beleza brilhará e não através de recur-
sOs arbitrários e egoístas, destinados a
surpreender o 01ha1'. Esta é a disciplina
interior aue eu venho insinuando. O tra,
balho que ela gera pode, então, ímpor;
se como um símbolo nobre das crenças
do homem contemporâneo. Revelará aos
posteros a profundidade do ideal bem
como a extensão das imperfeições; po-
rém, evitará a frivolidade dos inovadores,
que vivem a exigir novos rnodélos para
logo serem importunados por êstes, poís
êles imaginam que a criação de formas
é apenas um jôgO de habilidade.
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Sudene e os ProgramasA Habitaçãode
Breve análise dos programas habitacionais da SUDENE
e algumas sugestões ao 4.° Plano Diretor

Arquiteto J:)RGE NEVES - IA8·CE

Não há referências específicas no 1Q

Plano Diretor a programas habitacionais
(19ôO.19r.~ )
Lê.se no 1· Plano Diretor da SUDENE:

«A política implícita no presente Plano
af1s~n+R.no reconhecimento des+as três
verdades elementares qUe recapitulamos:
a) O Nordeste é uma das regiões de

mais precárias condições de vida do
mundo atual;
b) a re-rião ap-osenta reais possibili-

dades de desenvolvimento. tanto do pon,
to de vista de sua constelação de recur.,
sr-s naturais, como no que resneita à
an' Wlo de sua gente para assimilar téc
nícas morí-rnas:
c) a liderança do Poder Público TO

processo de formar-ão de canltaía é a
CR.l1.Raneceseãria para qll" a enorme (lis·
tância que já separa o Nordeste do Sul
do país possa SOl' encurtado»,
MR5s adiar te, no aue chama, SíNTE.

SE DO J 9 PLANO DffiETOR, item XIII,
acrescenta:
- «Reconhecimento da necessidade de

dar alta prtorldade aos ínvestim=ntos em
servícos de abastoc'mentn de água ur;
banos ... como principal medida para~a
mf'lh.')~ia das r-ondícões santtártas.
Duas conclusões se podem tirar:
19) cue não há referências, nem foi

preocupar-ão 00 1· Plano Diretor, os pro,
gramas habitacionais;

2·) oue a doutrina elo Plano Diretor
arlmitia' uma dlf'erenca b=rn caracter+va-ta
entre FI. situação do Nordeste e do Sul do
rals p(\rlP_"" C'or,('lllir twmbém OUf! ane,
1'."'1 d" forma indireta pelo tra=am=nto da
infra-estrutura urbana, nos serviços d~
ahaRtpr!i.men' os de áç;wl.. ests.ría sendo
atrnr)ino um asnecto da melhoria das
habitar-ões urbanas.
Realrn=nte. a acão da SUf'ENE no 1Q

Pl""n Diretor foi concentrada na íntra,
estrutura econômica. e. com referência
a habítacão. só de forma in;H .••~t", ('''''r:_
l'''rif'.!''1.os benortc'os desta política tnlcial,
através dos projetos destinados a aten-
der 0>\ servícos urbanos
O D~T"artamento õ'" Rscursos RllTl1<>,l'\0S

já. cortava com a Dívísão de Habitação
em p!'OCf'SSnõe "struturprão. tendo em
vis ta. prin •...ipalmente, realizar as primei.
ra« TlPRf'1ll'; sas .

:m cportunn observar, que pela própria
definicão of'11trinária ci2ste 1Q Plano Di;
r-to-. n.q, hinó=ese de snr+í- uma acão
esre~I""~"!a 1'.0 setor habit.a•...i'í.,0. era ele
3,rl'TV\.iti.•. /'111€' l"" p"'O"T!'!mas ff\"""'M então
adequados a situação especial do Nordes-
tE'. ponto d~ vista one parece não ter
sido man'+do. rr a+s adiante.
O 29 Pl",no Diretor nrevê ur~'rf.\m",s

h<thitaclonais no montante de trl'ls hi·
Ihõn« ;tA rr117..eiros,m~" ficpm os mesmos
conrh~ion<l"".. :! regulamentação do FI.
DENE. (1963_1965)

As dotações a serem aplicadas no De.
partamento de Recursos Humanos, pelo
menos para o que diz respeito à Ha-
b'tação, ficam denendendo da regulamon,
tarão do FIDENE. Apenas se registra o
esfôrço no sentido de reconhecer os pon,
to, do estrangulamento dos futuros pro;
gramas habítacíonaís no setor de indús-
tria da construção, no atend'mento de
programas isolados de emergência e na
fisralização dos pvOif'tOSnarc'ul-r-ents fí ,
nanciados pela USAID. Mas ainda nêste
período não se pode falar oue apareceu,
na prática ou mesmo foi definida na teo ,
ria. uma política de habítacão para o
Nordecte Pode..se di+er. entretanto que
sur-ríu. a primeira ação no sentido da
criar-ão (13 companhtas de Econrmia Mis-
ta. ros estados, com instrumento de r-ro ,
gramaçã-, de execucão do setor habita,
cíonat. Foram orrranizadas, com a oríen;
tf'rão da SUDENE, companhias de ha-
bitação (tu" deviam receber, mais ?ni~l'\_
t" a narttclnar-ã-, Ro",ip'L:,ri<tda RUDE.
NE. Dp>st.p, fo~a a SUDE]\,"F,"lltecipava-
8(' ~ lei 4.8?O t1~ agôsto de 1964 uue deu
('·ri~"\m ao BNH e que viria definir uma
pr'lític!'!, nacional d<!habitacão à base de
companhias d" econômia mista nara a
fpi",,,, rla T'o1"\11hcãode rr er or renda Um
exemplo destas com=s r-hías inieif'rl"s R'1-
tp'l eloBNH erRoa CHEC; eloC"rtrã. trans,
f(\"fY\q."''', df'T"ois em CORAB ..Ceará. a
C:P.HAP ela Paraíba eu- fni. Mais tarde
adaptada ao estilo das COHAB Rem en-
t..•."t.f'ntn munvr o ncmo, e a Funda r-ão da
F",hiLacáo Ponular do Rio Grand« do
Norte que também foi adaptada àS- exL
gêncías do BNH e que conserva até hoje
o r cr-i= de ori~f'm. Também O" estados
da Bahia e Pif'llÍ tiveram, antes de lei
c1ue criou o BNH, suas companhias de
economia mista.
Ni'í.n foram l'hera.0ns os rer-u-sos do

FTDEND portanto não houve partrcína;
çiío societR,~ia da STTnENE e nem os Es.
tados PUc12r?m realizar seus próprios
pro-rramo s, Enfim criou-se mais uma
«r·~partiç'ão» eRtanual f'''.J''R.atender pro;
Jetor.. paroíalmene f'inanctados pela
USATD sem maior siernírícacão so-ríal ;
f'''''' N'Ltal 300 habitacões: em' Fortaleza
127 casas ainda incOM,nIAt"s ar-és tri\s
anos de obras, no Recife fízeram.se duas
ou três centenas de casa. e. provável,
m"''1te mais algumas em Salvador e Ma-
ceió.
O 39 Plano Diretor esboça uma condu,

tI", nara o problema ha·hii-adonal e espe,
cHic?, 1""''''\''''''''l (h 6,9 bilhões de cruzet,
ros (1966-1968).
No 3Q Plano Diretor não se nnne dt=er

ainda oue está regístraôo. exptlcitarnen;
tA uma- roIí'ica de habitar-ã-, para o Nor;
deste Há uma «orientação» (textual)
baseada em três aspectos:

1Q) programas destinados a classe de
baixos rendimentos:

2Q) prioridade para os centros urbanos
nas programações;

3Q) «A SUDENE ATUARA DE AC"lR-
DO VOM O BHA» (TEXTUAL). Esta
«oríenteção» sign.ifica, não apenas a re-
núncía de uma política para o Nordeste;
mas a anulação quase que completa da
Divisão de Habitação que estaria, daí por
diante, sujeita à orientação do, BNH
pcís o Banco traçaria, como realmente o
fêz uma política nacional, uma progra,
mação estadual e até mesmo elaboraria
projetos específicos para cada cidade. Foi
portanto abardonada a tese de que o
racterístícas próprias e por estar, cada
Nordeste mereceria tratamento distinto
das drmais rerríões do país por ter ca,
vez rr ais distanciado, no processo el"lde.
senvolvímerrto do resto do n"ÍS ... Os re-
cursos distribuídos no 3Q Plano D'r.,trJr
aos programas: «AUMENTO DA 0Fp'1:L
TA DE HARITA0õE~» A nara «ESTU.
r-os :P. LEVAN'l'A.MF:l\.TTOS s""np.E
ECONOMIA TECNOLóGICA DA HABI·
TAÇP;O»; que corresponderiam A. O 9 %
do global dos irvestimentos da SUf'iflNE,
011 seja. 50 oro casas em dois anos "''',0
foram colocadas à dâspcslção da Divisão
O:l Habitação. Regístrou.ss, apenas alguns
convênios para posquisa e pro+e+o« es,
pecíaís ele habitacã-, em que a SUDENE
artavés de sua Divisão de Habitação fis-
calizou ou forneceu o projeto.

Em síntese: o BNH ag-~ no Nordeste,
assim como asre em qualquer l'Pg'ião do
Sul do país; com o mesmo espírito, com
as mesmas normas, e, presumindo conhe,
cer o Nordeste e porque tem um esque-
ma ríg-ido a obedecer vem encontrando,
em conseqüência, ma.ís díffculdad=s nara
ser aceito nessa região A contradição é
evidente pois se os incentivos do Ar-ti-ro
34_18' continuam existindo e Se um õr;
gão para o estudo e planejamento g-lobal
da regiã.o 'nordestínn continua existindo,
por que o setor habítacão não deve obe;
díêncía a êste planejamento regional e es,
tá suieí+o a uma mesma orientação (me
se ímnríme desde o Rio Grande do Sul
ao Amaná ?
Conclusão:
Ni'í,n h<'i. uma d,efin'''ií,o em nolitlca ha-

bitarlonal para 8 região nordestina. Tu.
(lo Indíca fHl'l n setor habltacãn não re.,
cebeu (1<1.SUDENE maior atençã~; (Não
especlfir-amen+e, da Tüvisão de Habita,
ção onde estão valiosos elementos dos
à.uadros técnicos daauela instituirão;
mas da cúnula responsável pelas diretri.
zos da nolítica de desenvolvimento rezio.,
r al I, Portanto a pouca atuaoão nêste
S<ltn,. pstá caractpl""'v'la e só ode ser mo,
dH1cadà se o BNH reconhecendo os
prrncrpios gel'udores da SUDENE e.' lJI"r_
tanto as condições específicas do Nordes-
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te, deixe a SUDENE deflnlr uma polítl,
ea de urbanização e habitação para a
reg.ão. O BNH então operaria. como ór-
gão financiador, cemo o define a Lei, e,
não como planlfleador dos mais variados
e minuciosos aspectos técnicos que en,
volvem o problema .de habitação. (Basta
que se registre que o 13NH possue nor-
mas desde a elaboração (13 pro+etcs urba;
nístícos à capacidade de emprêsas priva;
das da. construção em concorrências pú,
blícas, possue esquemas de renda da po-
pulação em programas de financiamento
de casas populares). Tôda uma mínucío;
sa especificação de condições pode ter
sido atendida no Centro e no Sul do pais;
mas no Norte e Nordeste não são tàcíl;
mente correspor dldas, Diga..se que o ór·
gão técnico SERPHA U criado ao lado
do BNH para atender os aspectos técní,
cos não operou, foi marginalizado ímedía.,
tamente após sua criação.
- Como pode o 4· Plano Diretor In-

flUir para modífíear 2, política centralíza,
dora do BNH adaptando-a às condições
do Nordeste?

Sugestões:

A SUDENE dave incluir no 4. Plano
Diro.or as diretrizes para uma política
de urbanização e habitação para o Nor;
deste fundamentado no reconhecimento
dos seguintes prfnoíplos i: 1·) o espaço fi-
SlCO deve ser considerado tão importante
corr.o qualquer recurso natural; devendo
receber o tratamento igual para o seu
aproveí.amento máximo em benefício do
homem, o que significa dizer que o pla,
nejamer to risíco das rernõ 'S li. canas e
rurais deve ser consiôerado ao mesmo
nível dos demais planejamentos, À re-
gião urbana e rural não pode ser uma
resultant.e ao acaso do processo de fôr.,
ças econômicas em jôgo tal como as ve-
mos ainda hoje marcadas pelo acúmulo
de problemas urbanos e rurais não re,
solvidos.
29) que a habítação é a componente

mais importante do meio urbano e do
mf:)io rural avaliandovse através dela o
próprio desenvolvimento da. região. síg.,
n .fica dizer que deve-se proporcionar os
meios adequados à ecologia dos padrões
sociais da rogíão quando se pretende ín..
vestir no setor habitação,

Para 8 consccucão prática dêstes prín,
cípíos deve a SUDENE:

19) Entrar em entendímentos com o
BNH, através de acôrdo ou qualquer ou.
tra forma no sentid.:> de criar um gruoo
miJto de trabalho, com prazo determi-
nado, para de+mí- a atuação do BNH
na área da SUDENE. '

29) Sol c+ar p"., 'TQvêr'1OfIdos ERt"i10S
e seus órgãos técnicos, ligados ao plane,
jament., e à habitação, bem como às Uni.
versídades do Nordeste, mais ampla co,
laboração no sentido de fornecer d.'Ldos
e sugestões para implantação de uma
política de urbanização e habitação no
Nordeste.

39) Ampliar área de ação da SUDENE
no campo do planeamjento físico atra-
vés dos mais diversos incentivos, príncí.,
palmente, na formação de quadros téc, 19
nícos, readaptação das companhias de
Habitação Estaduais, cursos de exter sãe
de nível superior e médio para funcío;
qus ccncori am para a ínscítucíonaliza-
náríos das Prefeituras e outras medidas
ção do planeajmento físico.



Acústica nas construções (~tO

Ensaios Acústicos

Arquiteto

ALBERTO VIEIRA DE AZEVEDO, IAB-GB

I - Introdução:
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Procuraremos apresentar a seguir, em-
bora resumidamente, alguns processos
para a determinação das curvas carac,
terísticas dos diversos materiais isolan-
tes empregados tanto em pisos como em
paredes, Para o desenvolvimento dêstes
ensaios contei com a valiosa colaboração
dos Engenheiros Paulo Acioly de Sá e
Luiz Alberto Palhano Pedrcso, da Asso-
ciação Brasileira de Normas Técnicas e
especialistas no assunto, tendo inclusive
c EngQ Palhano Pedros., fornecido díver;
sos dados colhidos quando de sua últir-
viagem pela Europa, em visita a diversos
laboratórios espccíalísacos da França,
Alemanha e Portugal, entre outros.
Na figura 1, esquemàticamente, temos

uma idéia de uma construção onde se
fazem os ensaies acústicos: - Os cô,
modos 1, 2 e 3 são construídos abaixo
do nível do solo, com paredes maciças,
mas sem outra proteção especial. Os en-
saios podem ser realizados seiam .em
paredes (construídas entre os 'cômodos
experimentais 2 e 3), sejam em lajes ou
materiais para pisos ou tetos (colocados
respectivamente entre os cômcóos 1 e 1
bis, e 3 e 3 bis - vide figura 2). Cons.,
trução semelhante, embora mais simples,
foi feita nos terrenos da Cidade Uriiver-
sítária (aqui no Estado da Guanabara )
cnde o Engo Paulo Sá realizou diversos
testes para o Escritório Técnico da Uni;
versidade do Brasil - ETUB.
Para um conhecimento mais profundo

do assunto, temos o trabalho «Ensaios
sôbre Isolamento Acústico», publicado
pelo Eng9 Paulo Sá em 1955. Vertf'íque.,
mos agora alguns resultados interpreta,
ções das experiências realizadas em
Champa.sur-Marnn na França (ver
também, para maiores detalhes, «Isole;
ment Sonore dans le Bã.timent», por J.
M. Pílon, chaires nos. 135 et 152 du Cen,
tre Scientifique et Technique du Bâtí;
ment) ,
Conforme já o dissemos em capítulos

anteriores o problema de proteção acústi-
ca dos ambientes de trabalho e das ha,
bitações não é de tão simples solução.
Isso porque as origens e formas de pro,
pagação dos ruídos são bastante díver;
sas: -
-- Ruídos aéreos, tais como buzinas,

conversão, música, etc.
- Ruídos de impácto, ou sejam o ba-

ter de portas, passos, arrastar de móveis,
entre outros.

No caso presente analisaremos dois
Itens: - a transmissão de ruídos aéreos
e de impácto entre dois pavimentos e a
transmissão de ruídos aéreos através &e
paredes.

No segundo caso, os ensaios foram rea,
lizados pelos Eng·s Paulo Sá e Palhano
Pedroso, utílízamdo como fontes emís;
soras, inicialmente, sons monotônicos cor,
respondentes às freqüências de 125, 250,
500, 1.000, 2.000 e 4.000 ciclos por se-
gundo. Posteriormente. foram emprega,
dos trechos de·vozes diferentes (das mais
graves às mais agudas), masculinas e
femininas, uma vez que pretendiam estu-
dar os Isolamentos acústicos das salas cl'e
aulas para a Cidade Universitária.
realizados nos laboratórios de Champs,
sur-Marne, onde serviram de fontes de
ruídos aér.eos um gerador de baixa fre-
(~üência, de som hululante, e sons mono,
tônicos de várias freqüências, fornecidos
por um dispositivo eletrônico próprio"
com quatro auto.f'alantes.
Como fonte de ruídos de impácto foi

empregada uma máquina de percussão
apropriada e já normalizada ínternacio,
nalmente.
Um e.decibelimet.ro», com filtro de

meia oitava e dois microfones não díre,
cíonaís serviram como fontes receptoras.
Todos os resultaóos sofreram correção

('O fator tempo de reverbação, registra.
do num aparelho Bruel, de procedência
dinam arquesa.

II - Transmissão do. ruído aéreo eu.
tro os andares

Os conjuntos píso.teen nos quais foram
fcitas as experiências que estamos rela,
tando têm um pêso suficiente para asse,
gurar um isolamento acústico razoável
entre os andares. Com etei;o, o pesõ va;
ria de 20 a 400 kg/m2 e o isolamento
médio se situa entre 45 a 50 decibles
(podendo atingir 55db com disposições
especiais) .
No gráfico seguinte (fig. 3) pode-se

observar os valores medidos em díreren,
tes conjuntos comumente utilizados na
França constantes de: -
- um núcleo central, resistente aos es-
fôrços mecânicos (madeira-aço);
- teto do andar inferior revestido com
-- tacos (parquet ) de madeira como

tela deployé e argamassa de gêsso ;
piso do andar superior, colocados nas tá,
buas que se apoiam no núcleo central.

.
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Não houve pois utilização de materiais
ou processos especiais considerados «a,
prova de som».
Pode-se verificar que a zona hachuria;

da, representando as variações das curvas
de isolamento, é bem restrita. Ê nesta
zcna que se situa o isolamento dos ma.,
teriais tais como o t.ijôlo furado, o con,
creto celular, etc ...

O gráficó da figo 4 mostra a influência
de um resvestimento protetor sôbre o
conjunto piso.teto idêntico aos anterio.
res mencionados. Verificacse que o Isola;
mento melhorou sensivelmente, em tôda
lização de placas de cortiça com llmm
a zona de freqüência, tanto com a uti-
de espessura (curva 2) como pelo ern,
prêgo das placas de asfalto colocadas
com betume (curva 3).
O gráfico que reproduziremos a seguir

(fig. 5) mostra a influêr.cia de mate,
riaís ou processos especiais utilizados no
preparo da superfície do teto, sôbre o
mesmo núcleo resistente aos esfôrços

Pode-se verificar que as placas dc gês-
no piso do andar superior.
(plancher) e com o mesmo revestimento
So ap8nas penduradas à ossatura central
(placoplât.res suspendeus) aumentam sen,
slvelmente o isolamento na gama dos
sons agudos; e que a interposição de um
colchão de fibras de lã de vidro entre o
teto suspenso e a ossatura ou «plancher»
fornece uma melhor ia nítida de isolamen,
to para tõdas as freqüências.

lU - Transmissão dos ruídos de ím-
pácto entre os andares

Como mencionei acima, é fato consta;
tado que os conjuntos piso. teto correntes
na França, devido à sua massa, constí,
tuem geralmente um obstáculo razoável
à propagação dos ruídos aéreos entre os
andares; o mesmo entretanto não acon-
tece com a transmissão dos ruídos de
impacto, como foi verificado nas expe.,
1iências que a seguir relataremos.

Cômodo n: J bIS>

Cômodo n']

FIGURA 2

o motivo dessa transmissão mais fá.,
cil C:'oruído de percussão é duplo: -

1) na maioria dos casos, a energia vi,
bratõría transmitida aos elementos trans-
missores pela vibração do revestimento
do piso é relativamente bem elevada;
2) a estrutura monolítica do conjunto

destrói em grande parte a influência do
fator «pêso».

O que se fêz pràticamente, durante os
ensaios, foi procurar demonstrar a efi-
cácia das soluções propostas em relação
aos dispositivos tradicionais. Assim, ca ,
racterízou.se cada conjunto piso-teto, nas
condições de utilização normal, pelo es-
pectro do ruído da máquina de percussão
(já referida anteriormente), obtido no
local diretamente receptor. Êsse ruído
va, na maior gama de f'requêncías possí-
roi analisado por bandas de meia oita,
vc I, e os níveis medidos (decibels ) foram
corrigidos quanto ao fator tempo de re-
verberação.
Os resultados obtidos, e que reprodu.

ziremos nos gráficos seguintes mostram
a influência dos elementos transmisso.
res, da ossatura da construção, das ca ..
madas resilientes e da superfície do piso
sôbre a forma e nível dos espectros ob,
tidos.
Não foi possível obter elementos su-

ficientes para julgar a eficiência dos te,
tos suspensos: o que se pode afirmar, à
vista dos ensaios feitos, é que os espec-
tros de impácto correspondentes aos re,
vestimentos especiais de teto são mui-
to próximos: o fato de haver ou não um
colchão de lã de vidro não parece ter
influência quanto à transmissão pelo
choque.
A figo 6 representa a faixa de varia.

ção dos espectros relativos a várias ossa,
turas (planchers) transmíssoras comu,
mente usadas na França, com teto de
tela deployée e gêsso, e piso de tacos
(parquet) , colados nas tábuas de apôio.
Ê verdade que foram observadas dite.'

renças sensíveis na forma das curvas
correspondentes às várias ossaturas (vi.
gotas de concreto armado com tijolos e
concreto; estrutura metálica com lajes
nervuradas; estrutura metálica, tela de-
ployée reforçada e concreto, etc.); e que
também se verificaram diferenças dignas
de nota quanto aos níveis de ruído abaí,
xo de 180 Hertz e acima de 3.000 Hertz;
mas as ordenadas médias se situam tõ,
das em tôrno de um valor médio do qual
a maior dispersão é da ordem de 6db. 21
O gráfico que produziremos a seguir

(fig. 7) mostra a influência de váríos
materiais colocados entre uma mesma
ossatura (lajes nervuradas) e um mesmo
revestimento de piso (tacos ou parquet. de
madeira), quanto ao isolamento sonoro.
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Tôdas as medidas foram ef'etuadas num
grande edifício com estrutura de concre,
to armado.
Se quisermos classificar essas camadas

de materiais intermediários, teremos,
pCT ordem de eficácia decrescente:

1) colchão de fibras longas de 1[ de
vidro, com 1,5 a 2 cm de espessura:
2) placas de 2,5 em de «fibragglas»

com 3 em de areia e 5 em de argamassa
de cal e areia;

3) as mesmas lacas de «fibraggll;Ls»
sem areia nem argamassa;
4) uma camada de 3 cm de areia com

3 em de concreto de escória de carvão.
A título de comparação, o gráfico con-

tém o espectro dos ruídos de ímpácto
produzidos sôbre ladrilhos de piso usa,
dos comumente nas cosinhas (carrelage) ,
postos sôbre uma camada de areia, aín,
da sôbre a mesma ossatura.
pelõ exame da f~g. 7, pode.se dedu-

zir que: -
1) Todos os espectros obtidos com o

revestimento do piso em tacos de madeira

F.1ü:J de ~ dos roidoe de impdClo
com Ottalur>~~dil'erenleS'mas com o
mesmo .d~menlo dopiro e do leio.

40 1---1---1----1 -+-+-f-j--+--++-+--':f---j

(parquet bois) são quase paralelos e se
situam dentro da zona hachuriada; pa;
rece pois que a forma desta zona é ca,
ractertstíca da ossatura suporta e da na-
tureza do psío no qual se produziu o ím,
pácto;
2) a altura medía desta zona é imnor;

tante, pc ís há quase 20 db de diferença
média entre o ensaio feito com fibras de
lã de vidro e o emprêgo de areia mais
concreto de escória de carvão.
Do ponto de vista subjetivo, a diferença

de impressão auditiva também é consi.
derável: num caso, o barulho da máqui-
na de ensaio é bem desagradável e pa,
rece provir do teto e dos muros ou pa,
redes laterais.
3) O espectro correspondente ao piso

de ladrilhos mostra que a natureza elo
piso no qual a máquina bate influi i~ua!_
mente sôbre o nível e sôbra sua intensi-
dade em função da freqüência; neste
caso, o máximo de energia sonora trans,
mitida ao andar inferior se situa nos
sons agudos.
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IV - Medida do coeficiente de absorção

Os métodos para a medida do coefí;
ciente de absorção dos diversos mate,
,riais são classificados em três categorias:
o método das câmaras de reverberação, o
método das ondas estacionárias e o mé-
todo das impulsões.
Método das câmaras de reverberação
Consideremos uma grand., câmara, on-

de a reverberação é demasiado longa, is-
to é, tenha um longo tempo de rever,
beração, Êsse tempo I é conhecido In-
troduzimos então nessa câmara alguns
metros Quadrados do material absorvente
que desejamos examinar, medindo o nõ,
vo tempo de reverberação. Conseguimos,
assim, calcular a absorção introduzida
na câmara e, consequentemente, teremos
o coeficiente de absorção dêsse material.
Tal método, entretanto, exige ínstala;

ções dispendiosas, pois a câmara de re,
verberacão deve ser grande, bem isola-
da e apresentar internamente uma for;
ma especial, onde as paredes não po,

r IG. 5



dem ser parelalas. Por outro lado, são
necessárias várias medidas em cada rre,
qüência, o que complicaria por demais o
trabalho F'ír;almente, as medidas não
apresentam as mais das vêzes a precisão
desejada.

As câmaras de reverberação apresen-
tam, apesar de tudo isso, grandes vanta,
gens. Os materiais podem ser dispostos
nelas da mesma maneira como ficarão nas
obras e serem submetidos as mesmas
formas de ondas sonoras. São excelentes,
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portanto, para ensaios de tipos de am-
bientes, permitindo mesma medírcse a
absorção de móveis ou de pessoas.
Os resultados sofrem influência das

características de cada câmara. A figu_
ra 8. por exemplo, nos mostra as curvas
obtidas com o mesmo produto em diversas
câmaras dos mais iinportantes laborató,
rios dos Estados Unidos. As diferenças.
são realmente impressionantes. .
Método do tubo e das ondas estacioná,

rias
Trata-se de um tubo de paredes não

absorventes, fechado em uma de suas
extremidades com a amostra do produto
a ser examinado, e na outra extremida-
de coloca.se uma fonte sonora. As on-
das scnoras, pràticamente planas, ca.,
minham através do tubo chocando-se com
a amostra perpendicularmente à sua su-
perfície. Conforme o coerictente de ab-
sorção do material, essa onda será mais
ou menos refletida.
Se determinarmos corretamente o com;

primento do tubo, as ondas refletidas e
ínciclantes se superpõem, formando o que
chamamos de ondas estacionárias. A in-
tensidade, por isso, varia contlnuamente
ao long-o do tubo, passando por uma sé-
rie de máximos e mínimos.
Medindo êsses valores extremos pode,

remos fàcilmente calcular a absorção a.
O tubo apresenta resultados bastante

precisos. Sua instalacão é fácil e barata
e podemos, até, medir o coeficiente de
absorção dos materiais já ínstalados nas
obrae As medidas são rápidas, eficientes
e de fácil contrôle.
O grande inconveniente do método r e.,

side no fato dêle Só nos permitir a me-
dida do coeficiente de absorção para o
caso das anuas planas perpendiculares a
parede. Na prática, entretanto, temos on-
das de t õdas as formas e vindas de tõ,
das as àire('ões. Daí, tais resultados não
corresponderem a realidade das salas, não
devendo, por isso mesmo, serem emprega,
elos nos cálculos e projetos.
De qualquer forma não devemos con,

siderar o tubo desprovido de interêsse
prática. É muito empregado na compa-
ração preliminar dos diversos materiais
em pequenos modêlos, mesmo de amoa.:
tras colhidas nas obras.
J.\'Jétododas impulsões
Consiste o método no envio de uma on-

da sonora crescente até um máximo de,
terminado contra uma parede que se de,
sei e testar, de modo que caia a zero num
diminuto espaço de tempo. Colocando' a
fonte sonora e o microfone nas posições
convenientes, evitaremos que a onda emi-
tida e sua reflexão se superponham no
microfone. Podemos então medir suas in-
tensidades máximas separadamente, tor,
narióo mais fácil o cálculo do coeficiente
de absorção.
O método das ímpulsões convém pai-tí;

cularmentj, à medida das propriedades
dos materiais absorventes já colocados
em um ambiente.
O ccefícíente de absorção dos díver ,

sos materiais depende, em sua maio-
ria, do modo como são êles aplicados. Ci-
temos como .exemplos cs painéis elásticos,
as chapas de fibra com ou sem câmara
de ar e os revestimentos (rebôcos) es,
pecíais.

23
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I - O Encontro Nacional do Ensino de
Arquitetura promovido pelo Instituto de
Arquitetos do Brasil, Departamento de
São Paulo e realizado em sua sede de
] 6 a 20 de outubro de 1967, reuniu estu,
dantes, professôres e profissionais de ar.
quitetura de várias regiões do pais para
debaterem questões relativas ao Ensino
ãe Arquitetura e a Universidade, ao En.
sino de Arquitetura e o Urbanismo e ao
E,nsino de Arquitetura a Comunicação Vi-
sual e o Desenho Industrial.

2 - Ao invés de se constituir numa
iniciativa isolada, êste Encontro repre,
senta um esfôj-çu a mais da entidade que
congrega os arquitetos no sentido de
contribuir para o aperfeiçoamento da for.,
mação profissional dentro da perspectiva
de desenvolvimento &0 país.
3 - Resultante dêstes trabalhos, existe

hoje um farto documentário capaz de
servil' de valioso subsídio para o equa-
cíonamento do ensino de Arquítetu-a ade-
quado às realidades brasileiras.

4 - As conclusões do Encontro de
Curitiba, de maio de 1966 e a moção des.,
tacada sôbre o Ensino, aprovada pelo 6"
Congresso Brasileiro de Arquitetos, con,
substanciam o que até aqui possa repre.,
sentar o pensamento coletivo daqueles
que se têm voltado para o trato dêste
assunto.
5 - A desproporção entre os resulta.

dos práticos obtidos e o esfôrço e tem,
Po despendídos decorre das condições
existentes no Brasil, em têrmos de cultu ..
ra, qus se mostram insuficientes para
avaliar e incorporar êste ttpo de contrí ,
buição à polítíca de desenvolvimento na-
cional imprimida pelos altos órgãos de
decisão do pais.
6 - Desta situação decorre o desestí.,

mulo qus reduz o nível e a eficácia das
proposições que resultam da reunião que
agora se encerra.
7 .- Entendem os participantes que, ao

encaminharem ao Instituto de Arquitetos
do Brasil o conjunto dos documentos dês.
te Encontro, torna.se necessário recomen-
darem o desencadeamento de uma luta
pela participação do IAB ao lado de pro ,
fessôres e estudantes, nos organismos que
decidirão sôbre a estrutura de ensino a
ser adotada para a formação profissio.
nal do arquiteto brasileiro.
O Ensino de Arquitetura e a Univer-

sidade
8 - A estrutura estática, compart.imen,

tada e desa.tualizada da Universidade
brasileira, herdada do passado, está a exi,
gir uma refunda reformulação, em face
gir uma profunda reformulação,em face
social e cultural.
9 - Esta reestruturação, da qual Bra;

sília foi um exemplo pioneiro e os recen,
tes àecretos governamentais um primeiro
passo ínstitucíonal, deve representar não
apenas Uma modificação formal mas,
uma mudança radical de atitude enga,
jando o ensino superior no próprio pro;
cesso de desenvolvírneríto do país através
da formação do cidadão consciente da
realidade nacional, e da produção e trans-

do Ensino

missão dos conhecimentos qUe Se tornam
indispensável à elevação do nível de bem
estar de nosso povo.

10 - Para isto, não se torna possível a
aceitação de tendências, por um lado
tecnicistas que impedim a obtenção de
uma visão globa.l dos problemas em que
se debate a nação e, por outro, empresa-
riais que subordinarão a Universidade a
interêsses privados ou estranhos ao pais.

11 - Aos proressôres, estudantes e
pnofíssíonaís de arquitetura dmpõe.se
buscar uma ação conjunta com os cole.
gas de outras especialidades e com a
intelectualidade progressista em geral,
no sentido de fazer valer nosso desejo
comum de cultura e desenvolvimento
12 - Entendem os participantes dêste

Encontro que no processo de reestrutu,
ração da Universidade deve ser dada ên-
fase ao proporcionamento de condições,
de tôda ordem, à plena atividade da do.
cêncía, vista aqui como compartilhada
por professôres ·e alunos.

13 - As atribuições do arquiteto, aín ,
da que mantenham SUa natureza, evo,
luern com a civilização que lhe exige
uma formação cada vez mais complexa.
Esta deve resultar de componentes:
- que envolvam conhecimentos que

permitam uma visão realista da socíeda-
de e uma atitude prospectíva díarite do
progresso da humanidade.
_., que incluam o dominio do instruo

mental adequaco e atualizado indispen-
sável ao exercicio da profissão, através
de conhecimentos dos materiais, métodos
e técnicas que proporcionam a qualifica ..
ção e quantificação dos elementos que
manipula nos diversos níveis da sua atua-
ção,e a identificação dos aspectos que
envolve a contribuição, a copartícípação
ou a decisão de outros profissionais.
P.endo importante destacar dentro dês.

te ínsrtumental os fatôres de criação.
imaginação e ínventívídade inerentes ao
arquiteto.

14 - No processo de implantação das
novas estruturas muito há por definir no
que tange a formação do arquiteto, o
Que mais urgente se torna d'iante da eml;
nêncía de absorção de algumas discipiL
nas específicas por institutos de caráter
profissional diverso.

15 Entretanto ,os participantes
dêste Encontro consideram indispensável
a cada Universidade onde o Ensino de
Arquítetu-j, seja ministrado, a existên-
cia de um instituto cujo núcleo central
~êva incluir departamentos de Arquite,
tura e Urbanismo, Desenho Industrial;
Comunicação Visual e Artes envolvendo
não só o ciclo de preparação profissio.
nal mas também o de formação básica.
16 .- Considerem. outrossim, deva ser

proporcionada a pãrttcípaçã-, de Depar,
tameritos de outras E.scolas ou Institutos
para satisfazer as exigêcias do ensino e
da pesquisa do Instituto mencionado,
desde os níveis básicos e de formação
até os pós.graduação, ,

O Ensino de Arquitet.ura e o Urba.
msmo

17 - A tendência mundial de urbani-
zação requer um enfoque cada vez mais

de Arquitetura

amplo e profundo dos aspectos que dela
decorrem. ,

18 --- A formação do arquiteto deve
ser compreendida através de uma concei-
tuação do desenvolvimento, a cujo ser-
viço está o planejamento no qual êste
profissional tem contribuições a dar em
suas diferentes escalas. Assim, Arquíte,
tura e Urbanismo devem se integrar no
19 - Recom enda.rsa a organização de

setôres dedicados à pesquisa, ao aper-
processo de ensino.
feiçoamento do conhecimento e ao trei-
namento no trabalho interdiseiplinar. que
envolva também, os problemas mais am;
plos de Planejamento.

O Ensino de Arquitetura. A Comuní.,
cação Visual e o Desenho Industrial

20 - A introdução da temática da
Comunicação Visual e do Desenho Ir.dus-
trtal no Ensino de Arquitetura, cerres,
pende à necessidade de incorporação, na
formação do arquiteto dos problemas de
comunicação de massas, da produção e
consumo em larga escala. .
21 - A formação tradicional ligada

bàsicamente à edificação, não permite,
senão em pequena escala, a abordagem
daquêles problemas, pois é óbvio o con,
teúdo artezanal que o projeto e a cons,
trução do edifício ainda apresenta na
realidade.

22 - Assim, o arquiteto, com êsse nô-
vo tipo de contribuição em sua forma.
ção ficará equipado com instrumentos de
negação e superação de um «status» ar.
tezanal, mesmo no campo da edífícação.

23 - As experrêncías concretas já
realizadas em nosso pais nêste sentido
animam a recomendar qus esta temá.,
tíca seja incluída nos cursos de Arqui-
tetura pelo menos subsidiàriamente.
24 - Os participantes do Encontro

concordam que os Relatórios dos Grupos
de Trabalho em que se organizou cons.,
títuam parte complementar do presente
documento.
«O Ensino de Arquitetura e a Uníver,

sídade»
R.elatório Cio Grupo de Trabalho 1
Relator: Estudante Marcos Paraguas-

sú Câmara
1. Introdução
1.1. As questões relativas à formação

do arquiteto têm sido alvo de debates
sistemáticos nos últimos anos em nos.
so pais, quer no plano interno' de cada
escola, quer no plano mais amplo do
nível nacional.
1.2. Êsses debates identificaram, no

dia a dia e em diferentes encontros, os
verdaceíros problemas que afetam o. en,
sino de arquitetura.
2. A! Univers1.dade
2.1. Ê claro que a maior parte des-

sas questões está estreitamente vincula,
da à Universidade e a sua estrutura. que
são reflexos, em última análise, de nos;
sa problemática econômica, social e po-
Iítícía .

2.2. A Universidade, agindo como um
complexo de unidades autônomas, des.
tínadas a simples formação de protís,
síonaís, não cumpre integralmente sua
rínalídade .



2.3. Necessár-io se faz que ela se es-
truture como um todo, de visão UNI-
VERSAL E LIVRE para que cumpra o
papel criador e transformador que lhe é
inerente.

3. Formação Universitária
3.1. A formação universitária com,

preende tôda uma faixa de conhecimen-
tes básicos, não especrtícamerrte p-ofís,
sosnais, gerais portanto,' ainda ínsutí ,
ciente atendidos.
3.2. No campo da tecnología. a a .•sên-

cía de pesquisa e de atividade prática
impedem uma atualização constante de
conhecimentos nêsse campo.

3.3. Uma nova estrutura adminíatra,
tiva, pedagógica e didática deve crere.
cer, portanto, condições para que a for-
mação do universitário.

a) Seja orientada no sentido de to;
mar o pleno conhecimento dos objetí ,
vos de suas tarefas e do alcance polítí.,
co destas. a fmi de que possam no exer.,
cício profissional, interferir no processo
de transformação social, plenamente ar ,
mados do conhecimento da problemática
brasileira dentro do momento histórico.

b) Corresponda aos recursos econômi-
cos e materiais e às necessidades orasí,
leíras, ímplicanóo necessàriamente num
incentivo à pesquisa e a procura de IHL

vos sistemas e novas proposições Que
atendam, também às necessidades regio;
nais.

4. A Filosof~a 'I'ecníeísta
4.1. Nas condições atuais, existe uma

série de órgãos gov-rnamentaís. a co ,
meçar pelo prório Ministério do Plane;
jamento, que teriam, por tarefa, euua-
.cíonar a problemática brasileira e dcfi ,
nír planos para o desenvolvimento dentro
de critérios de coordenação nacional.
4.2. Na prática porém, tanto no ecua.

cíonamento e nos planos quanto nas ten-
tativas de entrosamento de atuação,
êsses órgãos têm se superpôsto ou agiôo
de maneira autônoma, setoríalmente por ,
tanto.
4.3. Não cabe aqui analízar as ra.,

zões pelas quais não S·3 tornou possível
essa coordenação nacionais; mas, cabe
constatar que êsses diversos órgãos go_
vernamentaís proclamam a necessidade
de formação de «técnicos especialistas»
e «Know-how» na faixa em que atuam.

4.4. Esta tendência a. uma atitude
t.ecnícísta impede a desejável visão glo,
bal.

5'. Reivindicações Fundamentais
5.1. Torna-se necessária uma unidade

de pensamento e de ação de todos os in_
telectuaís ligados, de uma forma ou de
outra, à Universidade, para que esta atí ,
tude não predomín., nas faixas profissio;
nais liberais básicas.

5.2. Esta unidade deve se expressar,
em têrrnos de lei, na própria estrutura
universitária, fundamentada em três
princípios:
a) Autonomia uníversttária. Adminis.

trativa, f'inanceíra e, principalmente, lí ,
berdade de pensamento. A transrormacão
elas universidades em fundações' privadas
é contrária a êsse princípio pois subor-
dina a universidade a ínterêsses privados.
b) A menor unidade de decisão den,

tro da Universidade. será o departamento,
resultante d!'~ composição de disciplinas
afins, já hoje estabelecido em lei.
Êste pr-incipio garante qUe as decisões

universitárias, em primeira instância,
dar .se-ão através de uma opinão coleti-
va, superado-a da decisão individual da
cátedra.
c) A Universidade deve ser acima de

tudo, uma comunidade entre protessôres,
pesqnísauores e alunos.

Para isso é necessário que os estudan,
tes participem, de forma ínstítucional,

nas decisões da vida universitária, com
direito a voto nas sessões plenárias dos
diversos departamentos.

6. Conclusões
6. 1 . A partir dessas considerações e

dêsses princípios pode-se afirmar que:
a) São de ínterêsse nacional as nor ,

mas de organizacão universitária regi das
pelos decretos.Iet nv 53 e nv 252;
b) A nova estrutura, bastante flexível

do ponto de vista administrativo, didá-
tico e pedagógico pode produzir, na UnL
versícade, aquêles técnicos e especialís;
tas pedidos, de acôrdo com as rápidas
mutações que a vida socíat brasileira
tem apresentado e apresentará, dentro
tro de um critério correto de indivisibL
Iidade entre ensino e pesquisa.

O Ens';lli'} da Arquitetura e. Unlversí.,
. dad:e

1. A: Arquiteto e as Necessidades So-
ciais

1.1. O Arquiteto pode e deve dar sua
contribuição à solução das necessidades
sociais brasileiras que podem ser consi.
dera.das, sob seu ponto de vista proris;
sícnal, como sendo fundamentalmente'
duas'

) Necessidade de amplos planos habi-
tacionais;

b) Necessidade de planejamentos inte;
grados em todos os níveis, do municipal
ao nacional.

1.2. Nêsse sentido fica bem claro ~ue
o número de arquitetos atualmente exts,
tentes não é absorvido por diversas dis;
torções na atividade profissional, tais
ccmo:

b) Penetração de outras categorias
profissionais no âmbito daquilo que po-
deríamos chamar de área de trabalho do
arquiteto.

c) Incipientes resultados ligados à no ,
va legislação que define as atribuições
profissionais do arquiteto.

1. 3. Ainda assim o número de arqui-
tetos e urbanistas é mínimo. E as F,sco-
colas c; Arquitetura ao mesmo tempo
em que abram o maior número de vagas
devem fornecer também elementos para
esta probleátíca profissional seja resol;
vida ao mesmo tempo que os projetos se
tornem cada vez mais coerentes com as
necesstdades sociais.

2. Os Decretos Lei N'! 53 e 252
2.1. Os decretos-lei números 53 e 252

cJ-terminam. no fundamental. que o en.
sino e a pesquisa universitárias serão di-
vididas em dois tipos de unidades (ou
sistemas de unicades) , Um corresponde
às atuais faculdades ou escolas, dedica-
do ao ensino profissional e à pesquisa
aplicada. Outro, objeto de um sistema
dedícarcse.ã ao ensino e à pesquisa bá,
sícos, A semelhança dos institutos cen ,
trais da Universidade de Bi-asilta, êste
último integrará um sistema comum pa,
ra tôôa a universidade, isto é, proporcío ,
nará a formação básica para qualquer
unidade universiária inclusive àquelas li.
gadas à formação profisional.

2.2. Fica consagrado o princípio de
cue a menor fração uníversítárla será o
departamento composto de disciplinas
afins, sendo vedada a duplicação ãe de-
artamentos de quaisquer meios para fins
ic.'ênticos.
3. A Nova Esurutura da Faculdade

d", Arquitetura
3 .1. Nêste processo da implantação

das novas estruturas, ainda há muito a
clarear, prtncípalmente no que tange a
formação dos arauitetos, pois estão, em
diversas universidades, na ímínêncía de
verem suas disciplinas específicas absor,
vidas em institutos de caráter profissio,
nal diverso.

3.2. Nêste caso, levando em consíde.,
ração, as experiências já realizadas em
algumas escolas de arquitetura no Era-

síl face a novas estruturas decretadas.
propomos:
I - Que seja criada uma Faculdade ou

um Instituto específico cujo núcleo cen,
traí deverá incluir os departamentos de
Arquitetura e Urbanismo, I:/esenho_In_
dustrtal-Ccmunicacão Visual e Ar+es
atingindo não sômente as áreas profis,
sionais mas, pela extensão e complexída;
c\~ da formação do arquiteto, também as
categorias básicas. Isto implicará qUe a
formação humanístíca do arquiteto não
sofrerá interrupções ou saltos durante o
Curso, mas sim se colocará de uma f'or,
ma contínua.

II - A estrutura universitária atra-
vés dos Departamentos de outras F'acul ,
dadas e Institutos afins deverá atender
às exigências de pesquisas e ensino dê s,
te Instituto específico, nos níveis bási.,
coso de formação profissional e põs.gra,
duação.
«O Ensino de Arquãtetu-a e o Urbanís-

mo:.' .
Relatório do Grupo de Trabalho II
R.elator: Arquiteto Ernesto A. J. Paga,

nelli
A Comissão II ao debater a formação

do arqutíeto para as tarefas de Urbanís,
mo defronta-se paralelamente à comple ,
xidade do tema, com a realidade na qual
Se desenvolveram os compromissos assu,
midos no Congresso de Salvador; de en,
cadear um processo contínuo de revisão
a atualização do ensino.
Realidade esta que é o cotidiano do es-

tudante, do arquiteto e do professor.
Se a análise do tema desta comissão

desenvolve.se entre uma problemática
profissional e pedagógica, o fato cons,
tatado coenvolve aspectos mais amplos
«ue se refletem nos trabalhos através
de um problema ético, ou seja, o tempo
que cada um - arquiteto, estuoante e
professor -- efetivamente dispõe para o
compromisso dentro de seu tempo' total
destínado ao trabalho, estudo e ensino.
Êste tempo forçosamente coincide com

auuêle já reduzido destinado às atívída-
des da vida particular.
O processo violento de sobrevivência

humana e cultura a que estão submetidos
todos os que se relacionam com o ensi-
no e a profissão é agravado pela cons,
tante atitude da Universidade de não re-
tribuir dignamente seu trabalho íntelec,
tual, ainda quando êste se objetiva em
benefício desta própria instituição.

A: esta realidade acrescentam.se dois
aspectos:
1 - O total descaso que vem se veri-

ficando junto às Faculdades de Arquíte,
tura quanto à sua renovação, face a re;
estruturaçã., da Universidade.

2 -. A falta de incentivo ao estudo e
a dedicação ao ensino que ostensívamen-
te apresenta.s., aos corpos docentes da
maioria das Faculdades de Arquitetura.
Desencora.jamento êste que resulta de
diversos fatôres: processo de admissão.
remuneração, hierarquização e valoriza;
ção do pessoal docente através de crité-
rios QUenão são os mais justos e dignos.
Dentro dêste condicionamento, com o
objetivo de obter um documento que. no
âmbito nacional, possa orientar o estudo
do ensino da arquitetura e urbanismo, a
Comissão:
Considerando:
1 - A estrutura atual da Unive-sida.,

de fundamentada em Faculdades e Esco_
Ias encontra-se totalmente ultrapassada,
extratificada, colocando a educação co-
mo algo permanente e isolado do pro;
cesso histórico.

2 -- Nas Faculdades de Arquitetura,
salvo em raras excessões, aprimoramen-
to dos quadros docentes é praticamente
ínexistente,
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,- Os instrumentos hábeis a prcpor,
cionar e aperfeiçoamento, embcra exís,
tentes em número reduzidíssimo, na
maíoría das escolas não chegam a ser
uttlízados:
a - Nos cases de auxílio à pesquisa

- pela sobrecarga de trabalho do pes,
soal decente;
b -' Tratande-se de bolsas de estudo

que ímnlío uem em afastamento pela
impossibilidade de substituição de pro-
fessor.

3 - A formação do arauiteto calcada
em uma tradição renascent.ís+a, está de,
satualizada face a nossa realid=de.

4 - Os processos contemporâneos de
transrormação se (]lo numa aceleração
progressiva e e ensino da arquitetura de,
ve perder seu .caráter estático.

5 - As atribuições e habilitações do
arcuíteto ainda que mante+hvrn sua na-
t.ureza, evoluem com a cívilizacão que
exí-re uma formação cada' vez mais cem,
plexa,

6 - As tendências mundiais de Urba;
nízacão exigem um eTlfOC1Uecada vez
mais amplo e mais profundo dos prcble,
mas dI' Ia .resulta '14es.

7 - A +ormacão do aruuíteto deve ser
compreendida através de 'um 'L conceítua-
ção de df'sP,rvol,vimento' a CU;01servi-o
está o ntanetamento no qual êste profts,
síonal tem oontríbutcões a dar nas dif'e,
rentes escaladas.
Propõe:
1 - Arquitetura p Urbanismo sejam

enfocados como um todo índívtsível que
f'az part» da f'ovma.câo do arouite+o.

2 - Re considere ria formacãe nrofts,
sional doi" corrrponentes que emergem da
própria cul+ura:
a - Conhecimentos oue permitem uma

visão realista da sociedade e uma at+tu-
,d", T'r""~,,rot,iva diante do progresso da
humanidade:

b - O domYl11" no ínst-um=nt.al ade,
ouado e at1lfl.li7Ft.ib, indi,<mpnsáv"l RO
eXP.1'CV'lOda proríssão, através de conhe,
címr-n+os das me.té+ías método= e t écní;
cas ('111'" ]1rl1no"cionpm' a cualtflcar-ão e
allf1u+ificar;;o dos plpry1,eTltosoue maní-
pu!?, nos flivPt'sos1'ívei<: da 'sua atu=cão
e a idpnti"i"F!.cÃ.ndos aso=ctos oue .~nvol_
ve 1', cont ribui=ão a co Tl",rtlC'inacãe 0U a
d~~)si\o de' outros prrfissir>nais. Spnào
ímr-ortante dppta~at' 'dent-o ilêstp. ín=tru,
rrv-ntal os f".t,Ôrp<:de cr+a-ão. ímagb-a-
ção f\ ínventtvidade intrínsecos a' êste
pro+íss!onal,
Recomenda:
1 ~ A e"<>:anizacii.ede set ôres dedica,

dos à nesouisa. 8,0 aD,~rfeicoamente do
conhecím=nto e <1.0 treinamento no tra,
batho intpr_flisciTllinií.rio:

j? - O IAB. reívrrct'cue a partícípacão
de esrressos nos 1,5r~ãos supc-rieresoue
decidem sôbre a reestruturacão da Uní-
versídade e a narticínacão d'l arquitetos
seus representantes tuntamentn com es,
tunp.ntl"s e professôres nos gTUpOSque
def'lnirâo a organívacão do ensiro da ar;
quí+etura e do urbanismo em cada Uni,
versidade.

3 - Nos estuóos de reestruturacão dos
cursos de Arnuitctura sejam observados:
a) A utilizacãe de todos o material

resultante dêste encontro.
b) Tôda e qualquer alteração nos

atuais se+a feita sempre dentro da pers-
pectiva de reestruturaçâo da Univer'si,
dade. "

((O Eu\<',;n.ode Arquitetura, A Coma,
nícação Visual e o Desenho Industrtal».
Relatório do Grupo de Trabalho !II
Relater: Arquitete Carlos Rodolpho

stroeter.
1 - Introdução
1.1 - As questões relativas à ror,

mação de arquiteto têm sido alvo de de-

bate sistemático nos últimos anos em
nosso país, quer no plano interne de cada
escola, quer no plane mais ampl., ao ní,
vel nacional, ccmo o Encontro que ora
realizamos
1. 2. - Dêsses debates e da nossa mi;

Iitàncía profissional têm Se delineado, dia
a dia com mais clareza, as verdadeiras
raízes dos problemas que afetam o ensi-
no de arquitetura.

1.3. - Por um .lado, parece óbvio
que um, grande (senão maior) número
de problemas, advém <da estrutura de
nessas Universidades, sendo portanto co-
mum a tôdas as escolas que as compõem
Por outro, torna.so nítida também, a
estreita ligação dêsses problemas com o
fato de necessidade social nem sempre se
expressar na demanda prefisslonal.
1.4. - A evolução dêsses dois aspec-

tos .fundamentais da questão depende, em
últia análise, de um projete, de uma
.perspectíva nacional, recebendo encamí;
nhamento adequado na medida em que
êsse projeto cerresponda plenamente ao
consenso e à necessidade social.
1. 5. - Nas condições atuais, existe

uma série de órgãos governamentais, a
começar do próprio Ministérie de Plane;
jamento, que teriam por tarefa equa-
cíonar problemas e d"finir planes para
o desenvolvimento, dentro de critérios de
coordenação nacional.
1.6. - Na prática. alguns dêsses ór;

gãos tentam uma articulação é entrosa,
mente de atuação, outros se superpõem
e outros ainda agem de maneira autô-
noma No geral. suas atividades são se,
toríaís ,
1.7. - Num ponto, porém, coincidem.

Sem exceção, proclamam a necessidade
da formaçãe de «técnicos», especialistas
e «know.hows nas faíxas em que atuam.
'1.8. -- O mesmo projeto governamen-

tal de qual nasceram êsses õrvãos e do
qual derivam tais características de
atuacão e de demanda profissional, nos
coloca hoje, em têrmos da lei, face a
uma nova estrutura universitária.
1.9. - :É de se supor portanto, que

a transrormacão da atual estrutura das
Universidades, 'reconhecidamente arcáica,
seja proposta afim de atender aos desíg-
nios dêsse projeto.
1.10. - E assim nos parece que é.

efetivamente, pois uma anâlíss, do decre,
to lei nv 53 e do decreto-lei n9 252, de;
eretos êsses qua estabelecem as novas
normas de organívacâo uníversttárta, per;
mítem. em principio, a flexibilidade ne;
cessária para que a Universidade produ-
za aouêles técnicos e especialistas pedi;
dos de acôroo com as rápidas mutacões
aue nossa vida social tem apresentado e
apresentará. dentro de crítérto correte
de índívísíbílídade, entre ensino e pes,
quísa..
- 1.11. - No entanto. a tarefa da Uni-
versidade não se resume só na produção
OP. prortsstonaís, técnicos e pesquisadores.
Em verdade e seu papel principal é trans,
formardor e criador residindo na contri,
buição gigantesca que deve dar, come
um todo, na elaboração do projeto. go-
vernamental.
1.12. - Em outras palavras, a UnL

verstdade deverá formar profissionais,
especialistas, técnicos e pesquisadores,
mas, pela interação de suas atividades,
tem por dever e finalidade. p-oncrcíonar
a suneraçãr, dos estreitos limites profís,
sfonaís, no sentído entendimento global
de rrssa realidade.

1.13. - A perspectiva do cumprimen-
to dessa tarefa é que ainda falta ser es,
tabelecida com clareza nas novas formu,
Iações estruturais.
1.14 - Essa perspectiva, a nosso ver,

se assenta concretamente no estabeleci-

mente, 'por lei, de três princípios funda,
mentais.
1.15 -- O prímeíro é a autonomia unâ,

verstiária. Financeira, administrativa e,
principalmente autonomia de pensamen-
to, Sómente a vigência dêst» princípio po,
derá impedir a subordinação de pensa,
mente universitário a qualquer ínterês-
se subalterno,
1.16. - O segundo, já hoje estabele,

cide em lei, é que a menor unidade de
uecisã.o dentro da Universidade será O}

uepartamento, resultante da composição
de disciplinas afins.

:Éste princípio garante que as decisões
universitárias, em primeira Instância,
darvse-ãn através de uma opinião já co,
letiva, superadora da decisão individual
da cátedra.
1.17. - O, terceiro é o de que a Uni-

versidade deve ser, antes de tudo, uma
cemunidade entre professõres ve alunos.
Para isse é essencial que também os es,
tudantes participam, de maneira ínstítu,
cíonal, nas decisões da vida universitá-
ria.
1.18'. - Preliminarmente, o Grupo ;)

afirma aue o Ensino de Arquitetura arír.,
me explicitamente o seu acôróo com tais
prmcípícs, íncluíndo.os nas reinvindica-
ções básicas que os arquitetos, protes,
sôres e estudantes de arquitetura devem
fazer no processe de implantação da no-
va estrutura universitária.
1.19. - Entende, ainda, o Grupo 3

qUe a discussão dos problemas de ensino
de arcuttetura, nos vários tópicos pro,
gramados, se faça a partir e à luz da no-
V? legislação de ensino, traçando díretrl.,
zes que orientem a atuação dos arquite ,
tos, professôres e estudantes no processo
de implantação dessa nova legislação.

2. - O Ensin.o de Arquitetura, A C.o-
mUllicação Visual_Desenho Industrial

2.1. - A Introdução da temátíca da
Comunicação Visual e do Desenhe Indus-
trial no ensino de arquitetura, correspon,
de à necessidade da inclusão, na forma,
ção do arquiteto, dos problemas da co-
munícaçã., de massas, da produção e do
consumo em larga escala.
2.2. - A formação tradícional, li;

gada bàsicamente, não permite, senão em
pequena escala. a abordag-em daqueles
problemas poís é óbvio e conteúdo arteza-
nal (e freqüentemente individualizado)
que o projete e a construção do edifício
face às condições da realidade ainda
apresenta.
2.3. - Assim o arquiteto, com êsse

nôvo tipo de contribuição em sua forma,
ção, ficará equipado com instrumentos de
nesracã., e superação de um esta.tus» ar.,
tezanal, mesmo no campo da edificação.
2.4. - As experiências concretas, já

realizadas nesse sentido, como no caso
da FAUUSP, demonstraram que a não
existência de uma tradição de ensino
da Comunicação Visual e do Desenho In-
dustrial resultaram na necessidade da
busca de uma nova metodologia, àlém de
novos aspectos do conhecimento.
2.5. - O esfôrço desenvolvido nesse

sentido, acarretará como já vem aconte,
cendo, uma revisão dos processos tradi-
cionais do f'nsino de arquitetura.
2.6. - Pele menos em caráter subsí;

diário é Importante que essa temática
seja incluída nos cursos de arauitetura.
2.7. - Assim, deverá constituir rei;

vindicação dos arquitetos professôres, e
estudantes de arquitetura a ínstítuíção,
em nível de Departamento, da Comuni-
cação Visual e de Desenhe Industrial,
integrantes da unidade de formação pro,
fissional.
Os critérios de implantação de um de-

pat-tamsnto dêsse tipo ater.se.ão às con-
dições específicas de cada região do país,



Notícias

l!:OLUÇAO PARA o BR~SIL É PLANE_
JAMENTO INrl':GRADO

o arquiteto H. J. Cole, IAB-GB, Supe,
rintendente do SERFHAU (Serviço F'e;
deral de Habitação e Urbanismo) raían,
do, em Haia - Holanda - durante o
Seminário Isternacíonal de Planejamen,
to Local Integrado, afirmou qus somen-
te através de um programa integrado
no processo nacional se poderá dar se,
luções adequadas aos crescentes probíc,
mas sociais e econômicos das nove gran ..
des áreas metropolitanas brasileiras, que
têm como pólos as cidades de Belém,
Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Hori-
zonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Curttí,
ba e Pôrto Alegre.
<:.Apressão sôbre a infra estrutura íns,

talada nessas regiões se vem acentuando
e parece-nos impossível visualizar uma
solução sem que se leve em conta o com-
plexo conjunto de fatôres sôbre elas
atuantes. Mesmo representando 46,5% do
total das vendas efetuadas no país, o que
significa um poder de compra quatro vê;
zes superior à média nacional, se regís,
tra nestas áreas acentuado grau de fave,
lização, tensões políticas, desemprêgo, ca-
rência de serviços e equiamentos públicos,
de infra estrutura urbana, de transpor;
tes, de habitação, etc ...

Única Saída

Constítuíndo.ss em pólos de desenvolvi-
mento econômico do país, e portanto áreas
de atração para instalação de indústrias
e serviços de várias naturezas, estas re,
giões apresentam um crescimento popu ..
lacional impressionante: para o períodc
1950/70 está previsto um aumento de ha-
bitantes da ordem de 162%, enquanto a
população nacional urbana deverá sofrer
um acréscimo de 83%. 11: preciso ressal-
tar que a área ocupada por êstes centros
totaliza aproximadamente 30.000 km2, ou
seja, 0,35% do território nacional.
.Como não poderia deixar de ser, a

pressão sôbre a ínf'ra estrutura destas
regiões vem aumentando com rapidez,
criando sérios problemas sócloceconômícoj,
que somente poderão ser resolvidos atra,
vés da pesquisa, do Planejamento e do
aperfeiçoamento do processo de decisão.
executados de forma global e sistemá-
tica.

I

I.
I
I

Previsão

Um dos primeiros passos para viabi..
lizar estas soluções foi o reconhecimento
constitucional da necessidade de se es;
tabelecer entidades governamentais de
âmbito metropolitano. Assim, o artigo ..
nv 157, parágrafo 10, da Constituição Fe.
deral, prevê que a «União. mediante lei
complementar poderá estabelecer regiões
metropolitanas, constituídas por Muni-
cípios que, independentemente de SUavin-
culação administrativa, integrem a mes;
ma comunidade sócio econômica, visan ..
do a realização de serviços de interêsse
comum».
Ao admitir implícitamente a existência

de uma nova forma de administração
pública, de caráter predominantemente
urbana, o texto constitucional abre uma
grande perspectiva para a criação de

agências supramuníciaís, com o objetivo
de equacionar e reso.ver problemas que
transcendem os limites físicos ou poutí,
cos aomírustratrvos da unidade mumci;
pal.
Desta forma, o processo de aceleração

do desenvorvimento metropolitano ponerá
se acentua.', pUIS a par ,Ir ueSLe uisposí.,
tívo legal torna.se possível a realização
do planejamento, execução de obras, 0011_
troie e programaça., econorruca em escala .
metropiítana, dando assim, SOlução aos
compzexos p,:0o1<.:masde jurtsdíçao poli;
tico administrativas.

u arquiceto .harry Core falou a seguir
sôbre o ;:,l!;.t\,F.tiAUcomo o instrumento
de ímpiantação desta política no Brasil,
orientando, financiando e promovendo
o pianejainem,o iccai mtegraao em nosso
paiS a par cír c.los munícipios ou: mícro,
regiões nomogeneas que possuam mais
de 50.000 hamtantes,

JANTAR ANUAL DOS ARQUITETOS

o Costa Brava Clube tomou a inicia,
tiva de promover um jantar de congraça.,
menco entre os arquitetos cariocas, np
que foi apoiado pelo IAB_GB, transror-
mando.se o evento, a partir deste- ano,
no JANTAR ANUAL DOS ARQUITE_
TOS. O primeiro realizou-se em 22 d~
dezembro passado:

INTERDESIGN 2.000

A firma alemã Christian Holzapf'el, co-
nhecido fabricante de mobiliário, ínstí ,
tuíu em 1967 um concurso para novas
idéias e projetos de móveis residenciais
e de escritório. Com êste concurso,' em
que particíparam repi esentantes de :;~
países, . procurou Holzapfel encontrar
idéias renovadoras na raortcacão de mó,
veís, não somente do ponto de vista óti,
eo.f'ormal mas também com relação aos
aspectos 'funcionais e industriais. O re-
sultado, foi divulgado em dezembro .pas,
sado: 1" prêmio - Siegbert Golzer, Num-
mela Finlândia; 2Q prêmio - Waldemar
Rothe,. Minden Alemanha; 3° prêmio -
Equipe BeigeLDeckelmann_Gronenborn_
Weinberger, Munich Alemanha,

~UrJ'E'llD INVENTA DISPOSITIVO
TiELEFôNICO

O arquiteto Jorge Scevola de Semeno-
vitch patenteou sua invenção de um «dis-
positivo telefônico auditivo e/ou visual,
para ser introduzido nos sistemas exís,
tentes e naqueles que vierem a ser ra,
brtcacos, descinado a avisar a pessoa que
está falando que outra pessoa está ten-
tando comunicarvse com aquele apare,
lho. O arquiteto Scevola garante que a
introdução do novo dispositivo beneficia;
rá o sistema telefônico de um modo ge-
ral, diminuindo o congestionamento nas
horas de movímen ,o, abreviando as con,
versações e economizando tempo de to,
dos os usuários.

PALESTRAS SôBRE HABITAÇÃO

O SERFHA U (Serviço Federal de Ha_
bitação e Urbanismo), dando início às
atrvinades do Núcleo de Desenvolvímen;
to Urbano e Regional da Universidade

Federal do Rio de janeiro, organizou ern
novembro, na sede daquele órgão, uma
série de ~onferêncais sôbre «O Papel
Econômico da Habitação» e «Mercado Ha-
bitacional e a Política Nacional de Ha,
bitação». .
As palestras, franqueadas ao público,

foram feitas pelo professor Charles An,
thony Frankenhoff, membro do Progra;
ma de Desenvolvimento Urbano junto ao
Ministério de Habitação do Chile.

O Núcleo de Desenvolvimento' Urbano
e Regional da UFRJ foi criado em se-
tembro dêste ano pelo Ministério da Edu_
cação por iniciativa' d.:>Serviço Federal
de Habitação e Urbanismo, para promo.,
ver o ensino e a pesquisa de planejamen,
to local' integrado nõ meio universitário.
Êste nôvo órgão funcionará de acôrdo

com a política de planejamento' do
SERFHAU, servindo ainda, como veículo
de transmissão e implantação dos .estu-
dos de problemas urbanos.

BNH FINANCIA
HABI'.J:AÇõES RURAIS

O início das atividades do Banco Na,
cíonal da Habitação no setor rural. foi
marcado pela aprovação de um financia-
mento para a cons.rução de 3700 mora,
aias, .aesLinadas a pequenos proprietâ-
rios rurais, no Rio Grande do Sul.
. De. acôrdo com -o p.og'L·ama o propríe,
tário rural que viva de a.tívídadas agro,
pecuárias participará na construção, re,
construção 0U melhoria das condições de
sua residência, com uma poupança esti-
mada em 25%, representada pelo seu
próprio trabalho e de sua família.

S1!;1{J<'HAU PROMOVE SEMINÁRIO
SôBRE CONT~IBUIÇAO DE
MELHORIA

.Realizou_se no. Rio dê Janeiro, por ini-
ciativa do SERFHAU, um seminário sõ-
bre contribuição de melhoria que reunui
cêrca de uma dezena de especialistas na
matéria, além de técnicos do SERFHAU
e do IBAM, com o intuito de estabelecer
as alterações necessárias na legisla.ção a
fim de permLir a plena utilização elo r e..
rido instrumento tributário. O IBAM foi
encarregado pelo SERFHAU da orgauí;
zação do seminário.

Arquitetosj1967
U.N~V,l!;.K~IUA»E FEDERA'L DA.BAlHA

Aloisio de Souza Gomes Filho, Anale-
ne Vieira Lauríndo, Antonio Helíodérío
Lima Sampaio, Antonio Jorge Moacir de
Andrade Moníz Oliver, Antonio Pedreira
Pithon, Armando Freire Branco, Carlcs
Von Beckerath Gordilho, Célia Maria Go-
mes Vianna, Cid Alberto de Carvalho
Oliveira Filho, Delmo de Carvalho Ara,
gão, E,dyne de Souza Cruz, Fernando Al1_

dréa F'ranck, José Carlos Mendes Cortes,
José Raymundo Ferreira Gomes, Lélia
Pithon Raynal, Luiz Gonzaga Ribeiro de
Figueiredo, Maria do Socorro Aruortm
F'ialho, Mária Rubim Cruz dos Santos.
Nívea Leite Mesquita, Núbia Nunes Sar.,
monto, Olavo Freire da Fonsêca, Osírts.
Souza Rocha, Othon Gomes da Costa,
Paulo Henrique Nascimento Reis. kai-
mundo José de Souza Torres, 'Renato An-
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tonio Oliveira Rebelo, Robério 'I'eixeira
Papaléo, Roberto Ganem Pitangueira, Ro,
sa Alba Sarno, Sheila Maria Cajazeira e
Terezinha Lúcia Gonçalves Rios.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE
MINAS GERAIS

Abílio Neves Ferreíra, Aloizio Belém,
Alvímar Marchesotti Machado, Carlos AI-
berto Murta, César Roberto Samanez Ar;
gumedo, Delson José Carvalho Diniz,
Edson Gonçalves Cunha Eduardo Rodri-
guez Garcia, Éolo de Castro Maía, Fer-
nando Luiz da Silva Santiago, Fernando
Rodrigues Coelho, Iolene Rocha Marques
da Silva, Ivan Tapicha Acevedo, João
Baptista da Si!veira, João Gilli Netto,
José Eugênio Pereira (oradon-), Juan Car;
los Morales Tordoya Juan Maldonado AI-
dunate, Lúcia Maria Candíot.t., Nunes de
Lima, Maeli Estrêla, Maria Alice Faria
de Barros, Marinella U.xa Jacob, Martha
Maria Otoní Alves Pinto, Messias Lopes
Sobrinho, Milton Heílbut Vercoza, e Ro-
naldo César- Ribeiro da Silva.

U.NIVEKSIllA!DEFEDERAL
DO RIO DE JANEIRO
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Adilscn Miranda Neto, Agildo Belero_
fonte de Lima, Alcídes Petrucio da SiL
veíra Santos, Alcides Freítas Brasil, AI_
demar Henrique Coelho Moraes Carvalho,
Aloisio da Costa Coelho, Aloysio de An-
drade Serra, Aloysio Graça Vianna San-
tos, Ana Maria Coelho Mart.íns, Ana Ma-
ria de Ranieri Juliano, Anna Helena de
Souza Rosa, Anna Maria Croce, Antônio
Carlos Barreto de SaIles, Antônio Carlos
Ribeiro de Brito, Antônio Carvalho Neto
Aquiles Bocanegra Avalos, Arthur Carlo;
Costa, Augusto Gil Coelho <ia Silvca Boal,
Ayrton José Custódio, Beatriz Vallandro
do Valle, Bertoldo Pogrebinschi, Boris
Bayer, Bruno Antônio Angelo Caravaglia,
Carlos Alberto André dos Santos Carlos
Alfonso Miguel Lopes ManCh()no: Carlos
Cezar Píní, Carlos E.ugênio Moutinho de
Figueiredo, Carlos Henrique Ribeiro
Pôrto, Carlos de ·Oliveira Couto F'i!110,
Carlos Roberto Nunes Firme, Celeida
Guedes Pinto Domíngues, Célío João Pe,
reíra Rodrigues, Celisa Cristina da Rocha
Leão Decourt, Celso Costa, Celso F'er ,
nandes Philomeno Gomes, Celso Gonçal-
ves Mathias, Cesar Augusto Meira Ro-
cha, Cezar c:') Araújo, Cláudio Gonçalves
da Gama Cruz, Cláudio José de Souza
Gomes, Cleia Maria Braga de Carvalho,
Cleo Ferreira de Camargo, Conceição
Sampaio Prado Lopes, Darcy Ribeiro,
David Martins Pinto, Dibar da Rocha
Gonçalves, Edgar Magalhães Cohen,
Edith Maria Gama Beloch, Edmundo Ro_
sa Souto, Eduard oCarlos Paes da Silva,
E~uarpo Mendes de Vasconcelos, Eduar.
do Tavares Símmelhag, Elvira Maria Ar;
golo Lages Emidio Antonio Lopes Ro,
(~ue Pinto, Ephin Shluger, Ernani Macei
do, F'auato Balloni, Fernando Carros Sil-
va da Silveira, Francisco Roberto Mal'.
tinsWerneck, George Marcondes Godoy,
Gerda Helena Münch, Gilberto Carlos Rí ,
beiro, Gilberto Palmierr, Gilson Ramos
dos. Santos, Gustavo Villavicencio Muril-
10, Héctor Gáliz Mercado, Helena Maria
de Moraes Pádua, Hélio de Albuquerque
Nogueira, Henri Michel do Amaral Les-
baupín, Irany Carreiro Pessoa, Isa Aro,
:;:0 Cardoso, Ivan Geraldo Ferreira, Jar;
bas Moacyr de Magalhães, Jayme Henrí ,
que Emery Brandão, Jeronimo de Pau h
da Silva, João Baptista Cordeiro de Mel-
10, Jonhy Creimer, Jorge Mauricio de

Mendonça GUimarães, José de Assis :Li-
ma Filho, José Bina Fonyat Neto, José
Campos de Oliveira Filho, José Cardoso
Meto, José Carlos de Pontes, José Con ,
de Caldas, José Frajtag, José Geraldo de
Almeída, José Geraldo de Almeida, .10,,03
Grevy de F'reit.as Alves, José Luíz FeL
nandas Soares, José Ricardo Braga Soa.,
res, José Ricardo Gomes, Juan Silva Net ,
to Lebrón, Juarez Alvez de Oliveira, Ju-
lio Salvador Auad Sotomayor, .Jun Ito,
Jnrgen Christian Wittern, Kleris de Sou-
za Albernaz, Lélia Catunda Lima, Leo
Srrriliansky, Leonidio Pereira Mendes, Li.
lian Fessler Linaurio Correea de Oli-
veira, Lucia da C03ta Leímbecic Nogueí ,
ra, Lucia Mury Guimarães, Luiz Carlos
Reyes, Luiz Alberto Succar F'arah, Luiz
Carlos de Aguiar Macedo, Luiz Carlos
Ferreira Neves, LUÍ:i~Mario Santa Rosa
Miranda, Luiz Paulo Lima Vianna, Luiz
Sergio de Souza Stamile, Luiza Destcz
Santos, Manuel Amaury Mattos Silva,
Manoel José Ribeiro, Manoel Sebastião de
Barros Neto, Manoel Juan Bro tnns de
Ia Nuez, Marcia Luiza Gondin Meirn Cha-
ves, Marcilio .Jacques Brotherhcnd Marco
Antonio Coelho da Silva, Marco Aurelio
Barçante, Marcos F'ernando CastelIo An,
tenor de Araújo, Marcos Franca, Maria
Augusta Rega Teixeira Silva, Maria
Elaine Silveira da Jornada, Maria Le,
tícía Barbosa Mello, Maria de LO'.I~d€8
Derenusson, Maria de Lourdes Ferreira
de Oliveira, Maria Lucia Wendel de Cer,
queira Leite, Maria Rita de Almeida Gil,
Maria Teresa Constantini Lanzillotti, Ma_
rilha Xavier Rabello, Marilia de Miranda
Pír.to, Marlene Steiner, Mar tin Roberto
José da Fonseca, Max Bterenberg Milton
Jorge Gosling Thim e Silva, Mírian Cou-
tínho Ferreira, Mirian Simões de Mello
Pinto, Moysés Jesus Hilal, Mozart Vitor
Serra, Nelson de Azevedo Barroso Ney-
de Mathias da Silva, Nicia Vasconcelos
da Silva, Nilceia Monteiro Sanges, ora.
vo David Filho Oswaldo José Soares sr.
mon, Ottoní F'erreira Barbosa Junior,
Pablo Alfredo Râbadeneíra Barba, Pau-
lo Fantí Horta Paulo Henrique de ou,
veíra Lima, Paulo Machado Nunes Pi-
res, Paulo Mar-condes dos Santos, Paulo
Robetto Martins de Souza, Paulo Ro,
cha Garcia, Pedro Erriesto Stilpen, Pe-
dro Paulo Vieira Machado, Pericles su,
va Arías, Raul Frederico, José Spinzi
Molina, Regina Bienenstein Zorenstein,
Reinaldo Moreira de Azevedo Lima, Rez.,
so Károly Jozséff Divé nyi, Ricardo Artu-
1'0 Sibauste Agostini, Ricar óo Toleàano
d:os: Santos, Robert Scheuemstuhl, Ro;
berto Rosa, Romir Pereira de Andrade,
Ronaldo Costa Pereira, Ronaldo Marfins,
Rubém Carrillo Guzmán, Rui Rocha vei.
loso, Sandra Maria F'aroni, Sebastião
Ivan Kuhn, Sérgio Benicio Whatley Dias,
Sérgio José Villela de F'igueiredo, Sérgio
Rocha Vieira, Sônia Regina Serpa, Sueli
Albino, Teresa Maria Antunes de Miran-
da, Ubiracy Carreiro Pessoa, Valdenio
Pinto Rodrigues, Vania Cerise Gurgel
Monteíro, Vera Maria Coutinhot Manhães,
Vicente Máz González, Vicente Paulo de
Lemos Formiga, Virginia Arpiní Couti ,
nho e Wílton de Souza Mendes.

NOVAS DIRETORIAS DOS IARs

Foram eleitas no mês de novembro fino
do, as novas diretorias departamenta.s
do IAB para o biênio 68/69.

Na. Rahia
Presidente: Pasqualino Romano Mag.,

navíta ; Více.Presídente: Ubirajara Pe-
reira Fontes; Secretário-Geral: James

José de Farias; 10 Secretário: João Cy,
príano Batista Brasileiro; 20 Secretário:
J'enar Coelho Costa; 10 Tesouriero:
Amaury Nader de Aquíno ; 29 Tesoureiro:
Nivaldo Temi Rocha da Silva; Divulga;
ção e Cultura: Walter Velloso Gordilho;
Patrimônio: Wilson Gonçalves Angelim;
Conselho Superior: Benitn Sarno e Ary
Magalhães Andrade; Suplentes: Laert
Pedreira Neves e José Guilherme da
.Cunha; Assempléía Nacional: Ary Penna
Costa, Fernando Caetano Pontes e Luiz
Maurício Guimarães; Suplentes: Raul
Rodrigues Cajado, Dilson de Azevedo
Vieira e Cassino Germann da Silva. Fi.
lho; Conselho F'iscal ; José Maria Con-
de Drumond, Fernando Spinola Chastí ,
net Guimarães e Islaír Pessoa.
Em Brastlla
Encerrou-se com a vitória da chapa

«A», encabeçada, pelo arquiteto Fernan-
do Lopes Burmeíster que derrotou a. cha,
pa «15» liderada pelo arquiteto F'rancís.
co del Pelos 0, a mais renhida e dispu-
tada eleição já realizada pelos arquíte.,
tus de Brasiha .
A chapa vencedora logrou um total de

53 votos dados a S·3U favor contra ape-
nas dois votos anulados e 38 dados a
chapa «B» auto.Intitulada de «oposição».
É de se ressaltar que esta foi a mais con-
corrida eleição já registrada na hts+órta
do Departamento de Brasília, com um to.
tal de 93 arquitetos votantes, isto é,
pràticamente quase todos os seus asso-
ciados.
O fato é, em si mesmo, expressivo

pois reflete o gráu de vitalidade já al,
cançada, apesar de tódas as díf'í culdades
existentes, pelo IAB em Brasília.
A nova chapa empossada no dia 5 de

Dezembro próximo passado é assim 'cons_
tttuíca: Presidente: Ferriando Lopes Bur-
meíster ; Více.Presídente :: Elvin Mckay
Dubugras; i" Secretário: JoelVtanna; 2"
Secretário: Hamilton Balão Cordeiro; i"
Tesoureiro: Evandro Kalume Pires; 2"
'I'esoureíro : Eraldo Soares da Paixão;
Conselho Fiscal: João da Gama Filguei-
ras Lima, José Eduardo de Mendonça e
Luiz Fernando Xavier; Representantes ao
Conselho Superior: Geraldo Nogueira Ba,
tista (efetivo) e Adeildo Viegas de Li-
ma (suplente); Representantesna Assem,
bléia Nacional: Luiz Henríque Gomes Pes_
sina e Hermano Montenegro.
Na Guanabara,
Presidente: Mauricio Sá Nogueira Ba-

tista; Vice.Presiderite: Arthur Licio
Marques Pontual; 10 Secretário: Alex Ni-
colaetf; 29 Secretário: Ana Maria Sobral;
10 Tesoureiro: Mario Vaz Ferreira Filho;
2'" Tesoureiro: Paulo Castilho Lima;. Di ,
reteres: Adina Mera, Agostinho Mcre ,
no Netto, Ivan Oest de Carvalho, Milton
Vitis Feferman, Ricardo Batalha Menes,
cal e Víctor N oel Sa1da.nha Marinho;
Conselho Fiscal: August., Silva Telles,
Harry James Cole e Oscar Niemeyer
Soares Filho; Delegados à Assembléia
Nacional: Fernando Abreu dos Santos,
Jorge Mittidieri, Milton Vitis F'eferma.n••
Paulo Ewerardo Nunes Pires, Sylvia Ma,
ria Spinola Lavanere Wanderley e Wal-
mil' de Lima Amaral; Sulentes da Assem,
bléia Nacional: Alberto Martíns Reis,
Carlos Nelson Ferreira dos Santos. Al,
fredo Luiz Pôrto de Britto, Marcos Kon.,
der Netto, Flavio Leo Azeredo da Sílveí ,
ra e João Ricardo Baptista Serran; De-
legados ao Conselho Superior: Flavio Leo
Azeredo da Silveria, João Ricardo Bap-
tista Sarran, Marcos Konder Netto e
Mauricio Roberto; Suplentes ao Conselho
Superior: Alf'redo Luiz Porto de Britto,



Marcos Mayerhoffer Rissin, Luiz Car;
los Vela Antony e Alexanda- Nicolaeff.
No Rio de Janei!'a
Presídente : Aff'oron Jll]1("urira Acorssi;

Více.Presídente : Luiz Calheiros Cruz; 10

Secretário: Carros Kale; 2. Secretário:
Henrique Jorge da Silva; 1° Tesoureiro:
Marlice Nazareth Soares de Azevedo; 2°
Tesoureiro: Jorg·e Nemer; Diretores: Fer ,
dinanão M. Roc"rigues; Levy Menezes;
Edilson Vidal e Vidal; Manoel da Sliva
Machado; Paulo Lemos Ribeiro, David
Tevel Treiger; Conselho Fiscal: Alfredo
Nieva ; Paulo Quevedo, Wolfgang WL
lhern Geor Winter; Representantes ao
Conselho Suerior: Luiz Calheiros Cruz
(efetivo) e Levy Mcnezes (suplente).
Repres·entantes à Assem.bléia Nacional:
Allfredo Nieva e Rorialdo Dias Lisboa
(delegados) Carlos Kale e Suemy Mas;
carenhas (suplentes).
No Rio g;rande da Sul
Presidente: Demétrio Ribeiro; Vice-

Presidente: Bernardo Taitelbaum; 10 Se-
cretário: Vinicius nsni: 20 Secretário:
Maria Elizabeth Pereira Rego; 1" 'I'esou,
reíro: Newton Burmeister; 2' 'I'esoureí ,
1'0; ArnaldoKnijnik; Conselho Fiscal:
Emilio Mabilde Ripol" Castelar Pena,
Emil Bered; Representantes ao Conse ,
lho Superior: José Carlos C. Coutinho e
Miguel Pereira (delegados) Ernesto A.
J. PaganelJi e José Galbinski (suplen,
tes); Representantes à Assembléia Na-
cic: Alberto Fernando Xavíer, David Léo
Bondar, João Car'lcs Paiva da Silva, Luiz
Miranda (delegados) E.':lgar Bittencourt
da Luz, Oscar Trindade, Roque Geraldo
F'íori, Sergio Monserrat .

Em São Paulo
Apresentando um manifesto com va-

rias teses, entre as quais a que diz c.na
ver-dado o IAB é muito mais do que o
mstrumento de reinvindicação e de re,
presentação dos arquitetos brasileiros,
eis que tem sido das únicas entidades f'e;
deratívas representada em todo o territó-
rio nacional que, atuando no campo da
Arte e da Técnica, vem contrbiuindo deci-
sivamente para o progresso do país», saiu
vitoriosa a. e.Chapa União» nas eleições
do IAB-SP, que concorreu com a «Chapa
Nova». A constituição da «Chapa União»
é a seguinte: Presidente: Abelardo Go-
mes de Abreu; J n Více-Prestdentc: Rogel'
Zmekhol; 2° Vice-Presidente: Israel SUl'.
covskí ; 30 Víca.presídente: Alfredo Se-
rafín., Paesani; Secretário-Geral: Maur i,
cio Tuck Schneider; 1" Secretário: Sieg ,
bert Zanettini; 2') Secr'et.ár-ío : Bona de
Villa; 10 Tesoureiro: Gregório Zolko: 2.
Tesoureiro: José Carlos I. R. Almeida:
Diretores: Eurico Prado Lopes, Geraldo
V. Puntoni, Humberto Lagrotta, Luiz
Alfredo Stockler, Marino Fernandes Bar_
ros e Mario de Azevedo; Conselho F'ís-
cal: Roberto Cerqueira Cesar, Rubens G.
Carneiro Vianna e Walt.er Saraiva Kneese
Delegados ao Conselho Superior: Alber;
to Rubens Bot.ti. Eduardo Kneese dE,
Mello, Julio José Franco Neves e Osw.1L
do Corrêa Gonçalves; Suplentes ao CoSul:
Jeronimo Bonilha Est.eves, Paulo A.
Mendes da Rocha, Pedro Paulo M. Sa-
raiva e Hoberto Claudio S. Af'lalo ; De..
legados à Assembléia Nacional: Benno
Michej Perelmutter, Carlos Eduardo Porn-
peu, Cesar Luiz Pires de Mello, F'ran,
cisco L. M. Petracco, Gesel Ada lpho
Himmelsetin e Paulo de Mello Bas tcs .
Suplentes; Nelson Andrade, Nelson A.
Monteiro Mores, Paulo de MeIo Zim,
bres, Ricardo Sievers Sérgio SUlle Pileg,
gi e Teru Tamaki.
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Legislação

DF - Criação de novos Municípios

LEI COMPLEMENTAR N0 1 - de 9 de
novenabro de 1967

EstabelC<'..e os requisitos mínimos de
poputação e renda pública e forma de
consulte prévia às ponulaeões locais, pa,
ra criação de novos muníeípíos.
O Presidente da República
Fac., saber que o Congresso Nacional

decreta e eu sanciono a seguinte Lei
Comnlementar:
Art. 10 A cria cão de município depen-

de de Lei Estadual que será precedida
de comprovação dos requisitos estabele,
cidos nesta. L'ei e de consulta às popula.,
. ções interessadas. .

Páragrafo único. O Processo de cria.
cão de municíoin terá início medíant., re-
presentação dirigi da à Assembléia Le,
gíslatíva, assinada, no míním., por 100
(cena) eleitores, residentes ou' donaicilia_
dos na área que se deseja desmembrar,
com as respectivas firmas reconhecidas.
Art. 2- Nenhum munícípí-, será criado

sem a verificação da existência. na res,
pectíva área ter-ítorial, dos seguintes re-
quisitos:
I - Populacão. estimada, superior a

10.000 (dez mil) habitantes ou não ín,
ferior a 5 (cinco) milésimos da exísten,
te no Estado;

II - E,leitorado não inferior a 10%
. (dez por cento) da população;

!II - Centro urbano já construído,
cana número de casa superior a 200 (du,
zentas) ;
IV - Arrecadação, no últímo exercí-

cio. de 5 (cinco) milésimos da receita ea,
tadual de impostos.

~ 10 Não será permíttda a criacão de
município. desde que esta medida ím,
porte, para o municipin ou munícipíos de
origem. na perda dos requisitos exigidos
nesta lei. .
. § 2- Os requisitos dos incisos I e III
serão apurados pelo Instituto Brasileiro
de Geog-rafia e Estatística. o de nv II
pelo Tribunal Regional Eleitoral do res,
pectivo Estado e o de número IV, pelo
órgão fazenàário estadual.

§ 3- As Assembléias Legislativas dos
Estados requisitarão, dos órgãos de que
trata o parágrafo anterior, as informa-
ções sôbre as condições de que tratam os
incisos I a IV e o § 1- dêste artigo, as
ouaís serão prestadas no p-azo de 60
(sessenta) dias, a contar da data do re-
cebímento .
Art. 30 As Assembléias Legíslatívas,

atendidas as exigências do artísro ante,
ríor, determinarão a realização do plebís;
cito para consulta à população da área
territorial a ser elevada à categoria de
município.
Parágrafo único. A f'orma da consulta

pÍebiscitária será regulada mediante re-
soluções expedidas pelos Tribunais Re.,
gionais Eleitorais, respeitados os seguín,
tes preceitos:

I _. Residência do votante,. há mais
de l(una) ano, na área a ser desmembra,
da'ir - Cé'lula oficial, que conterá as pa-
lavras «Sina» ou «Não», indicando respec,
tivamente a aprovação ou rejeição da
criação do munícípío,
Art. 40 Para a criação de munícípíos

qUe resulte de fusão de área territorial
integral de dois ou mais municípios, com
a extinção dêstes, é dispensada a verifL
cação dos requisitos do art, 29•

Parágrafo úncio. No caso deste artigo,
o plebiscito consistirá na consuita às po,
pulações interessadas sôbre sua concor-
dância com a fusão e a sede do novo mu,
nicípio,
Art .. 50 Sàmente será admitida a ela,

boração de lei que crie município, se o
resultado do plebiscito lhe tiver sido fa.
vorável pelo voto da maioria absoluta
dos eleitores.

§ 1° Os munícípíos somente serão ins-
talados cana a posse do Prefeito, Více;
Prefeito e Vereadores, cuja eleição será
simultânea com a daqueles municípíos já
existentes ressalvado o disposto no arti-
go 16, § 1·, da Constituição.
art, § 1., da Constituição. .

§ 20 A exigência dêste artigo se es-
tende ao caso de fusão de municípios.
Art. 6. A Criação CIO município e suas

alterações territoriais só poderão ser fei-
tas quadrienalmente, no ano anterior ao
da eleição munícípal,
Art. 7- Não se inclui nas exigências

desta Lei a criação de municípios nos
territórios federais.
Art. 80 A Lei que Criar o nôv., muni,

cípío definirá seus limites segundo li.
nhas geodésicas entre pontos bem identi-
ficados ou acompanhand., acidentes na ..
.turais.

Art, 9. Esta Lei entra em vigor na da,
ta de sua publicação.
Art, 10 Revoganr.se as disposições em

contrário.

Brasília, 9 de novembro de 1967; 1460

da Independência e 79- da República.
A. COSTA E SILVA
Luiz Antônio da Gama e Silva

(D. O. 10 de novembro de 1967 _ CAPA)

GB - Federação das associações de
Favelas

: 31

Lei N0 1.109 - de 1 de novembro de 1966

Considera de utilidade pública a Fe-
deração das Associações de Favelas do
Estado da Guanabara.
O Governador éb Estado da Guanabara,
F'aço saber que a Assembléia Legts!a,

Uva do Estado da Guanabara. decreta, e
eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1° E considerada de utilidade pú-

blica a Federação das Associações ~l·ô
Favelas do Estado da Guanabara, com
séde nesta Cidade.
Art. 20 Esta lei entrará em vigor na

data de sua publicação. revogadas as
disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 1 ele novembro de 1966;

780 da República e 7" do Estado da Gua,
nabara,

Francsíco Neg rão de Líma
A:lvaro Amerícan».

(Publicado 110 D. O. da GE
em 4 de novembro de 1966)

MINISTÉRIO DO INTERIOR
Serviço Federal de Habitação e Urbanismo

EDITAL

o SERVIÇO FEDERAL DE HABITAÇÃOE URBA-
~ISMO (SERFHAU), conforme Edital publicado em
agôsto do corrente ano, está interessado em cadastrar
escritórios e pessoas físicas capacitadas a realizar tra-
balhos no campo do Planejamento Local Integrado,
abrangendo seus aspectos econômcíos, sociais, institu-
cionais e físicos.

Os escritórios e pessoas físicas que já adquiriram
formulários e ainda não os entregaram preenchidos,
deverão fazê-Io quanto antes, para assegurar sua pre-
sença na primeira edição da relação de cadastrados a
ser brevemente publicada e distribuída pelo SERFHAU.

Rio de Janeiro, 28 de novembro de 1967

HARRY JAMES COLE
Presidente
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OB - CEPE-1 - Amparo dos p1'O_
príetárüos

Lei NQ 1.582 - De 13 de Dez. de 1967
Determina o relacionamento e o ampa,

rI) aos proprietá.rios residentes e aos
moradores da área atingida pela CPE-1.

O Governador do Estado da Guanaba·
ra Faço saber que a Assembléia Leg is.
lativa do Estado da Guanabara decreta
e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1" A Comissão Especial dc Pro ,

jetos Específicos nv 1 promoverá o rela,
cionamento dos proprietários resióentes
nos imóveis qu i tiver de desapropriar.
bem como dos lucatários de unidades rr--
sidênciaie a serem demolidas na área de
SUa interferência.
Art. 2" Vetado.
Art, 3" O Poder Executivo, quando Se

tratar de contribuintes do IPEG (Insti-
tuto de Previdência do Estado da Gua,
nabara) promoverá as medidas cabíveis
para facilitar a aquisicão de casa pró.
prta ~u caso dos atingidos por desapro-
prracoas dentro dos limites da área C:'.~
atuação da CEPE_1.
Art, 40 O Poder Executivo díliz'encia.,

rá junto aos serviços federais de habita_
ção popular no sentido de facilitar a com-
pra de residência de parte dos que ro .
ram arrolados nos têrmos do art, 19 da
presente lei.
. Art; 5- Esta lei entrará em vigor na
d?-ta ?e_ sua publicacão, revogadas as
dísposíções em contrário.
Rio de Janeiro. 13 de dezembro de

1967; 790 da República e 8° do Estado
da Guanabara.
FRANCISCO NEGRAO DE LIMA
Humberto Braga.
Alvaro Americano.
Víctor de Oliveira Pinheiro.
José Bonifácio Diniz de Andrada.

(Publicado no D. O. da GB, na têrça.f'eira
19 de novembro de 1967)

GR - Regula Construção da Area da
CEl'.t;_1

DECRETO «N» N" 926 - de 31-8_1967
Prevê a elaboração do plano de urba,

n+zação, dispõe sóbre a execução de
obras na área de utilização restrita da
CEPE.l, e (já outras providências.
O Governador do F.'ltado da Guanaba;

ra, no USo de suas atribuições legais, e
tendo em vista a necessidade de regular
as construções na área de utilização res-
trita prevista na legislação da CEPE_1, e

Considerando qus as construções nas
áreas a que se referem o Decreto «N»
n9 575, de 30 C;'emarço de 1966, e o art. 3y

da Lei Estadual nv 1.236, de 4 de janeiro
de 1967, devem obedecer a critérios e
condi<;ões capazes de aumentar a sua
densidade populacional, em razão ela sua
posição relativamente ao Centro da Cída.,
de;

Considerando que, a par dessa exígên ,
cia, devem, ainda. as construções se cri-
gír nos lotes resultantes de reurbanizaçâo
da área, em situação compatível. com os
modernos princípios de urbanística;

Considerando mais, qUe a CEPE_l ira.
por Sua vez, promove;' a desapropriação
progressiva dos imóveis contíoos nas
áreas a qUe se refere o presente decreto,
de modo a adaptá.Jos as novas normas e
PP.AA a serem baixados;

Considerando ainda. que incumbe ao
Estado no legítimo exercícío do seu po_
der de polícia, estabelecer regras a que
as construções devem obedecer, de mo-
do a assgurar condícões normais de ha.,
tabílídade das populações urbanas, de.
creta:
Art. 1" A Comissão Executiva de Pro,

jctos Específicos - CEPE-1 elabora.rá
em cclaboração com O Departamneto de

Engenharia Urbanística, no prazo de 6
(seis) meses, o plano detalhado de urba,
nização C;'aárea a que se refere o Decre ,
to «N» n- 575, de 30 de março de 1966, e
à Lei no 1. 236 Q~ 4 de janeiro de 1967,
de modo a permitir que sejam baixadas
ncrmas reguladoras das edfiicações na re-
ferida área.

Parágrafo único. Enquanto não forem
aprovadas as normas, planos. projetos e
programas de que tratam o Decreto ,,-N»
n: 571, de 29 de março de 1966, e o
presente decreto, nos préc.íos residênciats,
comerciais, industriais ou mistos, incluí-
dos na área referida no presente artigo,
durante o prazo de seis meses, a partir
da. data da publicação do presente de.,
ereto somente serão permitidas as se,
guíntes obras:
I - Consertos, para manter a segu,

rança ou conservação do prédío ;
II - Reformas ou modificações inter-

nas que não impliquem em aumento
substancial do valor do prédio;
IIr - Construção de telheiro aberto

desmontável nos fundos do lote, desde
que a sua área não exceda a área cober,
ta do prédio da frente ,e êste não seja
de uso residencial ;
IV -- Modificações ou reformas de ra,

chada;
V - Conservação de muros, passeios e

obras de saneamento .
Art. 2" Até a aprovação final, pelo

Governador, das normas, planos, projetos
e programas de que tratam o Decreto
«N» nv 571, de 29 de março de 1966, e o
presente decreto, os atos e despachos, no
âmbito de competência estadual, que por
qualquer forma interessem aos imóveis
compreendidos nas áreas referidas no
viamente, submetidos à CEPE.-1, que
art. 1" do presente decreto, serão prê,
apreciará a sua conveniência e oportuni-
dade.
Art. 3° Revogamcse as disposições em

contrário.
Rio de Janeiro, 31 de aaôst., de 1967,

799 da República e 8" do Estado da Gua,
nabara.
FRANCISCO NEGRÃO DE LIMA
Humberto Braga
R.aymundo de Paula Soares

(D. 0, da GB de 4 de setembro de 1967)

GR - CEPEA

DECR.ETO «N~, N" 929 - de 19_10.1967

Cr ia a 4" Comissão Executiva de Pro;
jetos Específicos e dá outras providên-
cias.
O Governador do Estac!o da Guanaba.,

ra, no uso de suas atribuições legais e,
Considerando qUe 2. const.rucão do anoI

rodoviário, trecho Que liga a Zona Sul à
Sepetiba e Santa. Cruz, está ocasionando
um grande número de novas constru,
ções nas áreas lítorãncas da Gávea. .Ja,
carepaguá, Guaratiba, Sepetbia. e Barra
da Tijuca. áreas' essas consideradas de
grande importância para o turismo;

Considerando qUe há necessidade íme-
àlata de ser definida a delimitação das
rereríoas áreas e realizando \1111 estudo
para localização de centros de turtsmc,
sem criar conf'litcs com o Plano Diretor
da Cidade;

Ccnsiderando ser essa a maneira de
se evitar o desperdício dos potencíats
que a natureza oferece para o aproveita.
mento das citadas áreas como centros d·3
turismo, compatíveis com os ínterêsses do
Estado da Guanabara, decreta:

Art. I? Fica criada. na Secretaria do
Govêrno, a 4" Comissão Executiva de
Projetos Específicos (CEPEA), na f'or,
ma do art. 5'" item n, alínea b da Lei
11" 263, de 24-12_62, que será constituída
dos seguintes membros:

I - I Secretário de Estado de 'I'uj-is,
mo;
Ir - O Coordenador do Sistema de

Administração Local da Secretar-ia do
Govêrno;
III - O Diretor_Geral do Depart.amen ,

to Geral. de Planejamento da Coordena-
ção dos Planos e Orcamentos da Sccrc,
taria do Govêrno. -

§ I" Integram, ainda, a Comissão:
a) um representante da Procuradoria

Geral do Es.tac!o; um da Secretaria de
Economia; um da COPEG; um da Se.
cretaria de Obras Públicas; um do De.
partamento de Estradas de Rodagem e
um do Departamento do Patrimônio;

b ) um representante do Instituto de
Arquitetos; um da Emb-atur e um C~3.
Indústria Hoteleira

§ 2° Os membros da CEPE·4. r·,ferirlM
no parágrafo anterior, serão desig-nados
pelo Governador, mediante indicação das
entidades representadas, os constantes da
alínea b e os éemais. dentre servidores
do Estado de reconhecida capacidade
técnica e efeciência funcional.
Art. 29 A CEPE.4 será presidida pelo

Secretário de Estado de Turismo e dis,
porá de uma Secretaria Executiva.

§ 1" A Secretaria Executtva CEPEA
r:uá exercida pejo Diretor Geral c:'::>De-
partamento Geral Planejamento, ao quai
caberá a direção da mesma, bem como
as atribuições de coordenador das atíví,
dades da Comissão e de execução das de,
cisões plenárias.

§ 2" ato de constituição da CEPE_4,
o Governador fixará o critério de remu-
neração de seus mem bros.

Art. 3Q A CEPE-4 tem por finalidade
precípuas:

I - Propor uma política para a p-e ,
servação e aproveitamento dos potenciais
naturais do Estado da Guanabara, tendo
em vista a sua utilização no desenvolví ,
mento do turismo;
II - Promover o planejamento das

áreas litoràneas (Gávea, Barra da Tiju-
ca, Jacarepaguã Guaratiba, Sepetibae
outras e das ilhas do Estado da Guanaba,
ra delimitando seus perímetros de ín;
tcrêsse turístico.
lU - Promover as medidas necessá.,

rias à execução do planeajmento que vier
a ser aprovado entendendo.se, para tan-
to, com os órgãos estaduais e federais
competentes .
Art. 40 As repartições do Estado dis,

pensarão tratamento prioritário e pre,
ferencial aos pedidos de ínrormações e
providências ro-muíadas pelo Secretário
Executivo da CEPE-4.
Art, 5Q A CEPE-4 terá sua disposição

especialistas contratados ou designados
pelo Governador do Estado.,
Art. 60 A CEPEA, de acõrdo com o

art. 40 do Decreto «N» nv 800, t1e 2.3.67,
constitui um órgão técnico consultivo e
de assessoramento do Sistema de Plane-
jamento do Estado.
Art. 7" Os estudos realizados pela

CEPE_4 serão levados à Comissão Con,
sultiva de Planejamento, após a sua ín,
tegração aos demais planos setoríaís do
Estado.

Art. 89 Êste Decreto entra em vigor
na data 6.~ sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 19 de setembro de 1967;

79" ela República e 8" do Estado da Gua-
nabara.

FRANCISCO NEGRAO DE LIMA
Humberto Leopoldo Magnavita Braga
Carlos Rocha Mafra de Laet
Alvaro Americano

(Publicado no D. O. da GB de 21.9_1967)



®.Marca Registrada.

Constituida por milhões de micro-células
de ar aprisionado, somente a .espuma
rigida de' STYROPOR garante as extraordinárias
caracteristicas destas placas, •
recomendadas ainda, para a cobertura de lajes.
Coeficiente de condutibilidade térmica:
0,023 kcaljrnh-C (I. P.T. n2 174.363).
Extremamente leves, São Iornecídas em vários

._ pesos especificos, desde 13 a 25 k/m3.
Possuem estabilidade térrnlca até 85°C.
Não absorvem umidade, não mancham, não
envelhecem, não apodrecem nem criam mõfo.
Fáceis de serem aplicadas. Na própria obra
podem ser cortadas, serradas ou fresadas..

. '. ".. . '.

STYROPOR®
Matéria prima produzida pela
IDRONGAL
Cia. de Produtos Qufmicos
Guaratinqueta - 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 sôbre as
placas de STYROPOR e seus fabricantes
à QUIMICOLOR - C, Postal 5187 - São Paulo,



com ostubos*

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

.,.."e conexoes para
"esgõto"

'" •••••••• e.••••••••••••• " f

V, não estar
fazendo experiências
arriscadas: êles são
comprovadam nte
mais re istentes
e duráveis

* tipo normal ou extra forte

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

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

",

Peça detalhes à COMP~NHIA
, METALUR1GICA

Outros produtos .BARBARA
Barbará: Av. Almirante Barroso, 72-12.° and.- Tel. 22-9981-RIO DE JANEIRO
• Tubos e conexões Pç. Pe. Manoel da Nóbrega, 16-11.0 ando- Tel. 32-3181- SÃO PAUlO
para água Av. Cruz Ccbuqó, 1063-TeI.2-6988-RECI,FE
• Registros
t Aparelhos Alameda São Beoventuro, 844 - Te!. 2-6808 - NITERÓI
l Tampões Rua Desembargador Westfalen, 1523- Tel. 4-2364-CURITIBA
r,,.plh::!<:: tl ••.••• ~l,,~d~ o.;,~~._ '.2J _I D .0.0.0 •••.A....,.. ••---""',-""'-------
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