


o Instituto de Arquitetos do Brasil - Departamento da Guana-
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Em 1967, o IAB-GB procedeu à V Premiação Anual, à aual

ARQUITETURA dedica o presente número.
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TORA Equipamentos .
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Editorial

Arquitetura, os periódicos especializados
e a divulgação técnica

A. existência, a quantidade e a qualidade das
revistas técnicas de um país - sejam elas de ar-
quitetura de planejamento, de engenharia, de cons-
trução, de química ou de medicina - podem ser
tomadas como índadicadores seguros do gráu de
desenvolvimento da indústria produtora de mate-
riais para construção ou da expansão de emprêsas
cuo se dedicam a operações produtivas, entre ela",
a da edificação de obras civis, que nos interessa
aqui mais de perto.

Essas publicações, principalmente nos países
mais intensamente industrializados se constituem
em preciosos veículos de informação cíentirica e téc-
nica cujo conhecimento se torna indispensável à
atualização de prctíssícnaís de todos-os ramos. Sua
existência propicia, ainda, o debate, a discussão e
a apresentação de trabalhos e teses que vão contrt
buír decisivamente para a ampliação da cultura
geral e formação e aprimoramento de especialistas.

Uma enorme massa de informações relativa' a
uma infinita quantidade de matéria técnica, cien-
tífica ou artística é a cada instante produzida em
todos os quadrantes da terra. A. quase totalidade
dêsse material é publícada em periódicos especia-
Iízados que se tornam, por essa razão, em leitura
obrigatória de todo e qualquer técnico ou prof'íssio-
naj que se queira manter em dia com o que se pen-
sa, se pesquisa, se faz ou se produz, em todo o mun-
do, no setor de sua especialização. Enquanto isso
se dava, o livro foi sendo reservado quase que uni-
camente às matérias já testadas, experimentadas
e consagradas no fogo da publicação restrita dos pe-
riódicos especíalizados editados sob a responsabi-
lidade das universidades e das instituicões científi-
cas ou profissionais. '

Ê bem conhecido, entre nós, o pequeno núme-
1'0 de publicações técnico-especialízadas, assim co-
mo, de ordinário, sua curta duração, Essas revís-

2 tas ou periódicos aparecem - quase sempre como
fruto exclusivo do trabalho e da abnegação de al-
guns técnicos ou profissionais, dominados pela idéia
da necessidade de difusão da informacão e do co-
nhecimento científico e tecnológico .; vivem al-
guns números, muitos dos quais de altíssíma qua-

lídade, para logo depois, melancolicamente, dei-
xarem de circular. O inventário das revistas bra.
síeíras de arquitetura que já não circulam é uma
prova eloquente dêste fato, mesmo quando se con-
ta entre e.as com exemplos da estatura de :VIóclulo
e Bem Estar.

Por que não vingaram essas revistas? Por que
morreram tão cêdo?

Uma hipótese para explicação dessas questões
seria a do surgimento em momento defasado do
desenvolvimento da indústria de materiais de cons-
trução e de um empresariado de construção civil
ainda em formação .A própria implantação do mo-
vimento de arquitetura contemporânea brasileira
sofreu, 'sem dúvida, a provação dessas condições
adversas, tendo, para vencê-Ias, que se socorrer da
importação de materiais e de técnicas construtivas
aqui ain_da não existentes.

Por outro lado, ~ do conhecimento comum o
. tato 'de que, na grande imprensa, a vendagem de
exemplares compõe apenas uma pequena parcela da
receita total; enquanto que o grosso desta provem
da publicidade inseri da junto à matéria editorial.
As revistas especializadas, para subsistir recorrem,
normalmente, a duas variantes dêste axioma. Des-
prezam, na primeira delas, a parcela da venda de
exemplares, adotando um sistema de distribuição
gratuita exclusivamente a um g-rupo de pessoas al-
tamente selecionado. Com isto, criam uma especi-
ficidade que potencializa consideràvelmente a vei-
culação de qualquer mensagem publicitária. Na
outra variante, tenta-se cobrir o montante das des-
pesas de produção apenas com a venda dos exem-
plares, desprezando-se em consequêncía a inserção
de matéria publicitária.

A prática da primeira variante no Brasil vem
tendo grandes possibilidades de êxito à medida em
que cresce o parque industrial de materiais de
construção e o empresaríado da construção civil,
se firma, pois ao estabelecer uma ponte entre OS

que produzem e aqueles que especificam ou decidem
sôbre oemprêgo dos materiais produzidos, essas
publicações prestam um serviço de ínestímável
valor.



v Premiação Anua I do IAB GB
1967

o Instituto de Arquitetos do Brasil,
Departamento da Guanabara, fêz a en-
trega, dia 15 de dezembro de 1967, dos
prêmios e menções honrosas relativos à
V Premiação Anual do IAB-GB, no Mu-
seu de Arte Moderna do Rio de Janei-
ro, ocasião em que foi inaugurada a mos-
tra dos projetos vencedores.

Estiveram presentes à solenidade,
além da diretoria do IAB-GB, arquitetos,
artistas e figuras do mundo cultural ca-
rioca.

Falando na ocasião, o arquiteto Mar-
cas Konder Netto, presidente do IAB-GB,
destacou a atuação do ministro Wladimir
Murtinho, distinguido como "personalida-
de do ano de 1967", por sua contribuição
i.a divulgação da arquitetura brasileira
no exterior e, principalmente, pe'a firme-
za com que se ríedícou na construção do
Palácio dos Arcos, obra de OW3,r Nie-
meyer, sede do Mínístéríc das Relações
Exterrores em Brasílta.

A Comissão Julg,1dora, que outorgou
os prêmios do IAB-GB em 1967, consti-
tuíu-se dos seguintes nomes: Oscar Nie-
meyer, Mário Vaz Ferrer Filho e Luíz
Fórte Neto e do jornalista Zuenir Ven-
tura.

A relação dos prêmios é a seguinte.

PRtMIO IAB-GB

Categoria Diversos (Obra construída)
···Monumento ao operário"
Arquiteto: Wit Olaf Prochnik

Categoria, Edifício para fins C nuercíals

-Ectifício sede de companhia"
Arquitetos: Ar tur Licio Pontual, Davino

MarqUES Pontual e Ar'lindo Facioli.

L'ategoria Diversas (projeto)
.Monrmento rodoviário"
Arquiteto Marcos Konder Netto

Categorta Edifício para fins reerrntívos
"Restaurante Chapéu de Palha"
Arquiteto: Severiano Mário Pnrtn

Categoria Trabalhos Escritos
. Farati"
Arquiteto Maur.clo Nogueira Batiscit

MENÇÃO HONROSA

Categorta Edifício para fins rehgicscs
"Capela de Cristo Trabalha::!or"
Arquitetos: Carlos Nelson Ferreira dos

Santos e Sylvia Lavanere Wanderlcy

MENÇÃO HONROSA

Categorta Arquitetura de Interior (obra
coristruída)

'Escritório comercial de Perácto Expor-.
tadora de café"

Arquiteto Ivan Oest de Carvalho t~

MENÇÃO HONROSA

Categoria Arquitetura de Interior
(Obra construída)
"Loja de Equipamentos Eletrônicos?
Arquiteto: Roberto Bastos Cruz



V Premiação Anual do IAS· GB 1967
Prêmio na Categoria A 9
Edifício para fins diversos

Monumento ao Operário do Paraná

Arquiteto Wit - Olaf Prochnik

Calculista:
Eng.o Amaury Cardcso

Fotógrafo:
Marcel Gautherot

Construtora Kamal Cury - Curitiba
Diretor do D.E.R./Paraná:

Eng.? Saul Rais
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CURRICULUM

Wit-Olaf Prochnik formou-se em Ar-
quiteturae Urbanismo pela Faculdade
Nacional de Arquitetura, foi assistente
da Cadeira de Urbanismo da FNA e es-
iêve à frente do Serviço de Estudos e
Projetos do Departamento de Parques e
Jardins tia Prefeitura do ex-Distríto Fe-
deral. De 1949 e 1955, fêz parte da equi-
pe de arquitetos do escritório de Rober-
to Bur'le-Marx. Tem participado de con-
gressos, seminários e símpósíos sôbre Ar-
quítetura e Urbanismo, no Brasil e no
exterior. como o seminário "Novas Cida-
des" CUNESCO) 1958; Seminário Inter-
nacional de Desenvolvimento Urbano,
AID, Curitiba, 1966. Obteve, em 1963,
prêmio da I Premíação Anual do IAB-
GR, Categoria D (Arquitetura de Inte-
rior), com o projeto da Galeria IBEUI

PARECER DO JÚRI - êste trabalho
se recomenda sobretudo pela originalidade
e pela sobriedade construtiva, que se ín-
7,"gram bem no tema que o projeto re-
oresenta,

PROJETO

O Govêrno do Estado do Paraná.
através do Departamento de Estradas de
Rodagem, resolveu homenagear os vários
tipos de trabalhadores que contribuíram
para o desbravamento, colonização e cres-
cimento do Estado do Paraná,

1l1ste monumentos foram construidos
em pontos estratégicos do plano viário
u.taduat.

Em homenagem ao trabalhador da ín-
dústria, ao operário urbano, foi projeta-
da uma construção que em suas formas
abstratas e com o material empregado
(tijolos à vista) evidencia na planicie o
esfôrço e a contribuição do operário.

O monumento é dinâmico, ao passar
o automóvel neste cruzamento (BR-2 com
J, BR-5 estrada do Xísto) , os terrenos se
desvendam numa st cessão variada.

A sua variação e altura têm relações
formais e expressivas com a dinâmica do
próprio ato de construir.

A sua implantação no terreno em mo-
vimentos abrangentes tem relação com o
próprio sentido do desenvolvimento e da
ccupação da terra.

.)



Prêmio na Categoria 8-6
Edifício para fins recreativos

Restaurante Chapéu de Palha

Arquiteto: Sever iano Mario Porto
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CURRICULUM

Nasceu em 1930 no Estado de Minas
Gerais, formando-se pela Faculdade Na-
cional de Arquitetura U. B. em 1959. A
par de atividades .partdculares, foi Dire-
tor Técnico da Ary C. R. de Britto onde
realizou diversos projetos. Entre seus tra-
balhos, destacaram-se 'os projetos para
um prédio residencial de 16 pavimentos
na rua Prof. Gastão Bahiana e o Colégio
e Escola Normal Santa Dorotéía , em Pou-
so Alegre. Recsntemente foi encarregado
pelo govêrno do Amazonas de projetar
um conjunto de obras naquele Estado. AI-
pil1S destes projetos foram publicados no
número de Dezembro de 1965 da Revista
ARQUITETURA.

Recebeu Menção Honrosa na Catego-
ria de Edifícios para fins esportivos e Re-
creativos na lII Premi ação Anual do IAB-
GB, 1965, o projeto do Estádio de Fu-
tebol Vivaldo Lima, também em Ma-
náus, se;s últimos trabalhos foram os
projetos do Quartel da Polícia Militar em
Manáus, a remodelação e Simplificação
do PARQUE DEZ DE NOVEMBRO, Res-

taurante CHAPÉU de PALHA na mesma
cidade, e a sede dos Correios e Telegrá-
fos, no Território de RORAIMA. Entre
suas obras já realizadas destaca-se a re-
sicencia do próprio arquiteto, projeto
publicado no n.v 58 da Revista Arqui-
tetura.

PARECER DO JÚRI - é um projeto
que pela simplicidade bem sugere as ori-
gens e tradições lccais;

PROJETO

Restaurante de rápida execução, bai-
xo custo e com materiais tínícos da re-
17ião tais como madeira e palha. Situa-
do no bairro de Adrianópolis, tranqüilo
de clima privilegiado e fora do centro
urbano. Materiais usados: fundacão _
sapatas aparente de concreto' estrutura
- postes de aquaríquara, madeira carac-
terístíca da região; cobertura - palha de
palmeira; piso do salão - tijolo reco-
zído: paredes externas - tijolo aparen-
te: acabamento geral - verniz. A deco-
ração se desenvolverá dentro do mesmo
espírito, como utíhzaçâo de cadeiras de
vime, abatjcur em forma de chapéu, etc,

"'0 ~~ ••• ,. 'OfIL, 0:,,,.• '
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V Premiação
Prêmio para
Edifício para

Anual do IAS - GB
Categoria 8-3
comerciais

Edifício

1967

Sede de Companhia

Arquitetos Artur Licio Pontua!
Davino Marques Pontual
Arlindo Facioli

I
PARECER DO JURI - :t um prédio

simples, modulado e construtivo. Uma
boa obra de arquitetura.

PROJETO

Terreno de 1680 m2, esquina da rua
São Clemente com à rua da Matriz, em
Botafogo.

Programa: 6000 mz de área para es-
critório, pequeno centro cultural e club
dos funcionários.
O recuo das divisas permite onze anda-

res ondo agabaríto é de oito. A modula-
ção de 1,50x1,50 soluciona bem a divi-
são de áreas para atender o programa
de escritórios.

O prédio todo é o resultado de sua
estrutura (concreto aparente branco). Es-

8
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quadrias de correr em alumínio recebem
cristal marrom nas duas fachadas não
ínsoladas e cristal duplo com diminutas
venezianas de alumínio - em sanduiche
vvídrobrás) , de coloração cinza escuro.
Tôdas as fachadas são parcialmente pro-
tegidas pelas aletas de concreto prérnol-
dado.

O sistema elétrico corre em baixo das
janelas e atinge os pontos necessáríos sô-
bre frizos aparafusados.

Laje em viga T prémoldadas e pro-
tendidas. A distribuição d ar condiciona-
do é feita sôbre as janelas (ver desenho)
e penetra nos vazios naturais da estru-
tura. O fôrro funciona como calha da
iluminação para as lâmpadas do tipo lú-
mina colocadas aparentes. As copas nos
_andares são apenas para distribuição, o
serviço é centralizado no restaurante.

ESCRITÓRIOS

ESC~TÓP.lOS

ESC::fITOF:!OS

I I

C:VISOtl103
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V Premiação Anual do IA 8 - GB 1967
Prêmio na Categoria 8-5
Edifício para fins diversos

Monumento Rodoviârio
Arquiteto Marcos Konder Netto
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CURRICULUM

Nascido a 11 de novembro de 1927,
em Blumenau, Santa Catarina, Marcos
Konder Netto formou-se, em 1950, pela
FNA. Em co-autoria com Hélio Ribas Ma-
rinho, projetou o Monumento aos Mortos
da II Guerra Mundial; duas residências
de campo para o sr. Nunes Sumares, em
Bom Clima; o Conjunto Administrativo a
Casa de Bombas para o Oleoduto Rio-Belo
Horizonte (Petrobrás) em Caxias e em Pa-
raíba do Sul. Obteve o 1.0 lugar no Con-
curso Privado destinado à escolha do pro-
jeto da Sede do Banco de Crédito da Ama-
zônia '(em co-autoria com Hélio Ribas
Marinho); Menção Honrosa na Exposi-
ção Internacional de Arquitetura na VI
Bienal de São Paulo; Menção Honrosa,
no Concurso Internacional destinado à
esscolha do projeto papa o Edifício Peu-
geot, em Buenos Aires (co-autoria com
Ulysses Burlamaqui) ; Menção Honrosa no
Ooncurso Público promovido pela Igreja
Presbeteriana Nacional de Brasília. Obte-
ve Menção Honrosa na II Premiação
Anual do IAB-GB, 1964, Categoria H-2
(Crítica). Foi presidente do IAB-GB no
biênio de 1966-67.

v Premiação Anual
CategoriaPrêmio na

Trabalhos Escritos

Parati

PARECER DO JÚRI - A composição,
e aspecto leve e movimentado, suas liga-
ções com os problemas rodoviários são as
principais qualidades que informam e re-
comendam êsse projeto.

FROJETO

Monumento rodoviário a ser construí-
de pelo DER-GB nas proximidades da
confluência da avenida das Américas
(BR-10!) com a via 11 no centro da bai-
xada de J'acarepaguá. Sua concepção pro-
cura simbolizar esta situação viária, apre-
sentando também analogia com os pos-
tee de sinalização rodoviária. Será exe-
cutado em concreto armado aparente,
upícoado de modo rústico, cem a cclu-
nc central implantada. em pequeno es-
pêlho d'água. Piso pavimentado em pla-
cas prémoldades. Nurr.a placa maior do
piso, de granito o autor sugeriu a seguinte
inscrição alusiva: "Bste entroncamento
rodoviário é o ponto de convergência dos
caminhos qeu conduzem à Guanabara ao
encontro de sua vccação natural de ex-
pansão: Orla marítima sul, futuro bair-
ro dos Bandeirantes.

do IAB·-GB
H

1967

Arquiteto Mauricio Nogueira Batista

CURRICULUM

Formou-se em 1953 pela Faculdade
Nacional de Arquitetura, Colaborou no de-
senvolvimento do projeto do arquiteto
Lúcio Costa para a sede do Jockey Club
Brasileiro e é presidente do IAB-GB'. Par-
ticipou como um dos diretores executi-
vos do Seminário de Habitação a Refor-
ma Urbana, promovido pelo IPASE e pe-
to IAB em julho de 1863; foi membro do
júri de Prerníação do Concurso Interna-
cional de Escolas de Arquitetura da VII
Bienal de São Paulo em 1963 e do Júri de
Premi ação da Exposição Internacional de
Arquitetura da VIII Bienal de São Paulo
em 1965. Atualmente é Coordenador de
Documentação do CENPHA. Prêmio IAB-

GB, em 1963,Menção Honrosa na II Pre ..
miação Anual do IAB-GB em 1964 (Ca-
tegoria H) e na nr Premiação Anual do
IAB-GB, em 1965. :É redator-chefe de
ARQUITETURA, Maúricio Nogueira Ba-
tista nasceu na Paraíba, em 6 de junho
de 1927.

PARECER, DO JúRI - o trabalho
apresentado aborda um problema de
grande importância com um sentido de
esclarecimento que atende perfeitamente 11
ao caráter de divulgação da reportagem.

O TRABALHO

Reportagem publícada na Revista
Arquitetura n." 46, abril de 1966, pági-
nas 5 a 12.



V Premiação Anual ao IAB-GB 1967
Menção Honrosa na Categoria BB
Ediflcio para fins religiosos

Capela do Cristo Redentor
Arquitetos Carlos Nelson Ferreira dos Santos

Sylvia Lavanêre VVanderJey
Suely de Azevedo

Carlos Nelson e Sylvia Wanderley
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CURRICULUM

Os arquitetos CARLOS NELSON F.
SANTOS, SUELI DE AZEVEDO e SIL-
VIA WANDERLEY, foram díplomados
pela Faculdade Nacional de Arquitetura
da U. B., nos anos de 1966, 1964 e 1963,
respectivamente. Há três anos formam
uma equipe, tentando viver uma experiên-
cia de trabalho comunitário.

Particularmente interessados em pro-
blemas de sub-habitação e favelas são,
desde 1966, assessôres para assuntos de
urbanismo e arquitetura, da Federação
das Associações de Favelados do Estado
da Guanabara, tendo realizado estudos
sôbre habitação na Favela de Catumbi e
pesquisas urbanísticas na Favela de Brás
de Pina.
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Atualmente, junto ao Centro Nacio-
nal de Pesquisas Habitacionais (CEN-
PHA) e à Companhia Progresso do Es-
tado do Guanabara (COPEG), participam
com uma equipe de sociólogos, sanitaris-
tas, economistas e engenheiros de um
trabalho experimental que consta de pes-
quisas e projetos para recuperação de fa-
velas cariocas no local onde se encontram,
procurando acelerar o processo de sua ín-
tegração física, social e econômica aos
bairros circunvizinhos,

PARECER DO JÚRI - o projeto apre-
sentada uma solução singela, agradável,
simples nos detalhes e nos materiais de
acabamento.

PROJETO

Esta capela está sendo construída
pela comunidade dos moradores do morro
de Catumbi.

1tles compraram uma "cinva-ram" e
fabricam os seus próprios tijolos de solo-
cimento. 1t dêste material deixado apa-
rente, que se constituiu quase tôda cons-
trução: piso e paredes.

Além de respeitar o meio ambiente
tivemos outra preocupação: procurar a
máxima economia e simplicidade constru-
tiva. A capela se distingue dos edifícios
que a cercam, apenas pelo ponto do te-
ihado que é mais alto. Foram eliminados
fôrro e esquadrías, por exemplo, por ca-
ros e complicados (são os favelados que
trabalham com seus recursos e apenas nos
fins de semana).

Quanto ao espaço interno, é bastan-
te simples:

- uma sala que servirá para os atos
da. liturgia renovada e terá outras fun-
ções para a comunidade. Será local de
reuniões, estudo, trabalho e comemora-
ções, quando fôr o caso.

O altar será uma simples mesa com-
prida, e que poderá ser disposta de vá-
rias maneiras. Colocamos o batístérío no
mesmo local 'da entrada (existe uma re-
lação profunda batismo/entrada na igre-
ja) e fizemos com que a luz entrasse do
alto do telhado ressaltando sua estrutu-
ra, A temperatura interna foi considera-
da: estudamos uma ventilação cruzada
e facilitamos a tiragem natural pelo alto.

Na fachada principal a capela se
apresenta fechada. Criamos assim, con-
centração isolando-a do exterior baru-
lhento e movimentado.

O que nos parece mais importante
nesta experiência é a tentativa de en-
contrar uma linguagem comum: favela-
arquiteto, onde o que conta mais não é
a capela, mas sim, os que a construirão
e como irão usá-Ia.
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CURRICULUM

Nasceu em Belém do Pará em ju-
nho de 1931 e formou-se pela Faculdade
Nacional de Arquitetura em 1958. Duran-
te o curso, trabalhou com o paisagista
Roberto Burle Marx e, logo após a forma-
tura, foi pará Salvador, onde acompa-
nhou, como arquítetc-resídente, as obras
de restauração do Convento de Santa Te-
resa e sua adaptação a Museu de Arte
Sacra. Ensinou cenografia na Escola de
Teatro da Universidade da Bahía. Vol-
tando ao Rio em 1950, passou a integrar
a equipe do arquiteto Sérgio ROdrigues,
na OCA. Atualmente, integra a equipe
do arquiteto J'orge Zalszupin, no "L'Ate-
Iíer", Na III Premi ação Anual do IAB,
em 1965, obteve o prêmio da Categoria
F (Arquitetura de Interior), com o pro-
jeto da Loja de Móveis L'Atelier.

Parecer do Júri - as soluções apre-
sentadas são cheias de procura e ínterás-
se, embora êste trabalho não pareça ao
júri o melhor do autor.

V Premiação Anual do IAS-GS 1967
Mensão honrosa na Categoria F
Arquitetura de Interior

Loja de Equipamentos Eletrônicos

Arquiteto Roberto Bastos Cruz



V Premiação Anual do IAB - GB 1967
Mensão honrosa na Categoria F
Arquitetura de Inter ior

Escritório Comercial de
Exportadora

Perácio
de Café

Arquiteto Ivan Oest de Carvalho

CURRICULUM

Nascido em 8 de agôsto de 1930, Ivan
Oest de Carvalho formou-se pela Facul-
dade Nacional de Arquitetura em 1955, e
fêz o Curso de Planejamento Hospitalar,
promovido pelo IAB-SP, em 1953. Ainda
estudante, trabalhou nos escritórios dos
Arquitetos MMM Robarto e Ary Garcia
Rosa. Foi um dos diretores executivos do
fieminário de Habitação e Reforma Urba-
na, promovido pelo IAB e pelo IPASE
em 1963; participou do júri do concurso
rara escolha do projete> da sede do Sin-
dicato dos Despachantes Aduaneiros, em
1956; classificou-se em 1.0 lugar no con-
curso privado de anteprojetos para a sede
tio Taguatinga Country Club, em Tagua-
tinga, Brasília, 1962; obteve Menção Hon-
rosa na Categoria A-6 (Edifícios para fins
esportivos e recreativos) na IV Premia-
ção Anual do IAB-GB, em 1966.

Dentre os trabalhos executados por
tvan Oest destacam-se: conjunto de habi-
tações populares em Campos, edifícios de
apartamentos em Niterói, conjunto de
habitações geminadas no Saco de São
Francisco, 3 conjuntos residenciais em
Lorena, todos para o IPASE; várias resi-
dências e edifícios de apartamentos e de
escrítóríos, estandes e projetos de arqui-
tetura de interior, além dos projetos para
o Clube Calçaras.

PARECER DO JúRI - os interiores
são corretos e o mobiliário simples e ade-
quado.

PROJETO

o escritório foi projetado para abri-
gar uma firma de exportação de café, ten-
do como programa: recepção nobre, cír-

culação interna, 7 salas, sala de classi-
ficação de café, recepção dos corretores,
sala de provas, copa, 3 sanitários, 1 la-
vabo e sala de espera independente para
r aíxa e corretor agregado.

Instalações:

Possui sistema de ar condicionado -
com retôrno através das venezianas nos
desvãos dos tetos rebaixados - sistema
de sonorízação e comunicação - (PABXl
comandados por recepcionista; a Ilumi-
nacão é provocada por luminárias - em-
butidas nos tetos, sendo conjugada, na
copa, com o sistema de exaustão mecâni-
ca; no lavabo e nos sanitários esta exavs-
tao é feita pelo ripado de madeira colo-
cedo à 2.10 de altura, que esconde os
exaustores' e filtra a ílumlnação.

Materiais:

O Jacarandá da Bahia, associado ao
laminado plástico fôsco, ao couro plásti-
co e ao vidro temperado, foi o material
dominante nas divisórias, painéis, portas
e armários; as paredes foram revesti das
de rebôco plásticos rústico branco e ver-
de musgo.

A copa foi totalmente revestida em
painéis de Iaminado plástico fôsco e o
lavabo e o ssanítáríos em mármore bran-
co, tecido plástico e pintura esmalte. O
conjunto foi todo rebaixado com gêsso
em "2 planos diferentes, e o piso revestido
em placas vínílícas, com exceção das sa-
las que levarão carpêtes; a presidência
foi pavimentada em frisos de canela. Três
portas maciças de correr fornecem a se-
gurança ao escritório e uma placa de
mármore bege da Bahia, com o emblema
deI firma guarnece a porta principal.
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Habitação de Baixa Renda
no Brasil:
Políticas atuais e oportunidades
futuras
John C. Turner, ARIBA

o arquiteto e planejador inglês John
C. Turner que integra o Centro Conjun-
to de Estudos Urbanos do Massachusets
lnstit'INte of Technology (MlT) e da Uni.
veTsidade de Havard, esteve recentemente
no Brasil por iniciativa do SERFHAU
(Serviço Federal de Habitação e Urbanis-
mo). No Rio de Janeiro, onde se demo-
rou por uma semana, Turner pronunci02~
'/.I,masérie de palestras sôbre a [ormaçiia
de aglomerados subnormais de moradia
v:sitou favelas e conjuntos residenciai;
construídos dentro de programas que vi-
f,(.:m combater o deficit d« 'Yl'lo",nn.;ng. a
j'emoção de favelas ou o desfavelamento
e discutiu aspectos do desenvolvimento ur-
bano e da moradia com técnicos brasi-
leiros.

Na sede do lAB-GB, Turner teve
oportunidade de debater com seus cole-
gas cariocas o problema residencial. fo.
cail.o do ângulo do crescimento urba.no
acelerado, em processo na maioria dos
países em desenvolvimento.

O trabalho que a seguir transcrevemos
em pri.meira 'YYIílO,reune as primeira.~ im-
pressões da JCT sôbre o que viu, obser-
vou e ouviu no Brasil. foi traduzido pelo
a'l'rf1/,;teto Antonio Paul Alhuquerque,
lAB-PA. E'YYI,sua estada de duas sema-
rUf.sno Brl".s;rn1Jan('Inn?.H.ou (/7t5'YY/. do R';'o,
Braeiüa, Salvador. Recife, e Belém, T1~r-
ner foi. (/rom:na'YI.h,ndo.po7n arrt1/,itptn Pe.
ter José Schweitzer, Coordenador de Trei~

Q"ais seriam minhas primeiras im-
pressões, como arcuíteto e nlaneiador. de-
l -oís de passar duas s=manas conversando
e percorrendo o Brasil?

Após visitar muitas favelas (2), con-
,itJntos restdencíaís e 'outras formas de
mora i.ia urbana no Rio de J~neiro. Bra-
sílía. Sahador, Recife e Belém e de ter
entrado f'm contato com pessoas de dífe-
rentes níveis sociais - desde os mais
pobres moradores de alacados (2) de Sal-
vador e Recife até os integrantes da mais
alta cúmrla (2) - estou c-mvencldo de
três ooísas. A primeira d=Ias é oue a
condicão urbana no Brasil se apresenta
tão dinâmica e caótica ouanto a de qual-
quer ovtro país em rápido processo r'le 111'.

oanízaçâo. A segunda .é oue o planeia-
mente urbano e a política habtt.àcional
110 Brasil refletem os mesmos erros en-
contrados nos demais p=ises em idênti-
cas condições de desenvolvimento. E, fi-
nalmente, a mais ímnortante : fiauei im-
pressionado com o fato de serem os brasi-
leiros' mais seguros, corajosos, esperan-
çosos e abertos a mudanca do que a g-ran-
de maioria de outros países em desen-
volvimento.

ll: esta segurança e flexíbilidade ~
juntamente com o bom humor brasilei-
ro, o qual permite tanta tolerância -
que me anima a dizer o que penso tão

namento do SERFHAU. Em Saioador,
TtGrner fez uma conferência no auditório
do lAB-BA.

Os trabalhos de John Turner, no
campo do desenvolvimento urbano e da
formação de grupamentos subnoTmais de
moradias seguem a trilha aberta por
Charles Abrams e outros pesquisadores,
classificados pelo pTóprio Turner como
"originais e radicais observadores" cuja
opinião, hoje, considerável peso meios téc-
nicos dos organismos internacionas. A
obra da Turner está lastreada por uma
experiência de cêrca de nove anos vivi-
da nae barriadas (1) de Lima e que está
sintetizada no trabalho "Barreiras e Ca-
nais vara o Desem101vimento H(1.hüacio-
nn} nõs Países em vias de Desenvolvimen-
to", publicado anteriormente no Journal
of the Am.erican Inst.;.tll.te nf P7.anners"
(main. l!Hl7) e QUeARQUITETTTRA trnn.;
b~'YI~;.nclu.onest» número em. t'r'nn.uçãode
Claudi1JR S p r."~con - lAR-GB.

ARQUITETURA sente-se honrada em
poder apresentar. pela primeira vez em
um. Ó'I'Qií.o ne divulgaci'i.o técnico_!,,,,nf;s_
sionn}, hrn.dlé"'n. n.~ cn'YI.('eitns" as idt5;!1.s
do arauiteir, Joh.n C. Tum"r sôhre a for-
maeõo de iaoela« e crpscimento u."'hnno
e.o'Tlontíl•.•.po e esvpra O1J.edesta 'P1J.hHr.a_
çiio >'''.<1J.7te1/""'. ex+pn~o.iranco e vro"eito_
sn nebn.t" .~Ah",,~ ê.<.<osteron« rnt» tp'Yl'l..a
ma;.o" rolelln"".r;rr.1'lf1.rao desenvolvimento
da cidade brasileira.

direta e c'aeamente o1Janto 13.0 meu al-
cance, mesmo corr=ndo o r;pc') ele na-
"pcer groseíro a muitos dos colegas c-iíos
bem íntencionados esforços critírr-eí.
Mostraram-me nrobtomas - favelas: mo-
cambos, alazados (2) e+c. - que const-
Gero sol=cões. E mostraram-me solucões
- conjuntos de habítacões de baixo c+sto
- que eu chamo problemas. Esnero po-
der. neste ar+ígo, resvrnir as prmctnaís
razões que tenho para ínver+er a habit+al
maneira de ver - rflziíf's estas cue, c-n-
forme vertfírroeí juntarnerrte com m-ií+os
amíaos e colegas brasileiros. f'f't·ão sutí-
cientemente apoiadas ma evidência ob-
serva-Ia.

O Brasil não constitue exc=cão a re-
gra geral segundo a qual a implantado
~ a exoansão urbana nos na/ses (lo'~rlos
de baixa renda "per caplta" e em urbani-
zacõo se dão de for""$!, caótica, Os ar-
qni+etos têm menor inflllência e partici-
1ação nos países em desenvolvimento do
que no m=ndo índnstrtalízado e já urba-
nízado, Doxiadis estimou que apenas 6%
da construção de edifícios nas novas eco- 17
nomías é projetado por arauitetos legal-
mente habilitados. Os planejadores e ad-
ministradores encarregados de fazer cum-
prir os códigos de obras têm pouco ou
nenhum contrôle sôbre o crescimento ur-
i:ano, tanto no Brasil quanto no Peru ou
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~ia Turquia. Nêsses, como em outros pai-
ses em idêntico estágio de desenvolvimen-
to, população urbana e área citadina do-
bram em cada 15 anos - ou mesmo em
períodos mais curtos. Duvido muito que
o Brasil seja uma exceção a regra geral
de que o desenvolvimento urbano "es-
pontâneo" se realiza duas vezes mais rà-
pidamente do que o desenvolvimento pla-
nejado ou regulado. Presumo que se se
iil.esse uma análise, verificar-se-ia qie a
maior parte das áreas urbanas recém-
ocupadas foram implantadas fora do qua-
dro de referência legal. As barríadas (3)
nas principais cidades do Peru, por exem-
plo, constituem 2/3 do total do cresci-
mento urbano desde 1945 e equivalem a
cuase metade do tamanho de tôdas as
cidades construídas no país c1nrante os
prínieíros 400 anos de sua existência.

Nós, profistonais. e"i~, tarefa é man-
;er .a ordem física no meío-ambíente ur-
bano. fracassamos rruando se trata de
atender a maioria daoueles cue de fato
constroem aquêle ambiente. A origem dês-
~,t! fraco sso, tenho certeza, está em nossa
falta de compreensão do urocssso nrba-
no e na falha de interpretação dada Às
necessidades da massa que se urbanáza. As
nolf jr as de habitação de baixo custo e
de desenvolvimento urbano brasileiras são
t.ão ínadecnadae e Ineficazes quanto flS

de Quase todos os outro" patses da Amé-
rica Latina, Africa e AsiA.. No Brasil. co-
mo alhures, todos os esforces inst.ttvcto-
naís para plane íar o desenvolvimento
urbano e a melhoria da." condicões habi-
tacíonaís S1'O concentrados em dois non-
LOS: a adocão de regulamentos para 'pla-

ne tarnento, obras, registros e' transt«-
rêncta de pronrif'c1adc,: e na construcão
de coniuntos residenctats de baixo custo,
com fínancíamento públrco. Nas formas
comwmente adotadas, ambos constitr-em
modêlos ímnortados de países de altos
níveis de índustrtalízacão , ínstítvc'onau-
za,r,í,o e renda ner caníta. ""e. natural-
mente, funcionam bem anenas para as
minorias abastadas dos países mais po-
r res.

Os rf'!!"lamentos relativos a constr-i-
cão. nhnp;".monto e nronríedsde dq, +er-
ra normalmente reonertdos pelas cidades
brA~iJpi,.[lS R~O. essencíalmente. os m=s-
1110S alroejados pelos mais ricos cidad<í(ls
de Londres. Paris e Nova York. A f".lY>ília
média brasileira, nas grandes cidades.
nrovàvetrnente não tem condições para
r rcar com o custo da Instítuctonalízaeâo.
Assim sendo, instala-se e constroe fora
dela. cor=c'ente de que c-ntenss de ou-
tras famílias estão procedendo da mesma
maneira, sem que as antorldsdes se mos-
irem propensas a interferir. Os conjuntos
restdencíaís financiados pelo poder pú-
blíoo. que tive onortunídade de ver no
Brasil. - pràticamente idênticos aos que
vi ou estudei em relatórios sôbre outros
países - são formas diretas de impor pa-
c:rões e maneiras de viver fortemente ina-
dequadas à massa das populações urba-
rias em seu atual estágio de desenvolvi-
mente. Baseado em uma análise profun-
(ia dos custos reais de recentes conjun-
í.os habitacionais de "baixo custo" cons-
truidos na América Latina - financia-
dos parcialmente por empréstimos estran-
geiros e proietados para a família típica
da "classe operária", - Ruben Utría con-
cluiu que 75% das pesoas do setor de
':aixa renda é incapaz de poder amorti-
zar o custo real dessas habitações de
"baixo custo", ll:sses padrões e maneiras
de proceder não só exigem dos que os
adotam mais recursos do que êles dis-
põem, como entram em choque frontal
com as necessidades príorítárías das po-

vulações que se urbanizam. A única ma-
neíra de vender a moradia padrão pro-
jetada é oferecê-Ia a preços substancial-
mente mais baixos do que os do merca-
do - o que seria uma excelente coisa
se não houvesse as implicações dos sub-
sídíos. Fui informado em Recife, de que
o preço de venda de uma moradia pa-
drão, parcialmente financiada pelo BID,
é mais baixo do que o de unidades equi-
valentes, no mercado livre. Meu infor-
mante, no ent.anto. não poude precisar
Sé a diferença era devida a subsídíos di-
retos e indiretos - taxas de juros mais
baixos, absorção dos custos de adminis-
tração pelo organismo governamental e
tudo o mais - e não estava em condi-
ções de dizer quanto gastaria uma famí-
iia para construir por conta própria. sua
casa de maneira tradicional. Minhas pes-
quisas confirmam aquilo que acredito
venha a ser uma regra geral: a casa
feita por conta própria - mesmo quando
o chefe de família precede como empre-
teíro e não contríbue com nenhuma par-
cela de sua própria mão-de-obra - custa
a metade do preço daquela construída pelo
empreiteiro comercial contratado pelo or-
ganlsmo oficial. Dos inúmeros casos veri-
ficados, sobresai o que se deu em Bra-
sílía, em um programa de constrncão por
auto-ajuda organizado por Voluntários da
r azo Grupos de 10 famílias AO construi-
rem suas casas, com seu próprio traba-
lho e com recursos próprios. zastaram
um terço menos do que SPllS vizinhos que
estão pagando NCr$ 111.000.00 por mo-
radias construídas em lot.es de S11a pro-
priedade por um organismo oficial. Essas
oonstruções tinham aproximadamente a
mesma área das outras mas eram tão mal
proietadas e construídas cue o órzâo lo-
cal de Iícencíamento de obras se recusou
a aprovar muitas delas. 1tste é um caso
cxcencíonal, uma vez Que os 9:1'11POSorga-
nizados contavam com l'ssistência técní-
ca gratuita dos VohJllt~.rios. mas. mesmo
assim. p. claro cne a dtferença de custo
real Á de pelo menos 50%.

Tenho s"rnreen"irl'1 ,.,,11i+al'pessoas ao
di7,01' 011e gent.e pobre n90 alrne ia casas
modernas, uma vez O"f' isto venha a re-
present.ar o 1180 At,°ndiment.o de necessi-
dades mais ímnortantes, como vtrtualmen-
te se dá de forma Irievit ável. O conforto
fisico e anarência externa constituem
destacadas f'nncões da moradía, mas não
5<''1 as únicos nem as ml>.is importantes.
Alér» do abrigo, a moradia. imnlíca em
í:ocalização - proximidade às fontes ele
l-ecnrsos, selam elas trabalho. mercado,
amtzos e parentes, escolas, médicos etc ..
e SPP.''',"''.nca_ Não existindo uma razoável
uossibilidade de ocupar a moradia dnran-
te o prazo mínimo necessário a uma dada
circunstãncía, o oual node variar de uma
noite. em um hotel, à. uma vida, para a
família cue decide construir sua própria
casa, nenhum abrigo tem rrualouer valor.
O âmago de minha discussão está em Que
as necessidades e prioridades colocadas
pelo povo na habitação, isto é. abrlzo,
localização e seavrança, variam de acôr-
do com as situações e expectativas sociais.
Concho que a definição que 'damos a
habitacão é falsa porque snpomos, erra-
damente, que o meio-ambiente necessá-
rio à vida institucionalizada dentro dos
padrões da classe de alta renda ou da
nova classe média, difira apenas quantí-
tativamente daquele necessário a todos
os demais setores de renda ou classes
ccupacíonaís, oonsecuentemente, ao se
interpretar o "problema habitacional"
como um deficit de unidades de moradia
de um determinado padrão em vez de
um- deficit de localizações adequadas, de

acomídaçôes de baixo aluguel, de terre-
nos, de equipamento comunitário e de
serviços públicos, fixamos políticas im-
possíveis de atingir.

Farei um sumário dos casos nos quaís
me baseio para justificar esta tese. Con-
sideremos, antes de tudo, a situação do
setor mais pobre da sociedade urbana -
os chamados; biscateiros (2) dos quais
muitos são moços que esperam melhorar
Je situação com o decorrer do tempo. O
oíscateíro, com renda muito baixa e ir-
regular deve viver perto das fontes de
emprêgo- êle não dispõe de dinheiro
para se locomover (ou morrerá de fome)
e não díspõe : de tempo (ou perderá as
oportunidades de conseguir emprêgo) .
Quando o bíseateiro não se encontra tra-
balhando, certamente estará procurando
serviço e gastará mais tempo neste mis-
ter do que trabalhando prôpríamente. Re-
mover gente nesta situação, de sras fa-
velas de localização central para casas
:impas e novas, porém distantes. somente
poderá redundar em desastre: de um lado
a morte lenta, da família, pela fome, e a
perda de oportunidade' de melhorar sua
situação: e do outro, a perda de capital
financeiro e político do govêrno. Os di-
versos relatórios sôbre o fiasco de Vila
Kennedy que -,tive oportunidade de estu-
dar - e êste. é apenas um dos muitos
casos semelhantes em todo o mundo -
provam êste ponto. Ao provar esta gente
com moradias novas - mesmo cue , teõ-
ricamente, exista a posibilidade de pode-
rem pagar por elas - deixa-se-à pior do
cue estava em seu barraco de favela (2),
Com a queda da renda. resultante de me-
nores oportunidades de emprêgo (princi-
palmente para as mulheres) e menos tem-
).JO disponível. maiores gastos de alímen-
tação (que é mais cara nos subúrbios)
transporte e habitação (aluguel on amor-
tízacão da compra). a família de baixa
renda se alimentará menos. estará mais
exposta à doença e mais apta a perder 3.
esperança - que é a mais vital proprie-
dade do pobre,

Melhorar unicamente a localízacão
não resolverá. contudo, o problema. Mos-
traram-me um projeto de erradtcacão de
favela ao qual. foram incorporadas as li-
ções apreendidas em Vila Kennedv. No
entanto ao se impor o bloco de aparta-
mentos mnltífa.míhar íznoron-se a h"sca
de seznranca e a necessidade de liber-
dade índívídnal de investir e construir se-
gundo as circunstâncias em O1'e se en-
contra cada Indívídvo, corno foi escue-
cida, também, a certeza de que muitos
dos que serão transferidos não terão ca-
uacídade de arcar, mesmo que o dese-
.íem, com os c=stos ímnl'cítos na trans-
ferência. Os fracassos dêsse tipo de pro-
ar amas tem sido frequente - alzuns dê-
les estão bem documentados. como são
os casos de Caracas e São João de Porto
Rico. Não' vejo porque o Brasil teria de
repetir erros tão dispendiosos política,
econômica e socialmente.

O nível' logo acima do biscateiro é o
de empregado mais ou menos fixo ou do
assalariado mais ou menos estável. Assim
que uma família obtem uma margem ra-
zoável de poupança - acima e além da
renda que lhe permite a subsistência mí-
nima - suas alternativas se ampliam,
Pode gastar em cistos adicionais de trans-
porte e em terrenos baratos para cons-
truir sua casa ou pagar um aluguel mais
alto por uma moradia melhor, ou ainda,
reformar seu barraco de favela, se tiver
(;, sorte de Possuir um melhorando-o. A
grande maioria dos assalariados de baixa
renda, creio, precisa, antes de tudo, as-
segurar a melhoria de sua situação so-



cíal. Entre êles, a perda do emprêgo não
é um acontecimento raro ante um merca-
do de trabalho competitivo. A grande
maioria dêles não sendo segurada, po-
derá ser levada a um desastre, especial-
mente se estiver pagando uma eleva-
da percentagem de seu salário em alu-
guel ou na amortização da compra da
moradia. Perdendo seu lar, ficam amea-
çados pela desesperança - existem muí-
•as mulheres abandonadas com filhos pe-
quenos e muitos que uma vez perdida a
esperança, não mais procuram melhorar
de situação. A maior segurança numa so-
ciedade incapaz de proporcionar o segu-
ro social efetivo ou de garantir o pleno
ernprêgo é, certamente, a posse de uma
moradia. Mesmo que esta não se cons-
trua em mais do que um barraco em
iote situado em área não urbanízada,
sempre poderá assegurar à família a pos-
sibilidade de reduzir, havendo crise, suas
despesas ao mínimo absoluto. Por outro
iado, poderá servir mesmo para aumen-
tar seus rendimentos através da instala-
cão de um local de trabalho, uma loja ou
uma área para ser alugada. A posse de
um lote permite construir aos poucos sua'
casa, sem se endividar ou tenha que hi-'
potecar a propriedade, caso em que ela
.íeíxaria de asegurar-lhe a função segu-
rança. Isto é, exatamente, o que faz a
.grande maioria de todos aqueles que
constroem sua própria casa, em tôdas as
cidades que visitei. A vista dêsses fatos,
lácil é compreender o desespêro que leva
tanta gente da classe operária, em todo
o mundo, a tomar a terra urbana a for-
ça e a defendê-Ia coro artifícios políticos
e muitas vezes com violência física. Ne-
nhuma fôrça policial do mundo conseguiu
controlar movimentos dessa natureza,
principalmente quando sua escala é tão
grande quanto a do Brasil.

Embora o assalariado mais bem pago
e mais estável não sinta tão agudamen-
te quanto o biscateiro a necessidade de
uma localização urbana centralizada, ela
é, para êle, sem dúvida, ímportánte. Em
todo caso, poder dispor de acesso fácil .aos
locais de comércio, de educação e de saú-
de, é essencial aos demais membros da fa-
mília, pois mesmo que seu chefe possa
se deslocar diàriamente êles certamente
não poderão fazê-lo. A vizinhança de lo-
jas e príncípalmentede escolas é, portan-
to, mais importante do que urna casa de
padrão convencional. Outro êrro, comum
do planejamento de conjuntos de mora-
dia de baixa custo, é o de se dedicar bem
pouca atenção ao equipamento comuni-
tário e execessívo cuidado às unidades
resídencíaís e aos serviços públicos. A im-
portância dêstes últimos elefnentos, de
padrões modernos, aumenta COm a me-
lhoria das condições econômícas. Quando
lima família que se estabeleceu em um
barraco primitivo, levantado em lote não
urbanízado e desprovido de serviços pú-
blicos, já tem seus filhos mais veÍhos
trabalhando e a mãe não é mais obriga-
da a ficar amarrada em casa cuídàndo de
crianças pequenas, terá, sem' dúvida,
maíores rendimentos e, provavelmente,
:.1111 status social mais elevado. ~s~ sen-
do, gradualmente irá se preocupar mais
com conforto físico e aparência. Melhor
1irmada na sociedade, possivelmente se
preocupará menos com a "segurança da
propriedade" e, assim, se sentirá mais
inclinada a arcar com novas despesas e
acertar uma hipoteca.

Imensas áreas das cidades' que visi-
tei refletem estas necesidades em mudan-
ça, que clamam por serviços 'públicos e
talvez por empréstimos que permitam o
acabamento e o melhoramento das casas.

Estas áreas urbanas "progressivamente
auto-melhoradas" são certamente as mais
extensas, em tôdas as cidades por onde
andei. São maiores que as ocupadas pe-
las favelas de bíscateíros se bem que mui-
tos deles possam morar nestas áreas em
desenvolvimento progressivo enquanto
que os seus prováveis moradores sejam
encontrados nas favelas. Não tenho qual-
quer dúvida sôbre o fato de que a de-
manda de tais áreas continuará por vá-
rias decadas.

Embora tenha simplificado ao máxi-
mo esta discussão em favor da brevidade
e da clareza, é válido afirmar que geral-
mente o setor mais pobre tem a locali-
zação central na mais alta prioridade;
que a massa dos menos pobres coloca
esta prioridade na segurança da posse,
no terreno com acesso ao equipamento
comunitário básico; e que somente quan-
do as pessoas se aproximam dos níveis
de renda mais altos é que passam a dar
prioridade ao abrigo, dentro dos padrões
convencíonaís atuais. l!: extremamente
'mportante notar que as situações sociais
mudam - para um grande setor da po-
pulação urbana - ao terem a mesma
localização geográfica. Em outras pala-
vras, as famílias não mudam de lugar,
uma vez que tenham começado a cons-
truir, mesmo quando seu status varia.
Isto se deve ao fato, simples porém rara-
mente notado, de que o processo de cons-
truir uma casa, em si mesmo já é um
veículo para a mudança social. Não que
essa maneira tradicional de construir pou-
co a pouco e durante um longo prazo
venha a ser mais económíca do que quan-
do se emprega métodos de construcão
em massa, que implicam em maciços in-
vestimentos de um capital geralmente es-
c.asso, mas pelo que ela tem em si de
altamente produtivo, socialmente falan-
do. Para qualquer um que tenha visto
como famílias e comunidades constroem-
se a si mesmas ao edificarem seu meio
ambiente, isto é óbvio. Hoje muitos ou-
tros observadores estão chegando à con-
clusão que William Mangin e eu chega-
mos há alguns anos atrás, isto é, que
a favela, a barrlada., o subúrbio, etc (4)
ao se desenvolverem progressivamente
constituem poderoso agente de integra-
ção sócío-econômica - graças ao fato de
que aí muitos têm liberdade para inves-
tir seus próprios recursos a sua manei-
ra individual - e que, a despeito dos
valores artificialmente inflacionados dos
terrenos, ainda conseguem locais para
construir.

Considerar o "problema habitaclonal"
em têrmos de deficit de unidades de no-
vas moradias é irrealístíco e auto-derron-
tante. Conduz a formulação de metas
matíngíveís. Se fôsse possível construir
os milhões de casas necessárias", a eco-
nomia da maioria das pessoas a quem elas
Ióssem destinadas seria arruinada assim
.como a do próprio país que as promo-
vesse. l!: claro que se torna necessário um
detalhado reexame não só dos critérios
adotados, como de todo o problema.

Estou convencido de que a demanda
real, por parte das famílias de baixa ren-
da é de terra e de equípamentõ comu-
nitário, enquanto que para os que já es-
rao estabelecidos a necesidade mais pre-
mente é de serviços .públicos. Pelo que
me foi dado ver, existe uma enorme de-
manda de ínfra-estrutura nos subúrbios
semídesenvolvídos e nas favelas suscetí-
veis de melhoramento. Tenho a certeza,
também, de que a aplicação de recursos
públicos no melhoramento das áreas exis-
tentes aumentaria muitíssimo o rendi-
mento dos investimentos em habítação, a
ajudaria a evitar o perigo da deteriora-

ção prematura e a perda dos recursos já
empenhados. E, finalmente, estou certa
de que uma cuidadosa análise das situa-
ções e tendências presentes demonstra-
r ia que a própria indústria da csnstru-
ção está sendo prejudleada por superin-
vestímentos em conjuntos habítacionaís
populares e que haveria MAIS trabalho,
(e mais lucros) para muito mais gente,
se o tempo e o dinheiro agora aplicados
na construção de dezenas de milhares de
l,.,quenas casas fôssem invertidos no pre-
paro de milhares de lotes para constru-
ção urbana e em serviços públicos para
os milhões que não os têm, mas que estão
dispostos a pagar por êles.

Isto me traz de volta a minha últi-
ma e mais otimista conclusão, isto é, que
o Brasil continuará a se desenvolver e a
mudar em velocidade cada vez maior. O
Brasil tem no BNH uma instituição ex-
cepcionalmente forte, servida por exce-
lentes organismos de planejamento e pes-
quísa - o SERFHAU e o CENPHA. O
país apresenta uma escala e uma diver-
sidade colossais que juntamente com sua
organização federativa, oferece muito
mais oportunidades para testar novas po-
lítícas do que qualquer outro país da
América Latina, E, o que é mais impor-
tante do que tudo, existem muitos bra-
sileiros esperançosos e decididos. O gra 1
de preocupações que encontrei, em todos
os níveis da administração, quanto a efi-
cácia da adoção de políticas convencio-
nais se equivale ao das dúvidas das prin-
cipais agências de desenvolvimento com
as quaís tenho tido contato pessoal. Al-
tos funcionários da USAID em Washing-
ton, do Banco Inter-Americano de De-
senvolvímento (BID) , do Banco Mun-
0.1al, da Organização dos Estados Ame-
ricanos (OEA) , da Nações Unidas (ONU),
estão hoje bastante sensibilizados com
nosso fracasso em planejar o crescimen-
LO urbano e em prevenir a crescente de-
terioração das condições habítacíonaís ur-
banas de quase tôdas as áreas em desen-
volvímento. Observadores radicais e ori-
ginais como Charles Abrams (5) estão
sendo ouvidos cada vez com maior fre-
quêncía e respeito. As Nações Unidas
(ECOSOC) foi ao extremo de adotar re-
comendações minhas sôbre o fato de que
as novas linhas de ataque ao problema
urbano nos países em desenvolvimento
devem ser apoiadas pelas agências inter-
nacionais, uma vez que é crescente a
evidência de que as linhas convencionais
não conduzem a nada.

Tenho esperança de que o Brasil ve-
nha a ser um dos pioneiros das novas
políticas, tão desesperadamente necessá-
r.as à converter nossas cidades em veí-
culos efetivos do desenvolvimento social
p econômico.

Belém do' Pará, 5 de fevereiro de 1963.

1 - Barriada significa aproximada-
mente o mesmo que favela ou invasão.

2 - Em português no original.
3 - Em espanhol no original.
4 - Em português e espanhol no ori-

ginal.
5 - De Charles Abrams foram publi-

cados no Brasil um artigo "O uso da 1 9
terra nas cidades", Revista ARQUITE-
TURA n.o 47, maio de 1966, pág. 17-19,
em tradução do arquiteto Rufio Macedo
:'VIachado, IAB-GB e "Habitação. Desen-
volvimento e Urbanização" Edições o
Cruzeiro; 1967.
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Muitas das comunidades de invasores
da América Latina oferecem oportunida-
des satisfatórias sem par para os que
nelas qrerem se estabelecer, pertencen-
tes às camadas de renda mais baixa. Elas
são caracterizadas pelo "desenvolvimento
progressivo", pelo qual as famílias cons-
troem suas casas e suas comunidades à
medida que os reC"1rSOSlhes permitem, a
partir dos elementos mais importantes.
Os procedimentos seguidos por essas co-
munídadss auto-selecíonadas de ocupan-
tes-construtores, livres para agir de acôr-
do com seus próprios desígnios, os habi-
litam a sincronizar os investimentos em
construção e em serviços comunitários de
acôrdo com o ritmo da mudança econô-
mica e social. As políticas e os projetos
oficiais, por outro lado, tentam enc ir-
tar o prcc-sso de desenvolvimento ao re-
querer padrões mínimos estruturais e de
instalações, antes do estabelecimento.
f.;sse "desenvolvimento instantâneo" agra-
va o problema habitacional porque des-
preza as necessidades EConômicas e so-
ciais das massas que se estabelecem no
meio urbano nos países em desenvolvi-
mento.

Pode parecer heresia sugerir que os
códigos de planejamento e de construção
elaborados com o objetivo de melhorar
e manter padrões modernos de habitação
têm efeitos exatamente opostos em m rí-
tas partes do mundo. Entretanto, enquan-
to preparava um trabalho sôbre o as-
sunto para as Nações Unidas (1) descobri
que a experiência de muitos países em
vias de desenvolvimento demonstra que o
efeito é êsse. Os conceitos de planejamen-
to derivados da experiência dos países
mais desenvolvidos são freqüentemente
ínaplícáveís nas condições existentes nos
países em vias de desenvolvimento. !t,
portanto, claro que a questão deveria ser
discutida com a maior franqueza.

A questão, em têrmos sumários, é
que o princípio dos "padrões modernos
mínimos" é baseado em três pressipcs-
tos: que elevados padrões estruturais e
de equipamento têm precedência sôbre
elevados padrões de espaço; que os mo-
radores podem e devem mudar-se quan-
do seu status varia a ponto de lhes per-
mitir uma moradia maior, acima dos pa-
drões mínimos; e que a função da casa é,

Barreiras e Canais para o
Desenvolvimento Habitacic naJ
nos Países em vias de
Desenvo Ivimento

Jonh c, Turner, ARIBA

acima de tudo, proporcionar um abrigo
higiênico e confortável. Enquanto êssss
pressupostos são válidos para os Estados
Unidos, a União Soviética e a E ropa, o
mesmo não acontece para países como" o
Peru, a Turquia e as Filipinas.

Observações feitas nos países em
vias de desenvolvimento mostram que as
famílias, quando têm liberdade para fa-
zer o que querem, preferem viver em
grandes casas ínacabadas - ou mesmo
em grandes barracos - em vez de em
casas prontas mas" pequenas. Como es-
creveu Patrick Geddes, há meio século,
na Indía: "Devo fazer lembrar a todos os
ínteressados (1) que a necessidade essen-
cial de uma casa e de uma família é mais
espaço e (2) que o melhoramento essen-
cíal para uma família e uma casa é mais
espaço= (2). A família" típica, ganhando
um salário incerto em uma economia ins-
tável que proporciona muito pouca ou ne-
nhuma segurança -sccíaí, depende marca-
damente na propriedade para dar segu-
rança - especialmente quando em pro-
cesso de transíçãs de uma urbanização
recente para uma mais completa. (3). Pa-
ra estas famílias: em sua vasta maioria
vivendo em cidades de países em vias de
desenvolver-se, a" habitacão é um "veí-
culo de mudança SOCial'; (4). Desta ma-
neira, a estabilidade geográfica é fre-
qüentemente o agente da mobilidade so-
cial, em vez do oposto, que acontece com
as camadas mais part.lclpantes da so-
ciedade moderna. Nunca encontrei uma
família, nas barriadas, que não estivesse
construindo aquela casa também para
seus filhos, e que não esperasse e dese-
~a.sse que êles tivessem um status mais
elevado. Charles Abrams, que tem obser-
vado agrupamentos subnormais em todos
os continentes, nota que "quando a pos-
se parece segura, as fundações' são mais
firmes" (5). Portanto, os moradores es-
tão "mais preocupados com onde vão cons-
truir do que com o "que vão construir, e
estão mais preocupados com a planta ini-
cial do que com padrões iniciais. Os bar-
racos melhorado com o tempo e com
melhores condições econômicas, se se der
aos moradores uma chance", (6) PO"JCOS
planejadores e administradores concor-
dam, ainda, com Abrarns, mas ainda me-
nor número de pessoas comuns discorda-

ria. Garantia de posse ca terra onde êles
podem viver agora é muítíssímo mais
importante do que a promessa de uma
casa moderna que êles talvez nunca che-
guem a alcançar. Mas dadas a terra e as
circunstâncias adequadas - isto é, ade-
quadamente localizada, convenientemen-
te planejada e com título de proprieda-
de - a experiência demonstra que a evo-
lução para padrões modernos se fará,
mesmo que lentamente.

A imposição de padrões mínimos na
habitação popular urbana numa economia
em transição é uma deturpação da ftUl-
ção tradicional da habitação como fonte
de segurança sccíal e econômica e de
mobilidade. Exigindo uma investimento
inicial pesado e deixando poucas possibr-
Iídades de utilização de recursos não mo-
netários, os padrões mínimos retardam o
processo de integração urbana e ajuda
aos especuladores da terra e os proprie-
tários que exploram os favelados. Exigên-
-cias impossíveis de c imprir aumentam
a demanda e custo das favelas e pioram
suas condições. Eliminando do mercado
tOdOSos que tiverem baixa renda e muí-
tos dos que a têm média, êsses padrões
encorajam a tendência em investir em
terra sem uso em vez de fazê-Io na cons-
trução de habitações.

Nas cidades em que a maioria da po-
pulação vive em favelas e não pode cons-
truir as casas de qr e necessita porque não
tem poder aquisitivo suficiente para en-
frentar o custo dos terrenos e da cons-
trução, dificilmente se podería estrallhar
que uma grande parte do processo de es-
talecer-se no meio urbano se faz inde-
pendentemente dos sistemas comercial 'e
legislativo. As experiências de certas ci-
dades peruanas são típicas de países em
vias de desenvolvimento. Durante os últi-
mos 25 anos a população de Lima triplí-
cou de menos de 700 mil habitantes em
1940 para uma população estimada em
2.100 mil, hoje. Nesse mesmo período a
população favelada cresceu de um núme-
ro não registrado e insignificante a uma
estimativa conservadora de 25%. Como
também acontece em outros países em
processo de urbanização, a situação nas
cidades do interior é ainda mais alarman-
te. Em Arequípa, a segunda cidade do
pez:u em população (aproxímadamente



200 mil), 50% vivem nas urbanizaciones
populares, bairros clandestínos onde vi-
vem pessoas da baixa classe média e da
classe trabalhadora, localizados numa
terra deserta e marginalizada pertencen-
te ao Estado. Em 1960, baseado numa
análise de um censo feito anteriormente,
estimei que apenas 22 a 23% da popula-
ção urbana vivia entêlo nêsse tipo de
agiomerado.

Com taxas de crescimento em fave-
las variando de 12% para mais, ao ano,
no México, Turquia e Filipinas, bem co-
mo no Peru e em muitos outros países.
- o dôbro do crescimento da cidade co-
mo um todo, - não será exagêro afirmar
que o desenvolvimento das cidades está
fora de contrôle. Durante as duas déca-
das passadas as maiores cidades do Peru
tríplicaram em área e população: repre-
sentam atualmente 30% da população to-
tal do país. Dois têrços dêsse crescimen-
to re~ente (aproximadamente 10% da po-
pulaçao ou 1 milhão de pessoas) é com-
posta de favelas que fizeram mais cons-
trução de cidades em têrmos de estabe-
lecer-se do que foi feito nos 400 anos
anteriores. (7) Desta maneira, apesar da
crescente consciência da necessidade de
plane-amento urbano, e da grande neces-
sidade de uma infra estrutura ordenada
para o desenvolvimento econômico o
crescimento das cidades nos dois têrços
do globo em processo de urbanização es-
tá-se tornando creséentemente caótico.

Esta ausência de uma preocupação
central a respeito do papel das cidades é
relacionado com a crescente crise que as
cidades em tôdas as partes do mundo
estão. e~rentando: desemprêgo maciço,
tavelízação e sordidez nos países pré-ín-
dustriais em vias de desenvolvimento;
...Consequentemente, a cidade é um ha-
bitat pobre, não apenas para o homem
mas também para a indústria e o comér-
cio. Caótica em sua forma e destrutiva
socialmente, a confusão do crescimento
urbano desordenado cria um nõvo írnpe-
cilho ao crescimento econômico (8).

A hipótese na qual os argumentos
déste artigo estão baseados é ímplícíta
na constatação de que os padrões exigidos
pe.las autoridades (e praticados pela em-
prêsa e instituição capitalistas) conflitam
com as demandas da massa de pessoas
habitando ou em vias de estabelecer-se
no meio urbano. A perda do contrôle ad-
ministrativo sôbre o aglomerado urbano
e as estruturas frequentemente ínadequa-
das e caóticas que constituem a maior
parte do crescimento atual das cidades
nos países em vias de desenvolvimento
são um produto do hiato entre valores e
r.ormas exígídas pelas instituições gover-
nantes e os impostos à população pelas
circunstâncías em que essa vive. Quanto
n.aíor o hiato entre o suprimento de ha-
bícações oficialmente reconhecido e a na-
tureza da demanda popular, e quanto
maior fôr a demanda em relação ao po-
cer de polícia exercido pelas autoridades,
maior será a proporção de estabelecimen-
tos realízados fora de contrôle. (9)
CASO-TIPO DE mi[A BARRIADA
A invasão

A melhor e, talvez, a única manei-
ra de ilustrar êsses princípios é descre-
ver as situações que nos levaram a for-
mulá-los. A descrição que se segue é um
caso-tipo compôsto, largamente baseado
num aglomerado partíeular nos arredores
de Lima. Pampa de Cuevas é talvez a
coisa mais parecida a uma barriada mo-
dêlo de seu tipo. Estabelecida bastante re-
centemente (em 1960), numa localização
mais favorável do que o normal, ainda
que típica, êste estabelecimento tem uma

população de aproximadamente 12 mil
pessoas. Cuevas é uma barriada do tipo
das formadas por famílias que se muda-
ram das casas de cômodo da cidade, em
que os adultos viveram pelo menos dez
anos ~,ntes da mudança. Muitas dêles
vieram recentemente do interior mas não
estão nos grupos econômicamente mais
baixos e não sem alguma experíêncía ur-
bana. (0) Isto contrasta com outro tipo
básico de barriada, formada por pessoas
de nível econômico muito baixo e baixos
padrões de vida, filhos de habitantes' po-
bres da cidade ou imigrantes rurais, e
os cortiços comercialmente estabelecidos
onde a densidade é muito mais elevada e
estão localizados geralmente próximos dos
centros de emprêgo. Estabelecimentos co-
mo êste último servem como cabeças de
ponte ou finca-pés para os extremamen-
te pobres, pcsstbíhtando-Ihes obter tra-
balho com mais facilidade por viver à
curta distância, percorrível à pé, dos prín-
Cuevas, que não está a esta distância de
nenhum dêles, é uma localização pouco
nenhum {~~}es, é uma localização pouco
satísratóría para idas e voltas ao centro
ou pnra famílias mígrantes ainda muito
pobres. A grande maioria de seus habí-
tantos e C')llr,t,Yn;fC:lt til:' famílias jovens,
com salaríns mais ou menos estabilizados.
São pobres, mas representam mais os
setores médios em têrmos salariais do· que
as camadas abaixo oaquele nível mínimo
e, como íncíca a taxa de melhoria de
muitas habitações, rnautlveram uma apre-
ciável taxa de mobi.idade para melhores
níveis. dI) Não vou portanto, descrever
uma í'avela clássica. " ... 0 pior tipo de
Iavel,», cercando qual imundo cortiço as
principais cidades da América Latina"
onde "vivendo quase como animais, seus
moradores são engolfados pela anímalída-
de, ReligIão, contrôle social, educação,
vida doméstica, são pervertido e desfigu-
rados". (12) Cuevas, junto com talvez
dois têrços das barriadas do Peru, a maio-
ria das colônias proletárias da cidade do
México, ou das Gecekondu de Ankara,
podem ser melhor descritas como subur-
bíos que melhoram a sí próprios do que
como "favelas". (13),

A história de um aglomerado deve
começar com a descrição de seus primei-
lOS moradores e seus motivo para ali es-
tabelecer-se. Como é claro agora, a ne-
cessidade de invadir (*) pode ocorrer em
circunstância as mais diversas na mesma
cidade ,ou em diferentes fases da vida
de uma mesma família: o imigrante re-
cém chegado pode ser forçado a invadir
se fôr incapaz de encontrar ou pagar o
aluguel de outra moradia, ou, por outro
lado, a família que vive de salários não
pode encontrar acomodações toleráveis ou
então necessita profundamente da segu-
rança que dá a posse de sua própria casa
pode vir a ser forçada à invasão se não
houver outra alternativa (14). A grande
maioria dos que se estabeleceram em
Cuevas foram motivados pelo desejo de
escapar à tirania e insegurança dos altos
aluguéis que tinham de pagar por con-
dições miseráveis. Para a família média
Ú€. cinco ou seis membros, com um ganho
médio de aproximadamente US$ 90, há
apenas duas alternativas legais: esperar
até que o ganho da família se eleve o
suficiente (ou até que tenham feito eco-
nomia suficiente) para comprar e cons-
truir l'.08 lugares de prêço mais acessível

(") Traduzimos squattíng como inva-
são: o processo pelo qual os sem casa
própria organizam-se e tomam uma área
não construi da, com o intuito de ali es-
tabelecer-se. (N. do T.).

011 esve:',11' a chance de ter uma casa
subsídíada pelo Govêrno. Por razões que
explicaremos adiante, muitas famílias re-
jeitam a última alternativa, mesmo
quando estão entre a pequena minoria à
qual se apresenta a oportunidade. A
grande maioria prefere a alternativa ile-
gal da invasão caso as possibilidades de
obter a posse de facto sejam boas, ainda
Que grandes sacrifícios sejam necessários
para arranjar um terreno e construir.

Os primeiros moradores de Cuevas,
aproximadamente 500 adultos vindos de
d.íerentes partes de Lima, formaram a
Associación de Padres de Família Pro-
"ivienda, uma associação comunitária.
com o objetivo de conseguir habitações,
em 1-12-1959. Não sei ainda exa-
tamente como êste determinado grupo se
formou, (15) mas o caso de El Ermitafio,
vizinho a Cuevas, é típico. A Associação
de Ermitano foi organizada por um comi-
tê auto-designado, em 1962, que se de-
clarou a legítima sucessora da Associação
que em 1945 havia pedido ao Ministério
de Obras Públicas a licença para desen-
volver a terra que a Associação tenciona-
va invadir. Mesmo não tendo recebido
resposta alguma, a Associação manteve
uma certa reivindicação a respeito daque-
la terra, uma reivindicação tênue e mais
moral do que legal. Foi o suficiente, en-
tretanto, para obter c apôío do "Frente
Unico de Ias Barriadas dei Peru - uma
confederação de Associações de barriadas
que tinham algum apôío político e in-
fluência junto aos centros de poder. Com
êsse refôrço moral e a possibilidade de
apóio político, um grupo com perspecti-
vas de um bom lugar e com membros em
número suficiente para prover fundos
bastantes (para custear despesas e com-
pensar os esforços dos organizadores) es-
tavarn prontos e preparados para a ínva-
são, caso não se lhes abrisse outra pers-
pectíva,

A invasão de Cuevas deu-se na noite
t.€ 17 de novembro de 1960. A Polícia
obrigou os invasores a sair das terras e
êles, várias centenas de homens. mulhe-
res e crianças, acamparam ao longo da
ferrovia enquanto seus líderes parlamen-
Lavam com as autoridades. O Govêrno es-
tava particularmente desejoso de evitar
uma invasão maior àquela altura, poís
estava para promulgar uma lei que evi-
tasse futuras invasões graças a medidas
destinadas a proporcionar terrenos edí-
r.cáveís a baixo prêço. (6) O proprietá-
rio de um terreno vizinho, um homem
rico e com influência política opunha-se
energicamente à invasão, que considera-
va uma ameaça à sua propriedade. Even-
tos futuros justificaram seus receios. Cin-
co semanas depois, às vésperas de Natal,
os invasores conseguiram uma "permis-
são provisória" para ocupar parte daque-
la terra.

Sem dar conhecimento às autorida-
des, ou sem que elas com isso se impor-
tassem, a Associação contratou cinco to-
pógrafos (que alguns dizem ter sido na
realidade estudantes de engenharia- para
fazer o levantamento e a demarcação in-
dividual dos terrenos. Cada terreno deve-
ria medir 10 por 20 metros mas a maioria
tinha, de fato, apenas 8 por 16,5. A As-
sociação pagou cêrca de mil dólares pelo
trabalho, que tomou dois meses para ser
feito. Ostensivamente, a permissão para
que os invasores acampassem no terreno
era estritamente temporária e tinha como 21
objetivo apenas providenciar uma alter-
nativa. À época do Natal não teria sido
humano - ou mesmo político - deixar
tantas famílias aparentemente tão po-
bres continuar a viver a céu aberto. As
próprias famílias, ou seus líderes, haviam



programado a operação muito bem, e cal-
cilaram corretamente, que uma vez na
terra, a posse lhes seria dada de fato.
Desta maneira os invasores estavam pre-
parados para arriscar suas reservas para
o projeto do loteamento.. Assim que ficou
pronto, cada família transferiu seu bar-
raco (feito de esteiras de palha fixadas
com arame a uma estrutura de bambú)
para seu lote, localizado pelos organiza-
dores.
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Durante as cinco primeiras semanas,
os invasores viveram, pràticamente, a céu
aberto. Apesar de ser verão, e em Lima
não chove nesta época, acampar naque-
las condições era um sacrifício considerá-
vel. Mas, dada a esperança de um lote
edificável, de tamanho bastante amplo,
em terreno plano razoavelmente perto da
cidade e adjacente a uma via de trans-
porte público, um grande número de in-
vasores estava preparado para ficar alí
indefinidamente, preferindo isto a ter de
voltar, desmoralizados, aos cortiços de
onde saíram, com sua sujeira e seus alu-
guéís extorsivos. Assim que o acampamen-
to s~ est~beleceu no lugar, a Associação
provídencíou uma escola que dava ins-
trução. tanto a adultos quanto a crianças,
e muitos se estabeleceram com tendas
que vendiam massas, velas, refrigerantes
e outras coisas essenciais. No princípio
tudo, inclusive água, tinha de ser carrega-
da através de uma trilha, mas quando as
famílias se estabeleceram, um caminho
mais curto foi feito através da terra cul-
tivada que separava os terrenos da es-
trada que conduzia a cidade, sob os pro-
testos do proprietário da terra. Pouco de-
pois da invasão, muitos sentiram .que es-
tavam com tôda a certeza muito melhor
ali do que nos cortiços. Mesmo com um
comêço tão primitivo, uma parte consi-
derável de suas necessidades quanto a
moradia estavam satisfeitas. Em primeiro
lugar, cada família tinha um lote de ta-
manho razoável, sem que tivesse de pa-
gar aluguel ou de ter mêdo de ser des-
pejado. Em térmos de espaço, ensolação
c poluição atmosréríca, seus barracos eram
uma melhoría enorme em relação aos
quartos pequenos, superlotados, sem ven-
tilação dando para corredores escuros. ba-
rulhentos e mal cheirosos. Havia dificul-
dades e despesas em Cuevas, como o ter de
comprar água de origem duvidosa a pre-
ços exorbítantes (mais ou menos 500 cru-
zeiros antigos por lata d'água). A fal-
ta de luz elétrica reduz a oportunidade
de vida social e de estudo e aumenta o
sentimento de insegurança física (se bem
que parece haver muito menos violência
na barriada do que na própria cidade).
Por outro lado, a ausência de privadas
públicas em número extremamente ínsi-
ficiente e em condições tão más como as
existentes nos cortiços faz muito pOUC3.
diferença ou é mesmo indiferente, quan-
do há tanto espaço para latrlnas índíví-
duais com sumidouro. O custo da condu-
ção para a família tôda é geralmente
maior do que antes, mas o gasto extra
raramente é maior do que a economia
feita com o não pagamento de aluguel,
desde que haja comércio e escola no aglo-
merado ou perto dêle. Desta maneira,
mesmo para a pequena minoria cuios gas-
tos sejam ligeiramente maiores do que
antes (devido a ser obrigado a comprar
água ou gastar mais em condução) 0- ga-
nho líquido em melhoria de condícões de
vida é apreciável e, em relação à segu-
rança pessoal, é invaríàvelmente muito
grande.

Como a segurança de posse do lote em
que está sua casa é a preocupação pri-
mordial do invasor, é dada príorídade

absoluta à ação de consolidação da pro-
priedade. Se não houver nenhum jeito de
obter o título legalmente e de imediato.
e, se precedentes demonstram que uma
vez estabelecidos em terra de pouco va-
lor esta é raramente reclamada, então a
'maneira mais segura de garantir a pos-
se permanente é estabelecer-se firmemen-
~e na terra. As associações pedem a se];s
associados que construam assim que to-
. mem posse de seu lote, de modo que to-
dos os que podem o fazem, mesmo qie
sejam fundações apenas. Uma anedota
corrente em Lima conta a história de um
enorme trator que o Govêrno mandou
para que derrubasse os barracos. Ao in-
vestir sôbre o primeiro, feito de esteiras
e .de bambú, o trator quebrou: havia
encontrado uma estrutura de sólido CO!l1-

ereto armado. Apesar de não ser mais do
que uma fábula, sua moral está bastan-
te clara.

Além de construir para garantir a
posse - e investir as Economias antes
··lue haja mais altas no custo dos mate-
'riais de construção - há, é claro, a ne-
cessidade de uma casa permanente. A se-
quéncía de operações e ordens de prio-
ridade entre os componentes da estrutura
da habitação (17) serão grandemente de-
. terminadas pelo clima e, pela sitn ação
econômica e perspectivas elo.'invasor. Onde
há muito porc a ou nenhuma chuva, co-
mo em Lima, pode ser mais apropriado
cercar o lote com um melro de tijolos
do que construir dois 0:1 três quartos com
tetos permanentes. A parede erguida no
perímetro proporciona privacidade e um
micro-clima melhorado no qual a falta
'de confôrto de um barraco é muito redu-
zida; a família não é mais incomodada
por cachorros ou crianças dos vizinhos,
sente-se mais segura em relação aos fur-
tos e passa a ter, efetivamente, muito
espaço para habitar, ainda que os quar-
tos sejam temporàriamente barracos.

Durante a díscissão de prioridade
de serviços e estruturas em Cuevas, um
dcs líderes argumentou enfàtícamente
por primeiro manter as paredes no perí-
metro até que os eqnpamentos públícrs
fôssem instalados, depois construir o ba-
uheíro e só depois disto feito, corr eçar
o resto da estrutura (18), J]:SS2 homem.
secretário da Associação da barrâada. scn-
'tiu que era importante investir primeiro
na instalação e melhoramento do equi-
pamento comunitário, depois serviços pú-
blicos, e finalmente estruturas individuais.
Muitos invasores, entretanto, dariam
. prioridade à construção de suas casas -
pejo menos alguns cômodos - sôbre a
de serviços públicos. Mas a julgar pelos
resultados de uma série de conversas ti-
das em Cuevas, muitos dos invasores co-
locavam uma prioridade ainda maior a05
serviço comunitários, como escolas, mer-
'cados, locais de reunião, centro de saú-
de, centro paroquial e pôsto de polícia
do que às suas próprias casas. 1l:sses ser-
viços, ainda mais do que o equipamento
público ( com a possível exceção da ele-
tricidade) constituem uma vantagem
maior do que uma casa acabada. Obser-
'vações feitas sôbre o que os invasores
realmente querem e tentam 'instalar con-
firmam o relatório feito pela Comissão
de Habitação, nomeada ad hoc pelas Na-
ções Unidas, em fevereiro de 1962: "DJ
ponto de vista das famílias... a casa não
é "abrigo" ou =equípamento doméstico"
apenas, mas compreende um número de
equipamentos, serviços e utilidades que
unem o indivíduo e sua família à comu-
·nidadé. dsi.

Enquanto as condições econômicas,
técnicas ou administrativas determinaram
em parte a ordem em que as utilidades

comunitárias foram instaladas ( ou ten-
tou-se fazê-lo), existe uma correspondên-
cia estreita entre o atual programa de
operações e o "ideal prático" formula-
do pela comissão de habitação comunitá-
ria mencionada acima. Os componentes
indispensáveis foram providenciados, ain-
da que sumàriamente, no princípio. Ain-
da antes de se mudarem para seus lotes
os habitantes tinham suprimento de água,
transporte (na rodovia principal), uma
escola primária, comércio a varejo, e
abrigo básico (no acampamento). Em
1962, cêrca de 18 meses após a invasão
havia-se construído uma escola primári~
p'e~manente, um pôsto de saúde, de po-
ll?l.a e uma capela. Esta capela recebia
VISItas regulares de ministros de uma or-
dem missionãria estrangeira muito ativa
e de grande prestígio. No ano seguinte
foi estabelecida uma escola secundária e
aquela capela foi transformada em paró-
quia com clero residente. Em 1963 a As-
sociação entrou em contato com uma fir-
ma particular para a instalação de ele-
tricidade. O sistema foi instalado e co-
lo~ado em operação por curto período,
alimentado por um velho motor diesel
de barco. Infelizmente surgiram alguns
problemas com a firma que executou a
obra e esta retirou todo o equipamento,
com grandes perdas para ela mesma e
para Cuevas. Desde então a única ele-
tricidade existente vem de pequenos ge-
radores instalados por alguns indivíduos
que fornecem eletricidade a seus visinhos
imediatos (a aproximadamente 7 cruzei-
ros novos por lâmpada de 50 watts por
mês). Em 1964 o Govêrno instalou um
reservatório de água provisório mas até
a outono de 1965 ainda não estava fun-
cionando. Durante os anos de 1964 e 1965
o Govêrno instalou várias escolas e uma
clínica particular. Uma pesquisa de uso
da terra, feita em junho de 1965 (20)
revelou um total de 218 lojas de comér-
cio a varejo, (grande parte de negócios
de valor mais social do que comercial)
e 14 oficinas de artesães. Placas indican-
do costureiras, dentistas e eletricistas po-
dem ser vistas hoje. Uma mostragem das
estruturas de moradia demonstraram que
3, construção definitiva já havia comeca-
do em 80% dos lotes e 42% das pare-
des já estavam feitas até a altura do
telhado. Entretanto, apenas 9% haviam
terminado a estrutura do primeiro andar
e apenas 2% haviam começado a do se-
gundo.
Em 1965 Cuevas tornou-se o centro de

uma nova municipalidade compreenden-
do área de adjacentes. Em 1966 houve
eleições municipais e administrativamen-
te Cuevas tornou-se parte integrante da
cidade. (21) Fisicamente, entretanto, fal-
ta muito por fazer. Não há utilidades pú-
blicas funcionando ainda, só poucas ca-
sas estão prontas estruturalmente, não se
pavimentou nenhuma rua, e não há uma
única árvore porque a água ainda não
chegou.

Um fato muito mais sério, é que ao
redor de todo c seu perímetro, trepando
pelas encostas dos morros circundantes,
há um cinturão crescente formado de
novos barracos, muitos dos quaís são
ocupados pelo setor mais pobre. :ítste
crescimento periférico (que, de' fato, co-
meçou assim que a área foi ocupada, pro-
vàvelmente por aqueles que não pude-
ram. pagar as taxas ou que chegaram
atrasados) ameaça agora o futuro status e
desenvolvimento de todo o bairro. Os pa-
dres residentes estimaram que a popu-
lação da barríada cresceu de 9 para 12
mil habitantes, de 1963 a 65. Isto se deve
em parte a um crescimento normal e sau-
,1á'Zel da densidade da área planejada,
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onde uma certa proporção de lotes per-
manece desocupada, mas deve-se tam-
bem ao anel formado pelo sub-aglomera-
do. Sua existência poderia frustar os es-
forços para melhorar a área até padrões
mcdemos - o que deveria ser apenas
uma questão de tempo - pelo fato de
reduzir o status da vizinhança e o valor
da propriedade. Aqueles que têm aspi-
rações maiores e maior mobilidade social
tenderão a abandonar a barriada, fazen-
do com que o nível da área vá baixando
e ocasionando, talvez, sua degeneração
até tornar-se favela antes mesmo que
pudesse desenvolver todo o seu potencial.
Desta maneira, apesar do extrandinárío
progresso feito por Cuevas, o futuro não
está em absoluto garantido. O que acon-
tecerá agora vai depender muito da na-
tu reza e eficiência do auxílio que Cuevas
vier a receber dos organismos governa-
mentais municipais e federais.

Se o estabelecimento como um todo
vai desvalorizar a terra adjacente e ain-
da não urbanizada ou se vai manter a
crescimento potencial de tôda a área num
nível baixo é algo que ainda não se sabe.
Provàvelmente, a influência de Cuevas
dependerá da natureza de seu desenvol-
vimento. Se a comunidade alcançar o ní-
.•el que é capaz de alcançar atualmente'-
o de um bairro de classe média baixa e
de trabalhadores - não há razão de se
supôr que as terras adjacentes sejam
prejudicadas. Tanto o setor público
quanto o particular, portanto, têm ínte-
résses não confessados no desenvolvimen-
to de Cuevas.
NORMAS HABITACIONAIS POPULA-
RES VERSUS NOMAS OFICIAIS

A coisa mais impressionante dêsse
tipo de desenvolvimento é a expontânea
mobilização de recursos humanos e ma-
teriais - espontânea no sentido de que
aconteceu independentemente ou mesmo
ape-sar das instituições públicas. Se o Go-
vêrno conseguisse colocar a mesma ini-
ciativa, esforços e sacrifícios em seus
programas habitacionais e de desenvolvi-
mento urbano, haveria uma enorme me-
lhoría nas condições de vida e de cresci-
mento econômico. (22) Tão impressionan-
te quanto isso é o contraste entre êsse
tiuo de processo de crescimento popular
expontâneo e os procedimentos "nor-
:nais" requeridos por lei e praticados pela
emprêsa capitalista e estadual. Se êsses
procedímentos fôssem preferidos pelos ín-
vasores e futuros invasores, as diferenças
poderiam ser consideradas como sendo a
conseqüência inevitável da Violação da
lei p da incapacidade do Govêrno de pro-
porcionar habitação a baixo custo. Mas os
mais t'··:,dicionais procedimentos popula-
res não t-ão apenas a resposta lógica às
círcunstãncías econômicas e SOCIaIS da
modernização, mas são, na realidade, as
preferidas da grande maioria dos inte-
ressados

jj;ste fato não é tão surpreendente
depois que se examinam as principais di-
ferenças entre as normas "populares" e
"oficiais" à luz das situações humanas e
da experiência nelas envolvida. Se come-
çamos por comparar os programas e as
operações, a vantagem dos programas
populares é imediatamente clara: numa
sociedade que não possue, ou que não
pode mobilizar, os recursos materiais
necessarios para construir habitações
modernamente equipadas para todos
os que dela necessitam, cada família
precisa esperar a sua vez. Essa espera é
geralmente muito longa durante a melhor
parte, senão durante todo o tempo em
que os que aplicaram são pais de crianças
pequenas. O procedimento do invasor, de

ocupar o seu terreno, assim que toma pos-
se, vivendo, no princípio, em qualquer
abrgío que pode construir, permite à fa-
mília o melhoramento de suas condições
de vida e de tornar-se muito mais inde-
dendente num estágio mais imediato de
sua vida, a em sua fase mais ativa. Mes-
mo que tenham de pagar o terreno aos
prêços comerciais, a família típica, ain-
da assim terá a chance de assim proceder
(como demonstrou uma recente venda
clandestina de terras em Cuevas) (23).
A seqüncía de operações que se seguem
5. ocupação também é radicalmente di-
Ierente. As normas oficiais dão priorida-
de à construção das residências e a ins-
talação de utilidades públicas. O procedi-
mento popular é providenciar equipamen-
tos e serviços comunitários muito antes
que habitações e utilidades. Uma vez que
a segurança de posse é muito mais im-
portante do que o confôrto físico (espe-
cialmente onde o clima é tão favorável)
e uma vez que a segurança de posse é
aumentada pela redução do custo de vida
e pe~a presença de serviços médicos e po-
liciais, a vantagem dêsse sistema é evi-
dente.

Finalmente, as desvantagens do pro-
cesso ortodoxo moderno "instantâneo",
oposto ao inicialmente primitivo desen-
volvimento "progressivo" é oonsiderável,
tanto do ponto de vista econômico como
o de, ainda uma vez, segurança social. Se
a capitalização toma conta de um des-
M'S projetos instantâneos, terá de ser fi-
nanciada por um crédito a longo prazo.
Como o crédito é muito escasso numa
economia em vías de desenvolvimento, o
custo de um programa de construção ins-
tantânea é muito elevado, mesmo que a
casa seja apenas parcialmente acabada.
Mesmo que os juros sejam pesadamente ,
subsidiados pelo Estado (reduzindo, assim);
o número de casas que o Estado pode fi-' I
nancíar) o custo de uma casa feita pelo' I

método ortodoxo obrigará a um período/
longo de amortização para os beneficiá-
rios (24). Urna hípóteca a longo têrmo
pode reduzir a segurança de posse do
ocupante. O procedimento oficial é. por-
tanto, duplamente desvantajoso: força a
maioria dos que querem casa a viver por
longos anos em favelas e cortícos, os
anos em que têm maior necessidade de
casa própria, e, uma vez conseguída a
casa, veem-se ameaçados por um débito
a longo prazo que põe em perigo exata-
mente a segurança que êles procuravam
com a posse.

A grande vantagem do "desenvolvi-
mento progressivo" sôbre o desenvolvi-
mento instantâneo" - à parte de fugir
mais cêdo de favelas super- ocupadas e
insalubres - é que as áreas das famílias
são muito maiores em um está=ío apre-
cíàvelmente mais imediato de construcão.
O agente do desenvolvimento progressivo
frequentemente proporciona muito mais
espaço para viver do que o sistema co-
mum de desenvolvimento a baixo C1JStoe
instantâneo. Se tivessem o poder de es-
colha. muitos dos leitores dêste artigo
prefeririam uma área útil de {l5 a 75 me-
tros quadrados cercados por esteiras de
palha a outra, em que houvesse apenas
a metade da área. construída em tijolo e
concreto, e custando 15 vêzes mais. Além
de proporcionar mais espaço vital, a gran-
de maioria das habitações na barriada
têm áreas cobertas em mais de 90 metros
quadrados por piso, e são sempre pro-
jetadas para ter um segundo. Numa bar-
riada iniciada há uns 12 anos atrás, uma
grande proporção das moradias já pos-
suem um segundo andar em construção
ou já habitável. De uma análise de

seis moradias típicas de barriada é
evidente que depois de aproximada-
mente 20 anos de construção sem ne-
nhum auxílio ou assistência financeira
externa, uma casa de dois andares, com
área construída de mais de 180 m2 pode
5U feita com o mesmo investimento que
o gcvêrno colocaria numa casa =ínstan-
tãnea= com a metade daquela área, mes-
mo largamente financiada pelo govêrno,

O::em sido enfatizado que os progra-
mas de ínvestímento naturalmente refle-
tem ambas as diferenças com a vantagem
de reduzir a necessidade de crédito a um
mínimo ou mesmo de eliminá-Ia. A outra
vantagem eccnômíca vital do desenvolvi-
mérito progressivo é que permite e esti-
mula o investimento de recursos não mo-
netários - exatamente os que são abun-
dantes numa economia em desenvolvimen-
to O motivo das grandes diferenças en-
tr~ os custos financeiros da construção
"instantânea" ou "progressiva" (a pri-
meira custando cêrca de 100 vezes mais
do que a outra) é que o proprietário -
morador - construtor arrànía outros re-
cursos sob a forma de iniciativa, habílida-
de e tempo. O tempo, a paciência e a ha-
bíltdade da barganha de muitas famílias
que vivem de salários, jl1nto com a míría-
de de contatos com colegas de trabalho,
amigos e parentes, freqüentemente resul-
ta num valor enorme para dinheiro gas-
to em materiais e em trabalho esoecíalt-
zado. Isto é verdade apesar do fato de
que ajm'l'1. significativa por parte de pa-
rentes ou mesmo vizinhos, parece rara
nessas comunidades recém formadas.

Um 't,l'oduto" adicional de desenvol-
vímento proaressívo é o estímulo para de-
s-nvolvímento social através do estreita-
mento dos laços familiares e das atitudes
positivas em relação à sociedade adquiri-
das pelas famílias. São qualidades que
1'.:'<0 são mensuráveis, mas que são, tal-
vez, o teste final da validade e do mért-
1.0 de uma atividade. Qualquer um que
duvíriar da realidade ou ria existência
dêsse "produtos" precisa apenas passar
pouco tempo entre pessoas que estejam
trabalhando dêsse modo.

Um problema posterior, criado pelos
métodos "instantâneos" de construção de
habítacões e que está agora recebendo
a atenção inquieta de muitas autorida-
des, (25) é a estratificação social e con-
scqüente estagnação das comunidades for-
madas. Uma importante diferença entre
os grupos formados por projetos oficial-
mente financiados e as comunidades de
invasores são os critérios e procedimen-
tos para' a seleção dos participantes. Os
Impedimentos financeiros e os riscos só-
cio-políticos de projetos que dependem de
recuperação de capital de pessoas com
renda baixa e incerta exige desde o prín-
cípío um exame cuidadoso dos =benetí-
cíáríos'' por parte dos responsáveis pelo
programa. Os representantes dos que pa-
gam impostos provàvermente exigiram
que só tenham vez os que sejam financei-
ramente aptos para reembolsar o que será
gasto ou os que sejam politicamente acei-
táveis para ser os "pobres que merecem"
e que mais necessitam de subsídios. Os
grupos sociais resultantes ficam estratifi-
cados de qualquer maneira: se fôrem se-
lecionados tendo por base a capacidade
econômica, são apenas baixa classe mé-
dia: se o fôrem na base de necessidade,
serão apenas das camadas mais pobres.

Em nenhum dos casos se conseguirá
a mistura social necessária para a mu-
dança social e o desenvolvimento. A sele-
ção feita pelos invasores é mais ortodoxa
comercialmente porque não é feita ne-
nhuma tentativa de combinar exatamen-
te o 'consumidor e o produto (26), Qua.l-



quer um que achar que faria bem em par-
ticipar de uma invasão está livre para
fazê-lo. Uma esposa, um dentista, um
comerciante, por exemplo, podem decidir
que sua vida teria mais segurança se par-
ticipasse de uma dessas comunidades.
Desse modo a composição da comnnida-
de invasores tem mais probabilidades de
incluir os elementos necessários para um
equílíbrío econômico e social do que uma
comunidade enquadrada por dísposítívos
legais. E mais, à medida que os ínvaso-
como uma comunidade auto-selecionada.
experimentam uma taxa de progresso ra-
zoàvrlrnente contínua. a tendência à di-
versificação aumentará. Numa barríada
convenientemente localizada e em pro-
gresso, onde o parirão básico de uso do
solo é bastante flexível, (como são os
sistemas em xadrês, usualmente ernpre-
gados) a diversificação social será acom-
panhada por um crescimento na atívída-
de comercial e industrial. Q,'anto mais a
coisa vai indo, mais os moradores terão
com quem ter contatos proveitosos e
mais os pobres terão oportvn'dades de me-
lhorar svas condicões. A nolítíca de limi-
tar a alocacão de t'nioA.des de habita-
ção em projetes especincos feitos para
grupos esn-ctncos - P. de impor n"oie-
tos t-mpcfficos de habitações - Emita,
naturalmente. a mistura social e ínevítà-
voln.ente aumenta os custos ar'mínís-ra-
tívos tanto a curto c-imo a longo prazo.
O procedimento de desenvolver prozr=s-
alva-r-ente virtualmente elimina a neces-
sidade de s=bstdío direto. de modo qne
elímina os motivos para uma seleção só-
cto-econô-níoa.

Conhàriamente aos pontos de vista e
as ob íecõ=s dos O1Je se opõem ao modo
-progressívo», de deser-votv'mento. o pro-
cesso pronorciona npnsirlades nrban=s re-
Jattvamente altAS. Frpr11lentprnent.p.se Sl1S-
tenta O\le o método progressivo. por exívír
c=sws 11nifa",j1iarps. é antd-econôrrríco de-
vir10 às ím=nsas ár=as nec=ssár+as e ao
alto evs+o dos servicos 011e tería-n fie ser
esnalbaôos. No c=so de Lima, es+a 0bie-
ç!5o =n+ra em colapso a 11m exame mais
detalhado. Em nrtmelro ]11P-ar.d"rante as
ras-s iniciais do d"senvolvimp.nt.o. a r'e_
manda e ·np~p~~in"o.e r'e s=rvlcos públí-
C(1Sé rmu+o 1irnitarla. Jnicia'"'erte. esaõ-
tos e tubulações para água não são essen-

ciais. A difpr"n~a em ternno f!asto em
transnorte público. se anenas urna ques-
tão de mínvrtos, f.. neglip-pf1ciávpl em têr-
mos de cvs+os. Um servíco eficiente de
ônlbvs requer pouco capital e, em qr al-
o"pr caso, é 11Jna pronost=. c""'erci<tl.
Ql1ando os esgotos e as t"b"Ja~õps fô-
rem essenc'ats. as densirJ<,(lp<;serão grs n-
des o s"f'c~nte para .i"~t.fc9,-las. A den-
sír'ade notencíal do a,gI0merar10 prozres-
sivo médio, do tino oveves, é IRCl r=ssoaa
por acre, em h«bit·p~ões nní-famt'tares e
em estruturas de não mais de dois an-
dares. Isto supondo-se (111en=nhnma es-
tr't,nra t.er4, maís de dois pisos e o"e
cada propriedade puramente r"sid'''''cial
abrlzará em média urna e meia fa"'ílifls,
uma s"posi~;;o razoável. I'rr.a VP'7,q"P' os
spp-"nr1os andares geralmente são cons-
truídos para os filhos ou para alugar.

Se psse nr('c~(lirnpnto parA. o dpsen-
vo'vimento fôr adntad" nor pl""neiarl"res
urba11os, e s"a admini~tracão fôr ent.re-
gl1e às a"torid"des lrc"li". f1i'ífl ,,~. razi'io
parA, não cn10c"r llm<t deternoin~dq, pro-
T'nr~ão de terrenns snb a pronri"r1<o.oenú-
blic<t T'ara g"rantir al''''''''''a flex!hilinade,
partiC"hrIf1pn'e a obten"ão de dPnsir'a-
dps mais P1pvfld"s q"p.nrlo a" cil"c"nst·!\n-
cias as j"stif'c'1rem. Nl1"1 pl"imp.iro est,q,-
gio, por pxemplo. o merc<tdo poo.erá ser
uma porção de tendas numa praça aber-

ta, a ser mais tarde ocupada por lojas e
apartamentos. Do mesmo modo, casas de
cômodos, baratas e térreas, alugadas e ad-
ministradas pela Munícípalídade, pode-
riam transformar-se, mais tarde, em edi-
fícios de apartamentos. Os valores dos
terrenos, de qualquer maneira, tenderão
a aumentar assim que a expansão metro-
politana fizer o aglomerado aproximar-
se teoricamente, do centro urbano.

Normalmente. o apartamento sem ele-
vador obriga a densidades relativamente
baixas mas, de 'fato, há muito povoa di-
ferença entre as densidades residenciais de
apartamentos desse tpo e a provável futu-
ra densidade de Cuevas (27). Excet-oíonaj-
mente, como no caso de edifícios com
sete andares e acesso exclusivamente por
escada (anartamentos de um ambiente.
em Hona-Kona) pode-se atingir a altas
densidades. Mas essas solvcões raramen-
te são política e socialmente viáveis. Os
desenvolvimentos mais ortodoxos e mais
orát-c is sócto-econômicarnente falando
do tipo "alta rlensidade", para famílias
CO"1gpnhos muito baixos, excl=em o pro-
c=dlrnento "d=senvctvlmento provressívo».
Em relacão aos salários e capacidade de
ar=ortízacao dos beneficiártos, os desen-
volvimentos de baixa altura. e relativa-
mente de alta densida-te necessitam de
um capital inicial exc=ssívamente elevado.
Qne a economia em têrmos financeiros,
adooírída através de um lizeíro - ou
mesmo maior - aumento na densidade
r=s'denctal será o sl,f'ci"nte nara C"'''1-
pensar 9S f'cnnomi"s fínancetras e sociais
do "d=senvolvimerito nro=ressívo é algo
que flchano0s muito d=vldoso. A econornía
esnacíal do d=senvolvímentn tipo alta den-
sinade inicial (para proprietários-mora-
dores) renovsa no falso pressunosto de
que as rp.sir1pncias devem ser completa-
mente erruíps das de acôrdo com 0<; mais
modernos padrõ=s, quaíscver ove seíam as
nec=sstdades reais e a sit."açao econômi-
ca dos p"hi'antes. 011. então. no até ago-
ra. inj"stifico\vel mêdo de consumo exces-
sivo da terra exigido pelo crescimento
mod=rno.
CONCLUSõES

As razões em favor de dp~p"volvimen-
pro=r=ss'vo con+ra o "inst"n'''neo'' b'1.-
seado p''''' padrões "'o·rlernos mínimr-s node
ser me1hf\r r""'''mido O"fl.,..,(I'1se cons'de-
ram. flS prioridades das f"ncões b~s'c"s do
'.;,mbiente em q"e se s't,na a h=bí+a-
ÇPIOem rp)al'.i'ío às m=dancas ocorrtr'as
no d=cnrso da vida e o"e mudam, em
conserr-êncía, as prlorldades ent.re os
compon=n+es físicos e o meio ambiente
(2~). 'l'p"'-se arvvmenta+o oue a ord=m
ele príor+dades pnt.re os co-ooonentes bá-
SiC'lSpara a h"hitação r-op+Iar - no sen-
tido ""'fI.i<;a1Y'n1o - são os onost.os dos
que Sõo ren"eriõ"s pel"" padrô=s orícíats.
A famíl'a da baixa-renda tinica. à oro-
cvra rle um lar no meio urbano d=seta a
seg"r",nl'a nfl. pose= ni!, ter-a, erroipamen-
t.o c"TlJunHlirio. moradia a(leol1aila, P. 11t,i-
lidades públicas, nessa ordem. O Fstacl.o
of=r=c» exatamente o onost.o: Fm nrí=ei-
1'0 lugar nma c=s« roorí=rria (noa<; ""íni-
ma'i : a'gl1m e,,";panopnto com··nit~rio
(p'pl""lmpnte em f"-,,,asnostel"iol"e'" e~ even-
tvalmente, o t1t."JO d'l, nl"oprio(lade, de-
pOis a'Ie o comnromisso fAr saldfl,ilo. ftsse
modo de proceder é nreferido. entr"tant.o,
pplos grupos rla classe mérlia, c11ia se-
gl'ranca E'c"nÔmic'l. e social depende m"i-
to menl1s da posse de uma casa do que
da prrfissão e do st,at"s srcial.

Além disso. numa f'cfJnornfl,i de mer-
cfl.do. em or('casso l'Ie desenvolvimento. a
c1"sse m6dia tem acosso aos serviços ban-
cii.rio<;. de SP!1'l1TrlSe ao crédito nue está
também à disposição das camadas mais
baixas.

Um vez que a segurança seCIo-eco-
nômíca de uma família de classe média
depende mais do status material da mo-
radia que ocupa do que da sua posse, o
"desenvolvimento progressivo>" é um con-
ceito compreensivelmente rejeitado. A
transferência inconsciente dos valores da
classe média para os projetos e objetivos
feitos para as classes mais baixas é, sem
dúvida, a razão principal da oposição
emocional que muitos técnicos e admi-
nistradores fazem à idéia de permitir _
e muito menos encorajar - às p=ssoas de
viver rr-m ambiente apenas parcialmente
executado, e da sva aparente ceg+elra
ao evidente potencial que a idéia en-
cerra.

O significado da mudança c'llt'lral
o"e ac"n'f'ce no tempo numa mesma bar-
riada não apenas cofirma êsse tipo de
ambiente como 11m vefculo para desen-
volvimontn social e econômíc-i mas de-
monstra as conexões exístent=s entre as
diferentes demandas dos diferentes nÍ-
veís scctaís. lt evidente une as prio-
ridades relativas e as demandas do
que ganha baixos salários e o ane ga-
nha pouco acima no mínimo são diferen-
tes. A preocunacão com o st.:..t,"s mate-
rial é tão evidente na barrhila O"anto
em qualquer outro lugar. A família tí-
pica que constróe sua pr"'nT'i'l, casa, por
exemplo. pode acabar a fachada e "rna
sala de v'sttas de ac=rdo com padrões
bastante elevados. a 11m e-ste consíd=rá-
vel. antes o"e o resto da casa este ia
feito. A medida que a família a=menta
se» senso de seauranca. dímtnví s"a de-
peridênr+a de proximidade dos serviços
comnnítários.

Se se deve f'vit·"r a s"par-c"l.nitaliza-
ção e as conseoüentes compr=ssõ-s nos
habitantes e no Est.a,cl.oe se deva obter
uma con+rtb-ríção máxima dos habitan-
te" para 011" o Estar1" nn~"<t s=rvir a "m
número maior, a intemreta"'ãl1 anres=n-
tada npst·e artíco anonta ClflTamf'nte para
os princípíos do d=s=nvotvímen+o pro-
gr=sstvo. praticados nelos invasores - e
cons+rvtores de. c'dad=s. desde t=moos
ímemor+ats - em oposir1ío f'OS princí-
pios que governam as uolí+'css r1e habí-
tacão e rle nlaneía-o=n+o »rbano bi!S"A.il<lS
na construcào de habítacõ=s com pa-trões
mínirr-os. O conc-ito de padrão mí"'imo
uve aze como urna barr=t-a ao des=nvol-
vimento norque tenta nrotbír os pst.,o-ins
ínterrnedíáríos, deve dar lugar a conceí-
to qlle usa padrões como gniAS na dire-
ção de uroa conquísta progressiva de ob-
jet.ivos mínimos.
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feita em grande parte com auto-ajuda ou
com auxílio da própria localidade. ]j; fi-
nanciada sem o auxílio do Govêrno".
Charles Abrams Squatter Settlements:
The Problem and the Oportuníty (Was-
hington D. C. Departament of Housing
and Urban Development, 1966).

23 - Em junho de 1965, um grande
pedaço de terra foi comprado por uma
Associação que, no espaço de um mês ..
vendeu todos os lotes (cêrca de 800) por
500 dólares cada um, a metade à vista e
o resto em 12 pagamentos mensais, a
famílias de baixa renda, com status se-
rnelhante ao das que formaram a barría-
da. Os lotes medem cerca de 8x20 m. No
acôrdo não foram incluídos serviços ou
utilidades e não se pode dar título algum
de propriedade pois a venda era ilegal.

24 - Hipoteca e crédito para habí-
taçôes de baixo custo geralmente dá um
período de 20 anos de amortização e ju-
ros que variam entre 5 e 10%. Onde os
empréstimos são feitos em moeda extran-
geíra, os juros tão baixos ( se compara-
dos aos 15 a 20% cobrados pela rêde ban-
cária) implicam num subsídio governa-
mental de cêrca de 50% do C1Sto da ha-
bitação.

25 - O distrito José Maria Caro, em
Santiago do Chile, com uma população
de baixa renda, totalizando 100 mil ha-
bitantes, é um caso ilustratívo. Isto é
d.scutido em J. C. Turner, Uncontrolled
Urban Settlement.

26 - O projeto típico de uma agên-
cía é "vendido" em circunstâncias que
nenhum produtor do mercado livre so-
nharia em impor: tanto o comprador
quanto o artigo já estão predeterminados.
Poucos, se tantos, produtores comerciais
ou distribuidores arriscariam investir com
margens tão curtas; se o produtor quer
decidir o que fazer, então precisa ofere-
recer o produto ao maior mercado possí-
vel. Se é e quer vender a um determina-
do setor do mercado, precisa então produ-
zir o que aquêle setor necessita. Políticas
oficiais de habitação comumente tentam
definir a ambos e frequentemente encon-
tram sérios problemas de consumo.

27 - Prédios de muitos andares sem
elevador (walk-up apartments) com apar-
tamentos de apenas um ambiente formam
construídos em grande quantidade em
estrutura de sete pisos em Hong-Kong e
alcançaram densidades muito altas (1,1

mz por pessoa). Um projeto típico de qua-
tro andares no Peru (Tacna) foi planejado
para uma densidade de 160 hab/acre, que
vem a ser a densidade potencial (e a
futura provável) de Cuevas.

28 - Turner, A. New View of the
Housing Deficit.

29 - O setor de renda mais baixa
não é discutido aqui. Em J. C. Turner
A New View of the Housing Deficit, são
discutidos os argumentos do autor para
jl;stificar as. prioridades indicadas no
gráf 'co : uma vez que se muito pobres es-
tão praccipados antes de mais nada em
a.limentar-se e. conseguír um emprêgo, ar-
gumenta-se que êles são ainda mais de-
pendentes dos serviços comunitários do
q;e os que ganham salários: para êíes
é mais importante estar perto das fontes
de trabalho e que em consequêncía estão
menos interessados em residência estável
tendo pouco ou nada a investir ou a ga-
nhar pelo investimento.
ADENDO

Depois que êste artigo estava sendo
impresso, tive a atenção atraida pela pu-
blicnção do Departamento Americano de
Desenvolvimento Urbano chamada "A
m~radia inacabada mas habitável" por
William M. Shenkel. :e:sse relatório exa-
mina o mercado, existente nos Estados
Unidos. de casas inacabadas, que "em
anos recentes... absorveu uma parcela síg-
níficatíva do mercado de habitações" de
30 a 100 mil 'unidades por ano. O rela-
tório conclue que o sistema é econômico
e deveria ser subsidiado e extendido. Em
princípio. é parecido com o sistema des-
crito neste artíao. se bem que as econo-
mias selam muito menores - raramente
excedendo 25%. "Inacabadas" são as mo-
radias às ouaís faltam acabamentos e
acessórios. Na página 73, Shenkel escre-
ve: "Casas de quatro quartos vendidas
sem paredes internas nem acabamento
não seriam consideradas. provàvelmen-
te, como de acôrdo com os padrões míni-
mos de uma propriedade. Mas é extrema-
mente duvidoso Que casas inacabadas a
êsse ponto seriam consideradas co-
mo garantia de um empréstimo, sem
oie antes se fizesse alguma reserva e com-
pletasse a moradia. Tanto a economia po-
tencial do "desenvolvimento progressivo"
cuan+o as barreiras ínstitucíonaís para
que fôsse alcançado são confirmadas por
esta afirmativa.

Em outro relatório extremamente in-
teressante que acaba de chegar-me às
n,ãos: "Uma Sugestão para Demonstrar
Técnicas de Financiamento e Constru.ção
de Habitações destinadas às Faixas de
renda Mais Baixa na Califórnia Rural"
por Bellow, Lorenz. Powell e Goldes para
a Corporação de Desenvolvimento Rural
d~ ,Los .Angeles, a relevância desses prin-
cipios e confirmada. Citando o relatório
estadual de 1963 sôbre Habitação na Ca-
lifornia, os autores assinalam que 40%
das famílias dos trabalhadores das fa-
zendas (em sua amostragem) possuem ou
estão comprando suas casas, apesar de
só ganharem em média US$ 222,50! Ten-
do demonstrado que existe a demanda
o. ~elatório prossegue em respostas espe~
cífícas de fmanciamento, assistência téc-
nica e projetos - ilustrando a idéia bas-
tante avançada de casa této e de casa
embrião dos países em vias de desenvol-
vimento.
NOTA DO AUTOR

. O autor deseja assinalar o apoio do
Jomt Center for Urban Studies (Harvard-
MIT) e o fundo Olivetti pelo trabalho,
relatado em parte nêste artigo.

tradução de Claudíus S. P. Ceccsn



Governador Negrão de Lima,
Secretário de Just'iça Prof. Cotrim Neto,
e Presidente do Simpósio Pro]. Bandeira
Stampa, na solenuuule de encerramento.

Relatório da Comissão Especial de Dire-
trizes do projeto dos novos estabeleci-
mentos penais do Estado da Guanabara,

"Impregnei a execução de huma-
nidade, legalidade, jurisdicionalida-
de, rssponsabilidade".
"O diploma há de concentrar-se,

não no passado e no presente de
um réu, de um condenado, porém
no futuro de um homem livre".
"Embora condicionado ao tempe-

ramento da obra Iegíslatíva, o An-
teprojeto representa a colaboração
de um velho lutador que, repito,
quer encerrar sua vida, não entre
saudades, mas entre esperanças".

Roberto Lyra
(Sumário da Justificação do Ante-
projeto de Código das Exec:1ções

Penais) .

INTRODUÇÃO

Instalou -se a Comissão Especial no
dia l1 de abril de 1967, na sala de ses-
sões do Conselho penitenciário, sob a Pre-
sidência do Dr. Emerson Luiz de Lima
e com a presença de todos os seus outros
membros, o Dr. Arnaldo Rodrigues Duar-
te, o DI'. Remo Lainetti, o Arquiteto Mar-
cos Konder Netto e o Arquiteto Alex Ni-
colaípeíf, quando pelo Presidente foi pro-
posto e por todos aceito, o nome do Dr.
Arnaldo Rodrigues Duarte para Secretá-
rio Geral de Comissão, sendo então, tra-
çado o plano de trabalho, com desenvol-
vimento em quatro fases: 1) o prelimi-
nar, de instalação,· organização adminis-
trativa, coleta de dados, visitas a estabe-

Simpósio Internacional de
Sistema Penal

Com o objetivo de colher dados e
sugestões para a reformulação do sistema
penitenciário do Estado, a Secretaria de
Justiça do Govêrno da Guanabara e o
IAB-GB promoveram, entre os dias 11 e
16 de dezembro de 1967, o Simpósio In-
ternacional do Sistema Penal, com a par-
ticipação de delegados dos Estados, convi-
dados especiais, arquitetos, juristas e pe-
nitenciaristas. Seis convidados do exterior
eSL1VE:rampresentes ao Símpósio: Albert
Krebs, da Alemanha; Pedro Rubem DeI

Giudice, da Argentina; Jesse Frassen, da
Bélgica; Alfred Alexander Coutts, da In-
glaterra; Olin C. Minton, dos Estados
Unidos; e Taboba Amen Pisani, do Uru-
guai.

A Comissão Especial do Simpósio In-
ternacional do Sistema Penal foi a se-
guinte: juiz Carlos Luiz Bandeira Stam-
pa, presidente; Arnaldo Rodrigues Duar-
te, secretário-geral e executivo; advoga-
do Remo Lainetti, arquitetos Marcos
Konder Netto e Alex Nicolaeff, membros.

lccimentos penais e elaboração do temá-
rio para o S.I.S.P.; 2) de' realízação do
Simpósio; 3) o de elaboração do ~ela-
íórío e 4) o do concurso de projetos.

A segunda sessão da Comissão Espe-
cial, aos 18 de abril de 1967, no mesmo
local, foi presidido pelo Dr. Arnaldo Ro-
drigues Duarte, que comunicou aos de-
mais membros a renúncia do Presidente
Dr. Emerson Luíz de Lima, por motivo
de fôrça maior, e a escolha do nõvo Pre-
sidente, o Professor Oscar Stevenson,
passando, em seguida, a Oomíssão a dis-
cutir e deliberar sôbre matéria pertínen-
te à primeira fase de seus trabalhos.

A terceira sessão da Comissão Espe-
cial, aos 25 de abril de 1967, no mesmo
local, já foi presidido pelo Professor Os-
car Stevenson e nela prosseguiram as dis-
cussões e deliberações sôbre a fase pre-
liminar de suas atividades, tal como acon-
teceu na quarta sessão, aos 28 de abril de
1967, também no mesmo local.

A quinta sessão teve lugar aos 2 de
maio de 1967, no Salão Nobre da Peni-
tenciária Lemos de Brito, bem como a
sexta, aos 4 de maio de 1967.

A sétima sessão foi realizada, aos 6
de maio de 1967, na sala da Díretbria da
Penitenciária Talevera Bruce e a oitava
no Gabinete do Exmo. Sr. Secretário de
Justiça, aos 9 de maio de 1967, quando
por S. Excia. foi destinada uma sala ao
lado de seu Gabinete para sede da Co-
missão Especial.

A nona sessão, aos 11 de maio de
1967, ocorreu, ainda, no Salão Nobre da
Penitenciária Lemos de Brito e da dé-
cima sessão, aos 16 de maio de 1967, em
diante, passou a Comissão Especial a fa-
zer as suas reuniões naquela sala destí-

nada para sua sede, ao lado do Gabinete
do Exmo. Sr. Secretário. de Justiça.

O Professor Oscar Stevenson estêve
na presidência da Comissão Especial até
a sua quinquagésírna segunda' sessão, aos
9 de novembro de 1967, tendo em segui-
da renunciado, por motivo de fôrça maior,
tal como foi comunicado pelo' DI'. Arnal-
do Rodrigues Duarte, na quínquagésíma
terceira sessão, aos 16 de novembro de
1967.

Na quínquagésíma quarta sessão, aos
20 de novembro de 1967, inicialmente no
Gabinete do Exmo. Sr. Secretário de Jus-
tiça e, sob a presidência do DI'. Luiz Mon-
teiro Salgàdõ Lima, Chefe do Gabinete,
foi por êste declarado que, em face da
renúncia do Professor Oscar Stevenson, em
caráter irrevogável e por motivos parti-
culares, o Exmo. Sr. Secretário de Justiça,
Professor Cotrim Neto, escolhera para a
presidência da Comissão Especial o Pro-
fessor Carlos Luiz Bandeira Stampa, a
quem no ato, investiu em tais funções
e passou a presidência, prosseguíndo a
sessão na sala sede da comíssão.

Encerrou-se a primeira fase dos tra-
balhos da Comissão Especial em sessão
64.°, aos 8 de dezembro de 1967, em sua
sede.

Transferiu-se a Comissão Especial
para o Salão Amarelo do Copacabana Pa-
lace Hotel, onde realizou sessão de ins-
talação aos 9 de dezembro de 1967 e onde
funcionou até 18 de dezembro de 1967, 27
data em que retornou a sua sede, na sala
do lado do Gabinete do Exmo. Sr. Secre-
tário de Justiça.

O S.I.S.P. teve as suas sessões sole-
nes de instalação aos 11 de dezembro de
1967, e de encerramento, aos 16 de de-



zembro de 1967, realizados no Salão No-
bre e as sessões ordinárias no Salão Ver-
melho.

De tôdas as sessões da Comtssâo Es-
pecial foram lavradas atas em livro pró-
prio - dois volumes - e de tôdas as
sessões do S.I.S.P. houve apanhamento ta-
quígráríco, devídamenta ' traduzido, como
se vê dos anexos, dos (pais constam, tam-
bém, o Relatório do S.I.S.P., relatórios
das visitas aos estabelecimentos penais
dêste e de vários Estados, dados estatís-
ticos dos trabalhos da Comissão Especial
e o seu arquivo, como indica o incluso
índice dos mesmos anexos.

Realizou-se o S.I.S.P. na forma do
Documento de Trabalho e do Programa
em apenso, só não se tendo realizado a
sexta sessão por impedimento do Exposi-
tor Professor MelIo Tornaghi, e tendo
havido apenas duas alterações: os Expo-
sitores dos Estados do Rio Grande do
Sul e da Bahia, em vez de falarem na
terceira sessão, pelo adiantado da hora,
fizeram uso da palavra na quarta sessão
e o Expositor do Uruguai, oue seria ou-
vido na referida quarta sessão, foi ouvi-
do no in'cio da quinta sessão,

A Comissão Especial observou um Re-
gimento Interno e um Orçamento, apro-
vados, respectivamente; nas 21.a e 10.a
sessões.

DA FIL030FIA D.) SISTEMA PENAL

A Exposição de Motivos, que antecede
o CÓdigo Penal do Brasil, assinala:

"11: notório que as medidas pu-
ramente repressivas e prõprtamente
penais se revelaram ínsufcientes na
luta contra a criminalidade, em
suas formas habltvaís. Ao lado dis-
to existe a criminalidade dos doen-
tes mentais perigosos. :a:stes isen-
tos ele pena, não eram submetidos
a nentrma medida de segurança
ou de custódia, senão nos C'lSOS de
imediata periculosidade. Para cor-
rigir a anomílía, foram instituídos,
ao lado das penas, que tem finali-
dade repressiva e intimidante, as
medidas de segurança. Estas, embo-
ra aplicáveis em regra post delic-
tum, são essencialmente preventi-
vas, destinadas à segregação, vigi-
lância. reeducação e tratamento dos
indivíduos perigosos, ainda que
moralmente irresponsáveis.

"O sistema das penas acessó-
r.ias completa o mecanismo de luta
contra o crime. Ao contrário das
medidas se segurança, elas têm o
caráter de pena: são penas com-
plementares e seguem as principais.

"Na aplicação da pena, o pro-
jeto dá ao Iutz uma grande lati-
tude, de apreciação. Entre o míni-
mo e o máximo, êle graduará a
quantidade de pena de acôrdo com
a personalidade e os antecedentes
do criminoso, os motivos determí-
nantes, as círcvnstâncías e as con-
seqüências do crime. Em snma, ín-
dividnalizarâ a pena, adotando a
quantidade que lhe pareça mais
adeq-rada ao caso concreto.

"Mas, não só em relação à
q=antídade da pena é deixada ao
jUiz uma certa liberdade de apre-

28 ciação. Em determinados casos, o
projeto lhe confere a escotha entre
penas alternativamente comínadas,
e fac"ldade de aplicar comulatí-
vamente penas de espécie diversa e
a de deixar de aplicar qualquer das
penas comínadas,

"O projeto acentua, ainda, a.
liberdade do juiz em tudo quanto
se refere à aplicação e à execução
das medidas de segurança.

"As penas são de duas cate-
gorias: príncípaís e acessórias. As
primeiras são em número de três:
reclusão, detenção, multa. As
acessórias consistem na perda de
função pública, nas interdições de
direitos e na publ.cação da sen-
tença.

"Ambas, as penas privativas de
liberdade são temporárias. A de re-
clusão é a mais rigorosa. Executa-
se de acôrdo com o sistema pro-
gressiva, dividida [1 sua duração
em quatro períodos, No inicial, que
não pode exceder de três mes-s, o
condenado é submetido a isola-
mento diurno e noturno, passando,
no subseqüente" o trabalhar em co-
mum dentro do estabelecimento ou,
fóra dêle, em obras ou serviços pú-
blicos. Transcorrido o segundo pe-
ríodo, o recluso pode ser transfe-
rido para colônia penal ou esta-
bele címento similar. Finalmente, o
período de livramento condíc'onal,

"A reclusão, seja qr.al fôr o
tempo'fixado na sentença, não ad-
mite suspensão condícíonal. salvo
em se tratando de menor de vin-
te e um ou de maior de setenta
anos, condenado por tempo não
superior a dois anos.

"A detenção é drstínada a cri-
mes de menor gravidade. Não exis-
te nele período inicial de isola-
mento. Admite a s=spensão c-indí-
cional se inf~l'ior a dois anos.

"Assim 'na reclusão como na
detenção, o trabalho é obrigatório".

Tal orientação está consubstanciado
nos arts. 26 usque 32 do mesmo Código
Penal.

Para cumprimento das medidas de
s=g+rança detentívas, o citado Código
Penal prevê no § 1.0 do seu art. 88, os
seg-nntes es+abelec'mentos penais: mani-
cômio judiciário, caso de custódia e tra-
tamento e colônia agrícola ou Instituto
de trabalho, de reeducação ou de ensino
prcfíssional.

11: de ver, portanto, que a pena res-
tritiva de liberdade, em face da lei pe-
nal brasileira, tem' o duplo objetivo de
c.<>fesasocial e de rec'lperação individual,
é um meio e não bm fim, e que o seu
caráter aflítivo reside só e só na sua pró-
pria natureza de restrttíva da liberdade.

Daí porque na' execução de tais pe-
nas (reclusão e detenção para os crimes
e prisão simples para as contravenções)
eimpre evitar todo e qualquer sofrimen-
to moral ou físico além do absolutamen-
te indispensável para a defesa social (se-
gurança) e recuperação individual (tra-
tamento penal).

A pena como castigo só encontra
hoje lugar em museu de sistema penal.

Se é conquista universal e consagra-
do o princípio de índívídualízação da
pena, não ha como negar a peccssidade
de propiciar a índídualízação da execução
da pena, principio ;blue também já é con-
(/"ista universal e consagrado, na área do
~ utndo contemporâneo onde liberdade,
Justiça e direito são palavras que devem
Ler conteúdo autêntico.

Dos prisioneiros sob penas, dos cas-
tigos corporais, d!!,s penas de morte com
tortura, de todos aqueles crimes pratica-
dos pelo Estado contra o homem que pra-
ticou crime, até os nossos dias, muito ca-
minhou a humanidade e cada vez mais

S~ humaniza a Ciência penal, não por pie-
guismo, mas por progresso racional, por
desenvolvimento da civilização, por cultu-
ra e inteligência. Muito barbarismo já foi
banido. Felta, todavia, varrer alguns ta-
bcs. Lá ou acolá ainda se enccntram res-
quícíos daquele barbarismo, como, por
exemplo, cubiculos sem condições ,huma-
nas, por falta de iluminação e de ventila-
ção s'J.ficientes, por falta de leito apro-
priado, ou pelas restrições alimentares,
de vestuário ou de higiene pessoal.

O homem que se prende porque agiu
como fera, não pode ser tratado como
fera, como animal irracional, se é que
se pretende anular a tera que viveu nêle
e nele rec=perar o que de homem ainda
puder existir.

Não se prepara o preso para viver
na prisão e si-m í ora dela.

O estabelecimento penal moderno
quanto menos parecer com o tradícíonal
simples depósito de homens, tanto me-
lhor e mais efíoíente será.

O problema sexual nas prisoes se
constituí em uma das preocupações mais
serias dos penítenciaristas de tedo o
mundo.

Há várias soluções sugeridas, que vão
desde o alheíamento completo das a._' .ií-
nístrações em relação ao problema à mais
completa equação, como ccorre, entre nós,
na Bahia no estabelecimento dirigido pelo
Dr. Abílío Coutinho Neto, (vide relato
dêste delegado, no Stmpósío) .

Segundo Magalhães Noronha, no pre-
sídio de Solkoník, na Rúss.a Sovié~ica,
prccura-se solucionar o problema através
Ja pcssibilidades de saídas periódicas do
sentenciado, a quem, em csrtos cases, até
se concedem férias.

Para o penalista de São Paulo, pare-
ce mais racional a solução da Colônia
Agrícola de Boíchevo, também na .Rus-
sía, em que o sentenc.ado mora ~~ a
família.

Solução semelhante àquele que nos
foi lembrada pelo DI'. Abilio Coutinho
Neto, ccorre no México, onde se admite
a visita ao sentenciado não só da espôs-
sa, como, igualmente, de amante ou de
profissional para os solteiros.

Na Penitenciária Lemos de Brito exis-
te compartimento destinado a encontros.

Claro que tendo a saída do sentén-
clado, como a visita ao interno, devem
constituir regalia ao interno de boa con-
duta. O risco de fuga, nas saídas, é óons-
cientes.

Os autores em geral não recebem a
solução pela qual a visita se processa na
própria cela do condenado.

Sempre que se tiver de equacionar o
problema sexual nas prisões é mister ter
em consideração o decôro, a compustura
e a disciplina carceráría.

parecê que os estabeleclmentos agri-
colas se prestam melhor à solução do
problema' pela mais fácil convivência do
interno com sua família. .

Em todos os estabelecimentos penais
deve haver condições que permitam o
cumprimento do art. 29, § 1.0, do Código
Penal, isto é, trabalho para todos os con-
denados. É de lembrar o lema suéco: "pri-
meiro construa um local de trabalho
depois adicione ao mesmo uma prisão"
(vide pasta de "Dados e Estudos", sbb
título "Suécia, alguns dados),

Altamente convenientes e úteis são as
providências tendentes a permitir o auto-
financiamento dos estabelecimentos pe-
nais, o que, senão em tôdas as unidades
de um sistema penal, evidentemente, pelo
menos em grande número é perfeitamen-
te possível alcançar, como já se verificou,



no Brasil, parcialmente, em alguns esta-
belecimentos penais, como, por exemplo,
entre outros, no Instituto Penal Agrícola
Javert de Andrade, em São José do Rio
Prêto (SP), Instituto Penal Agrícola de
Baurú (SP) , Penitenciária Agrícola de
Itamaracá (PE) e a Penitenciária Agríco-
la de Neves (MG).

DOS ESTABELECIMENTOS GERAIS
TIPO

:.

Na história dos estabelecimentos pe-
nais, o "engenho" humano caminhou da
promiscuidade absoluta para o ísolamen-
to absoluto, antes mulheres, homens, me-
nores na mais degradante mistura, de-
poís a total falia de convivência, com si-
lêncio obrigatório e cabeças cobertas para
que um homem não pudesse sequer ver
o rosto do seu semelhante.

Ultrapassada êsse fase brutal e já
nos alvores de humanízação do cárcere,
foram construídos estabelecimentos pe-
nais grandes, na presunção de que seriam
grandes estabelecimentos.

Modernamente, é tranquila a conclu-
são de que o grande estabelecimento não
é o estabelecimento grande. Casas para
mil, dois mil ou mais homens são casas
condenadas. Admite-se, em geral, casas
para quatrocentos ou quinhentos presos,
no máximo e. mesmo assim, dependendo
do tipo, considerando-se ideal díspôr de
unidades de, aproximadamente, duzentos
internos.

Por outro lado, é também tranquíla a
conclusão de que quanto mais variados
os tipos de estabelecimentos Que integrem
um sistema penal, mais eficiente será
êste, por permitir melhor individualiza-
ção na execução criminal.

Assim, tendo em vista os tipos de es-
tabelecimentos exigidos pela lei penal bra-
sileira e os que existem no estrangeiro
e :no território nacional, é de considerar
conveniente para o Sistema Penal do Es-
tado da Guanabara a existência dos se-
guintes estabelpcimentos penais tipo: a)
Instituto de Classificação (bíotipolóaico.
social e legal); b) Presidio; c) Peniten-
ciária; d) Estabelecimento Penal Aberto;
e) Manicômio Judiciário; f) Hospital Pe-
nal; g) Sanatório Penal; h) Patronato
Penal ou Casa do Egresso; i) Colônia Pe-
nal Agrícola; j) Instituto Penai de Traba-
lho; k) Instituto Penal de Reeducação;
1) Instituto Penal de Ensino Profissional.

Nessa relação não se inclui Casa de
Custódia e Tratamento em face de opi-
nião dominante, colhida pela Comissão
Especial, antes e durante o S.I.S.P., no
sentido de que os sujeitos a ínternaçâo em
tal casa serão mais eficientemente aten-
didos em pavilhão especial de Manicônio
Judiciário.

Nos estabelecimentos penais, em face
do que determina o Código Penal e acon-
selham a experiência e a doutrina reco-
lhidas pela Comissão Especial, deve ser
observado: a) quartos individuais, com
banheiro separado, dispondo de chuveiro,
sanitário e lavatório; b) os quartos indi-
viduais devem ter no mínimo, além da
área do banheiro, 6 m2, com iluminação
e ventilação diretas e suficientes; C) a
área total construída deve ser de 30 a
40 m2 e o do terreno de 100 a 200 m2, por
interno; d) as áreas para trabalho, edu-
cação e cultos, recreio, administração,
serviços, etc., devem ser compatíveis com
o princípio de respeito é dignidade huma-
na e com objetivo recuperacional; e) de-
vem ser proíbidas as chamadas celas ou

células surdas, ou fortes, etc., isto é, sem
os requisitos dos quartos individuais, ad-
mitida, evidentemente, a adoção de ma-
terial especial para garantir a seguran-
ça na construção de tais quartos indivi-
duais, de modo a conter internos de
maior periculosidade e quando indispen-
sável o seu isolamento; f) os meios mate-
riais de segurança, tais como muros, fos-
sos, torres ou passadiços de vigilância,
sistemas elétrico de alarme ou sistema se-
melhante, etc., deve ser o menos desu-
manos possível, isto é, o que menos aten-
tarem contra a dignidade do homem prê-
50, que deve ser resguardada ao máximo
possível; g) as condições de higiene e sa-
lubridade devem obedecer ao mínimo que
se exige em relação á habitação do no-
mem livre, em face de legislação, dos re-
gulamentos e das instruções sôbre cons-
trução civil.

DO PLANEJAMENTO DO SISTEMA
PENAL DA GUANABARA

Os atuais estabelecimentos penais do
Estado estão localizados em quatro pon-
tos: a) Rua Frei Caneca; b) Quinta da
Boa Vista; c) Bangu; e d) Ilha Grande,
em vias de extínção. Pela conveniência de
manter os internos que respondem a pro-
cesso mais próximo do Forum Orlmínal,
seria aconselhável ter na Rua Frei Ca-
neca presídios e, em Bangu, estabeleci-
mentos para cumprimento de pena e de
medida de segurança.

O imóvel da Quinta da Boa Vista po-
deria ser transformado também em pre-
sídio ou em estabelecimento para cumpri-
mento da pena de prisão simples, mas,
evidentemente, para lotação compatível
com as suas áreas de construção e de
terreno, observadas as normas gerais aqui
preconizadas.

A construção de novas unidades dr-
sistema penal, se de lugar de melhores
condições climáticas não dispuser o Es-
tado, deverá ser feita em Bangu, onde
existe área que, aproximadamente, permi-
tirá erguer cinco unidades para 500 ín..
ternos cada, totalizando 2.500 conde-
nados.

Em escala príoritáría, seria de cons-
truír, desde logo, tais unidades e, assim
que possível, noutro local, um estabeleci-
mento penal aberto, de que não dispõe
ainda êste Estado, quando já existem, e
de longo tempo, noutros Estados do Brasil.

Estruturada a SUSIPE nos moldes
do Regulamento Penitenciário do Estado,
que se encontra em elaboração, e estabe-
lecido, portanto, o quadro geral de suas
unidades, só aí será possível mínudencíar
objetivamente providências de planeja-
mento a longo prazo.

Na situação atual, e como simples
sugestão, é possível lembrar o seguinte
planejamento: a) transformar, parcial-
mente, a Penitenciária Lemos de Brito
em Instituto de Classificação e em Pre-
sídio; b) transformar a Penitenciária
Milton Dias Moreira em Presídio; c)
manter como tal o Presídio do Estado,
mas com lotação compatível com suas
áreas e observadas as normas gerais aqui
preconizadas; d) manter o Estabelecimen-
to Penal Evaristo de Moraes, para cum-
primento da pena de prisão simples, mas
reformado, para ter quartos individuais e
lotação compatível com suas áreas, tam-
bem observadas aquelas normas gerais;
e) manter a Penitenciária Esmeraldino
Bandeira como tal, mas reformada para
ter quartos individuais e lotação compa-
tível com suas áreas, ainda observadas

as requerídas normas gerais; Í) construir
cinco novos estabelecimentos para cumpri-
mento de pena e de medida de segurança
em Bangu, com capacidade, cada um, para
500 internos.

Em tôdas as obras do sistema penal é
aconselhável usar mão de obra do ínter
no, o que permite alcançar três objetivos:
a) economia no custo de obra, pois, mes-
mo remunerado como qualquer homem li-
vre, é justo e lícito que o Estado deduza
(10 salário do interno parcela correspon-
dente a habitação e a alimentação que lhe
fornece; b) produtividade, pois o inter-
no, pelas contingências de sua situação
de prêso, recebe com entusiasmo o traba-
Ino, não falta nos dias imediatos ao pa-
gamento, não tem problema de condução
na ida e na volta do serviço, etc. e c) rea-
lizar, pelo menos em parte, terapêutica
ocupacional, evitando a ociosidade, a ver-
dadeira "vadiagem legal", horrível para-
doxo, pois o Estado prende pela contra-
venção de vadiagem e "pune" obrigando
o preso à vadiagem no cárcere.

Tudo deve ser feito para o aproveita-
mento do notável "potencial de trabalho"
que existe inaproveitado nos estabeleci-
mentes penais.

Injusto para os homens livres, que
não delínquiram, que se mantêm e que
pagam impostos, e cruel para os homens
presos, que praticaram crime e são man-
tidos pelo Estado, deixar que estes perma-
neçam meses, anos sem poder exercer o
direito e cumprir o dever de trabalhar, o
que violenta a letra do Código Penal e,
inclusive, o conceito constitucional do tra-
balho (art, 157, 11, da Constituição do
Brasil).

E é, também, de não esquecer que,
na divisão das horas do dia do interno,
deve existir sempre uma faixa de tem-
po que se lhe possa, conceder para "o tra-
balho livre do homem preso", tese apro-
vada na "Ir Conferência Nacional de De-
sembargadores", realizada em 1965, nes-
ta cidade.

CONCLUSAO

A Comissão Especial não traz neste
Relatório a opinião pessoal de qualquer
de seus membros e sim as conclusões a
que chegou à luz da experiência interna-
cional e nacional do aue lhe foi dado re-
colher no desenvolvímsnto de seus tra-
balhos antes, durante e após o S.I.S.P.

As soluções ideais para os grandes
problemas que afligem a humanidade são,
de regra, inatingíveis. No que se retere
a sistema penal, a solução ideal envolve
utopia, pois seria a desnecessidade dêle
pela extínção do fato social crime.

O bom funcionamento de um bom
sistema penal importa em ônus imenso
para os cofres públicos e todos sabem que
o Estado da Guanábara luta com sérios
problemas de receita e de despesa.

Não seria, portanto, de nenhum modo
útil, sugerir providênci.as muito além das
reais possibilidades econômico-financeiras
da Guanabara.
Eis porque a Comissão Especial pro-

curou indicar soluções que, não estando
nos limites mais desejáveis sôbre o aspec-
to científico e técnico, como, por exem-
).»0, unidades penaís para 200 internos, 29
aproximadamente,. e dispersos pelo terrí-
tórío do Estado. também não se afastem,
por ínteíro, do .que possa.' ensejar a exis-
tência de um serviço público que, sem ab-
surdo, mereça o título de Sistema Penal
do Estádó da Guanabara.
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Notícias

ESTAGIOS DE PESQUISAS NO CINVA

A Secretaria Geral da Organização
dos Estados Americanos (OEA) oferece
um número limitado de Estágios de Pes-
quísa por intermédio do Centro Interarne-
ricano de Vivienda y Planejamento (CIN-
VA), em Bogotá, Colômbia.

São escolhidos para êsses estágios de
pu;quisa os nacionais de todos os países
rrembros da OEA. O CINVA tomará em
consideração pedidos de profissionais gra-
duados nas disciplinas de arquitetura, en-
genharia, economia, sociologia e direito,
bem como nas especializações de desenho
e planejamento, q.ie tenham vínculos com
instituições que tratem dos problemas ha-
bitacionais.

Os estágios terão a duração mínima
de três meses e máxima de seis, dentro do
período que vai de 1.0 de outubro de
1967 a 30 de junho de 1968.

Para êsse período, os temas são os
seguintes: 1 - metodologia para a análí-
"e óscío-econômíca dos bairros de transi-
ção; 2 - possibilidades econômicas de sis-
temas construtivos de tr$lsição, orienta-
dos para a pré-fabricação; 3 -- organiza-
ção e contrôle de construção em massa de
moradias; 4 - métodos para estabelecer
normas mínimas em habitação de inte-
rêsse social.

Cada beneficiário receberá um aj -leI!
.nensai de 190 dólares, além de passagem
de ida e volta, do lugar de residência até
.dogotá. Os interessados' deverão enviar
seus pedidos e documentação, com ante-
cipação mínima de dois meses com res-
peito à data do início do período escolhi-
do para o estágio. Correspondência pars'
Roberto Pineda Gíraldc, Diretor de Cam-
po. Centro Interamericano de Vivienda y
Planejamento; Apartado Aéreo 6209; Bo-
gotá, Colômbia.

F'ECE E IAB-SP INSTIT'UEM
CONCURSO DE MOBILIARIO

Em colaboração com o IAB-SP, o
Fundo Estadual de Construções Escolares,
do Govêrno de São Paulo, instituiu o
Concurso de Mobiliário Escolar com o
Prêmio Abreu Sodré" que "visa desenvol-
ver entre designers e arquitetos, estudos
e pesquisas nacionais, relativos aos pro-
blemas do móvel escolar".

Os candidatos inscritos concorrem a
um prêmio de NCr$ 5 mil e a duas men-
ções honrosas no valor de NCr$ 1 mil
cada uma. A propriedade dos projetos
vencedores e dos autores, ficando o FECE
automàtícamente autorizado a executá-los.

O júri do concurso será constituído
de um representante do IAB-SP; um re-
presentante da Associação Brasileira de
Desenho Industrial; um representante do
FECE, arquiteto; um representante da
Secretaria de Educação, pedagogo; e um
representante da Associação Paulista de
Medicina, ortopedista.

Trata-se de uma iniciativa que, por
seus objetivos e suas características, me-
recem todo o apoio.

CONGRESSO BRASILEIRO DE
ARQUITETURA

Belo Horizonte será a sede do Con-
gresso Brasileiro de Arquitetura, promo-
mido pelo IAB e que terá o patrocínio
do IAB-MG.

O Congresso está marcado, em prin-
cípio, para agôsto deste ano.

CONCURSO PARA BIBLIOTECA
CENTRAL DA BAHIA

O Govêrno do Estado da Bahía, atra-
vés da Secretaria de Educação e Cultura,
instituiu um concurso público nacional,
oficializado pelo IAB-BA, para estudo
preliminar do projeto do Edifício Sede da
Biblioteca Central do Estado da Bahia.
Os prêmios estipulados são os seguintes:
L" prêmio - NCr$ 8 mil; 2.° prêmio
NCr$ 4 mil; 3.° prêmio - NCr$ 2 mil; 4.0
prêmio - NCr$ 1 mil; 5.° prêmio
NCr$ 500.

NOVA DIRETORIA DO IAB-MG
PARA O BI1l:NIO 68-69

Presidente: Jessé Guimarães de Bri-
to; 1.0 víca-presidente: Gil Piroli; 2.° vi-
ce-presidente: Hilmar TOECano Rios; 3.°
vice-presidente: Reynaldo Luiz Calvo; se-
cretário-geral: Renato Godinho; 1.0 se-
cretário: Márcio de Carvalho; 2.° secre-
tário: Haeckel Silva Rosenburg: 1.0 te-
soureíro ; Henri Friedlaender ; ; 2.° tesou-
reiro: Roberto Pinto Manata; diretores:
István Farkasvolgyi, José Abilio Belo Pe-
reira e Algar Goron; Conselho Superior:
Reynaldo Luiz Calvo e José Carlos Laen-
der de Castro; suplentes: Sidney José Por-
tela e Paulo Ramos Bop ; Assembléia Na-
cional: Willuam Ramos Abdalla, Algar
Goron e Jorge Dantas; suplentes: Silas
Raposo, Márcio Pinto de Barros e Mar-
celo Rezende; Conselho Fiscal: Mauro Go-
mes Batista, Eduardo Mendes Guimarães
Junior e Décio Corrêa Machado.

DIRETORIA DO CONSELHO
SUPERIOR DO IAB - BH.:NIO 68-69

Presiden.te Eduardo Knerse de Mello

Realizou-se no dia 26 de janeiro, no
Rio de Janeiro, eleições para a nova Di-
retoria do Instituto de Arquitetos do Bra-
sil, ficando assim constituída, para o pró-
ximo biênio de 1968-69.

Presidente:
Eruardo A. Kneese de Mello - SP

Vice-Presidente:
Reynaldo Luiz Calvo - MG

Vice-Presidente:
Miguel Alves Pereira - RS

Vice-Presidente:
José Fernando Carvalho - PE

Secretário Geral:
Fábio Penteado - SP

1.° Secretário:
Edgard Albuquerque Graef - DF

2.° Secretário:
Ary Magalhães - BA

1.0 Tesoureiro:
. \ Pedro Paulo de Mello Saraiva - SP
2.° Tesoureiro:

Emil Achoti Bered - RS



DF - SANEAMENTO BASICO
LEI N.? 5.318 - de 26 de setembro

de 1967.
Institui e Política Nacional de Sanea-

mento e cria o Conselho Nacional de Sa-
neamento.

O Presidente da República.
Faço saber que o Congresso Nacional

decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. l.0 A Política Nacional de Sa-

neamento, formulada em harmonia com
a Política Nacional de Saúde, compreen-
derá o conjunto de diretrizes administra-
tivas e técnícas destinadas a fixar a ação
governamental no campo do saneamento.

Art. 2.a A Politíc a Nac.onal de sa-
neamento abranverá:

a) saneamento básico, compreenden-
do abastecimento de água, sua fluoreta-
ção e destinaçâo de dejetos;

b) esgotos pluviais e drenagem;
c) contrôle da poluição ambiental, in-

clusive do Iíxo j
d) contrôle das modificações artifi-

ciais das massas de água;
e) contrô1e de inundações e de ero-

sões.
Art. 3.° É criado, no Ministério do

Interior, o Conselho Nacional de Sanea-
mento (CONSANE)" órgão colegtado , com
a finalidade de exercer as atividades de
planejamento, coordenação e contrô1e da
Política Nacional de Saneamento.

Art. 4.° O Conselho Nacional de se-
neamento é constituído pelos seguintes
órgãos:

ExposrçAO THONET EM BARCELONA

O Colégio Oficial de Arquitetos de
Barcolona r~~üizoll rEcent.emente uma ex-
))()sição da obra de Micha~l Thonet (nas-
cido em Boppard. 17A6, Alemanha) e que
ali iniciou o estudo de madeiras cornoen-
saras e curvadas a vapor. Em 1841. 'I'ho-
net obtém patentes de se11Sdesenhos na
Franca, Inglaterra e Bplg;ca, patentes es-
tas de que não se utilizou 10$<0. Depois de
anos de dífíc-ildades econômicas. conse-
gl1iu em 1849 trabalhar independente, em
Viena: sevs pnoietos são exibidos na ex-
posícão mundial de Londres em 1851 e,
em 1855. em colaboracão com seus filhos,
partícipa da exposição de Paris. Nesse
mesmo ano, inicia a exportação de cadei-
ras nara a América do Sul. É em 1856 que
funda a primeira fábrica em Koritschan.
Moravia, e realiza os primeiros projetos
de produção em massa, como a cadeira
n.? 14, num total de 50 milhões de uni-
dades aproximadamente.

Quando morreu, em 1872, Thonet ti-
nha filiais da firma em 17 cidades: Pra-
ga, Graz, Mônaco, Frankfort, Bruxelas,
Marselha, Milão, Roma, Nápoles, Barcelo-
na, Madri, Bucareste, Petersburgo, Mos-
cou, Odesa, Chicago e Nova York. Mas
sua ação não se limitou a isso. Devem-
se a Thonet os primeiros móveis de tubo
de aço dos anos trinta. desenhados por
Breuer, Mark Stam e Mies. Adolf Loos,
Le Corbusier, Otto Wagner e Hoffmann,
entre outros, empregaram os móveis de
Thonet, Na Bauhaus, os móveis que Mar-
vel Breuer, Mart Stam, Mies van der
Rohe e Le Corbusier desenharam, foram
todos produzidos nas fábricas de Thonet.
Giedion admite, com razão, que o desen-
volvimento do móvel em aço tubular
pode ter sido influenciado pela ''''madei-
ra curvada" de Thonet.

Legislação

I - Conselho Pleno;
TI - Comissão Diretora.

Art. 5.0 Ao Gonselho Pleno compete:
a) manifestar-se sôbre o Plano Na-

cional de Saneamento e outros assuntos
que lhe forem submetidos pela Comissã.o
Diretora;

b) pronunciar-se sôbre 05 critérios
que regerão os convênios a serem firma-
dos em decorrência do Plano Nacional de
Saneamento;

c) manifestar-se sõbre as medidas
destinadas a estimular o aperfeiçoamento
e a especialização de pessoal de nível su-
perior, médio e' auxiliar, no campo de
saneamento.

Art. 6.0 O Conselho pleno, presidido
pelo Ministro do Interior, será constituí-
do por representantes dos seguintes ór-
gãos:

a) Ministério do Interior;
b) Ministério da Saúde;
c) Ministério do planejamento e Coor-

denação Geral;
d) Ministério da Agricultura;
e) Ministério das Minas e Energias;
f) Ministério da Indústria e do Co-

mércio;
g) Ministério de Educação e Cultura;
h) Estado Maior das Fôrças Armadas;
j) Cada um dos Governos dos Es-

tados;
j) Associação Brasileira de Municí-

pios;
1) Confederação Nacional da Indús-

tria;
m) Confederação Nacional da Agrtcul-

tura;
n) Associação Brasileira de Engenha-

ria Sanitária;

o) Sociedade Brasileira de Higiene;
p) Socieàade Brasileira de Medicina
q) Federação Nacional de Odontologia
Art. 7.0 A Oomíssão Diretora compete
a) elaborar e expedir o PlattO Nacio-

nal de Saneamento, observadas as normas
gerais do plane,~ap1ento governamental;

b) fixar' critérios; para a delimitação
dos campos de atuação dos órgãos exe-
cutores do Plano Nacional de Saneamento·

c) orientar a elaboração orçamentá~
ria dos órgãos executores do Plano Na-
cional de Saneamento'

d) incentivar as providências neces-
sárias ao estabelecimento dos convênios
de saneamento;

e) promover o aperfeiçoamento da
tecnologia nacional no campo do sanea-
mento e incentivar o treinamento de pes-
soal especializado, cooperando na criação
de cursos de formação e aperfeiçoamento
de pessoal de nível médio e superior que
possa atender às necessidades das Regiões.
Estados e MUnicípios:

f) estabelecer critérios de prioridade
para obras de saneamento básico, que Se-
rão preferentemente financiadas sob o re-
gime de empréstimo;

g) colaborar com os Estados e Muni-
cípios na criação de entidades estaduais
de saneamento e órgãos municipais autô-
nomos que assegurem a operação e admi-
nistração dos serviços públicos de abaste-
cimento de água e esgotos sanitários,

hrt, 8.0 A Comissão Diretora será
constituída por um· Presidente, designa-
do pelo Ministro do Interior, e por dois
representantes de cada um dos seguin-
tes órgãos:

I - Ministério do Interior;
Ir - Ministério de Saúde;

MINISTÉRIO DO INTERIOR
Serviço Federal de Habitação e Urba.nismo

EDITAL
O SERVIÇO FEDERAL DE HABITAÇÃO E URBA-

NISMO (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 econômicos, sociais, institu-
cionais e físicos.

Os escritórios e pesoas físicas que já adquiriram
form~lários,., e ainda não os entregaram preenchidos,
deverao faze-Io quanto antes, para assegurar sua pre-
sença na primeira edição da relação de cadastrados a
ser brevemente publicada e distrituída pelo SERFHAU.

Rio de Janeiro, 28 de novembro de 1967

HARRY JAMES COLE
Superintendente
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!II ;- Ministério do Planejamento e
Cordenação Geral.

Art. 9.° A Comissão Diretora será as-
sistida por uma Assessoria Técnica e uma
Secretaria, cujo pessoal será requisitado
de órgãos da administração pública.

Art. 10.0 São órgãos executores do Pla-
no Nacional de Saneamento, no âmbito
Federal:

I - No Ministério do .Interior:
a) o Departamento Nacional de Obras

de Saneamento.
!I - No Ministério da Saúde:
a) a Fundação Serviço Especial de

Saúde Pública;
b) o Departamento Nacional de FJn-

demias Rurais.
Art. 11 A execução do Plano Nacional

de Saneamento far-se-á de preferência
por intermédio de convênios que promo-
vam a vínculação de recursos dos ór-
gãos interessados de âmbito federal, esta-
dual a municipal.

Art. 12 A presente Lei entra em vigor
na data de sua publicação.

Art. 13. Revogam-se as disposições em
contrário e, especialmente, os Decretos-
leis n.vs 248 e 303, de 28 de fevereiro de
1967.

Brasília, 26 de setembro de 1967;
146.° da Independência e 79.° da Repú-
blica.

Arthur Costa e Silva
Ivo Arzua Pereira

Tarso Dutra
Leonel Miranda

José Costa Cavalcanti
Edmundo de Macedo Soares

Hélio Beltrão
Afonso A. Lima

(D.O. DF. - 27 de setembro de 1967)

GB - PEDREIRAS
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DECRETO "N" N.o 708 - DE 31 DE
OUTUBRO DE 1966.
Dispõe sôbre o regime de exploração

de pedreiras no Estado da Guanabara, e
dá outras providências.

O Governador do Estado da Guana-
bara, usando dos podêres aue lhe confe-
re o item I do art. 30 da Constituição do
Estado e, considerando o 'que dispõe o
Decreto n.o 6.000, de 1.0 de julho de
1937, em seu Capítulo XXIII, referente à
exploração de substâncias minerais do
solo, subsolo, inclusive pedreiras (Título
lH, Seção lI) e a Leí m,? 948. de 27 de
novembro de 1959, referente à defesa flo-
restal do Estado da Guanabara, decreta:

Art. 1.0 Serão delimitados. como Nú-
cleos Industriais, e concedidas Iícenças
para exploração de pedreiras, enquanto
perdurarem favoráveis as condições das
jazidas, as áreas que satisfaçam às se-
guintes exigências:

I - Localização que assegure, duran-
te todo o período de extração de pedras
da jazida, uma área de seg-irança onde
serão vedadas construções estranhas ao
funcionamento do Núcleo Industrial e na
qual a distância mínima entre qualquer
parte da frente de ataque e a divisa a
ela fronteira seja de 150 m e entre qual-
quer ponto da frente de ataque e as de-
mais divisas seja de 50 m.

H -, Localização que não seja incon-
veniente à beleza paísagístíca ou preju-
dicial ao desenvolvimento urbanístico do
Estado a critério do Secretário de Obras
Públicas, cabendo recurso ao Governador,
ouvido previamente o Diretor do Depar-
tamento de Recursos Naturais da Secre-
taria de Economia.

lI! - Localízaçâo que não seja ínvo-
veniente ao normal funcionamento de
hospitais, ambulatórios, escolas, etc., e

que não represente perigo para reserva-
tórios mananciais, obras de arte, etc.,
existentes nas proximidades,

IV - Distância de qualquer ponto de
instalação de britagem à divisa mais pró-
xima superior a 80m.

V - Equipamento de britagem do-
tado de dispositivo que impeça a disper-
são aérea do pó para fora dos límítes da
área de localização da pedreira.

Art. 2.° Os pedidos de licenças para
exploração de pedreiras com delimitacão
como Núcleos Industriais, devem ser apre-
sentados ao Instituto de Geotécníca, da
Secretaria de Obras Públicas, acompa-
nhados dos seguintes Documentos:

I - Planta de situação plano-altímé-
trica da área total de localização da pe-
dreira e Instalação afins, com curva de
;) em 5 metros, em escala de 1:1000 ou a
critério de órgão competente, e da qual
conste:

1 - Tôdas as cotas necessárias à per-
feita definição da área total do terreno;

2 - Imóveis, logradouros públicos o
particulares vizinhos à área da pedreira;

3 - Perímetro das contruções exis-
tentes na área total, que deverão ser co-
tadas em relação aos limites de todo o
terreno e dos prédios logradouros vizi-
nhos;

4 - Perímetro da área permissível
para a exploração da jazida de acõrdo
com o estabelecido no art. 1.0, item I:

II - Documentos comprobatóríos de
serem os requerentes proprietários ou le-
gítimos possuidores da área tôda da pe-
dreira, 0)1 de terem competente autoriza-
ção dos proprietários (provada esta qua-
lidade) para a pretendida exploração, bem
como sna sujeíção à exigência do art. 3.°
dêste Decreto.

III - Certidão do Registro Geral de
Imóveis, comprovando constituição de
servidão .que atenda às limitações dêste
Decreto sôbre as áreas contidas na faixa
de segurança referida no item I, do art.
1.", dêste Decreto, quando não fôr a re-
querente do domínio sôbre ditas áreas.

Art. 3.° Aprovada Iccalízação pelo Se-
erstárío de Obras Públicas e assinado
têrmo de obrigações com o Estano, com-
prometendo-se por sí, seus herdeiros e
-sucessores, a manter, enquanto durar a
'exploração, as condições mínimas exigi-
das -neste Decreto, bem como a não efe-
Luar desmembramentos, loteamentos, cons-
truções, arrendamentos ou outro qualquer
ato que venha a reduzir a área apresen-
tada, será o processo encaminhado ao Sr.
Governador do Estado, para assinatura
do respectivo Decreto de delimitacão do
Núcleo Industrial. Concedido o Núcleo In-
dustrial, a pedreira será Ilcencíada pelo
Instituto de Geotécnica.

'§ 1.0 No caso de violação de qualquer
cláusula do têrmo de obrigações, ou de
qualquer disposição dêste Decreto, será
cancelada a delimitação como Núcleo In-
dustrial e cassada a licença para a ex-
ploração da padreira.

§ 2.° A licença anual concedida nos
têrmos dêste Decreto consíderar-se-á au-
tomàticamente renovada em cada ano,
independente de despacho, desde que pa-
gue o interessado, na época própria, os
emolumentos devidos, cumpridas as de-
mais formalidades.

Art. 4.° As pedreiras em funcionamen-
to que satisfaçam as exigências dêste De-
creto deverão requerer a concessão do
Núcleo Industrial.

Art. 5.° As pedreiras existentes atual-
mente, e aue não satisfaçam às exigên-
cias dêste Dacreto, poderão desde que não
tragam inconveniente ao bem público ou
particular, a critério da Administração
Superior, ser licenciadas a título precário

anualmente, contanto que satisfaçam as
seguintes condíções:

1 - Qualquer ponto da frente rocho-
sa deverá estar a uma distância mínima
de oitenta metros (BOm) dos prédios e
logradouros mais próximos da pedreira.
2 - A instalação de britagem deverá es-
tar a uma distância mínima de 40m dos
prédios e logradouros mais próximos da
padreíra e dotados de dispositivos ade-
quados para evitar a dispersão do pó,

Art. 6.° Não serão concedidos licencia-
mentos para novas instalações e explo-
ração de pedreiras nas áreas das Regiões
administrativas de números I! (dois) a
VI.' (seis) e de número XXIII (vinte e
três) .
Parágrafo único. As pedreiras atualmen-

te existente nas áreas de Regiões admi-
nistrativas de n.vs II (dois) e VI (seis)
e XXIII (vinte três) deverão cessar i"tei-
ramente tôdas as suas atividades até o
dia 3 de dezembro de 1966.

Art. 7 ° As pedreiras destinadas ex-
clusivamente a produção de meios fios
paralelepípedos, blocos- e placas (pedrei-
ras rnani-aisj continuarão ser redígídas
pela legislação em Vigor.

Art. 8.° Ficam revogados os Decretos
n.vs 67 de 18-9-63 e 354 de 4-2-65.

Art. 9.° O Secretário de Obras Públi-
cas baixará as normas complementares
que forem necessárias a execução do pre-
sente Decreto.

Art. 10 :íl:ste Decreto entra em vigor
na data de sua publicação revogadas as
disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 31 de out-ibro de
1966 - 78.° da República e 7.° do Esta-
do da Guanabara.

Francisco Negrão de Lima
Raymundo de Panla Soares

Armando Salgado Mascarenhas
Hildebra.ndo Monteiro Marinho

(D. O, 3 de novembro de 1966 - Capa)

GB -

TOMBAMENTO NO
TEATRO JOÃO CAETANO

DECRETO "E" N." 1,793 - de 27 de
outubro de 1967.

Determina a inscrição no Livro do
Tombo das Br-las Artes ra Divisão de
Patrimônio Hístór lco e Art-st'co, do De-
partamento de Cl1ltnra. da Secretaria de
Educação e Cultura do Estado da Guana-
bara, dos painés que menciona.

O Governador do Est,ado da Gvana-
bara, usando das a+ríbuícões que lhe con-
ferem os arts. 43, item TI, e 44, da oons-
Utuição Fstadual, constderando os arts.
33 e 94 da mesma Constituição, e tendo
em vista o disposto no art. 5.°, do Ane-
xo do Decreto "N" n.' 346, de 31 de de-
zembro de 1964.- e o que consta do pro-
cesso n.o 03-300,396-66, decreta:

Art. l.0 Ficam tombados. para fins
de inscrição no Livro do Tombo das Be-
Ias Artes, da Divisão de Patrimônio His-
tórico e Artístico do Departamento de
Cultura da Secretaria de Educação e C'11-
tura, os dois paínés pintados sôbre pare-
des do "foyer" superior do Teatro João
Caetano, situado na Praça Tiradentes,
neste Estado.

Art. 2.° Revogam-se as disposições em
contrário.

Rio de Janeiro, 27 de outubro de
1967; 79.° da República e 8.° do Estado
da Guanabara.

Francisco Negrão de Lima
Gonzaga da Gama Filho

(D. Q,-GB 31 de outubro de 1967 - Capa)



Há 47anos
trabalhatnos

para
que as construcões

duretn
lnuíto mafs que isso.

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
(é cimento-amianto puro produzido
com o máximo rigor de

fabricação e total aprovação
em LJSO 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 IMEDIATA:

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

CASASANO S.A.
indústria e comércio

Matriz: Rua Marcílio Dias, 26 - Tel 23-1966 - Rio ID Filiais: Belo Horizonte : Av. Paraná, 173 - Tel. 2-3902 • Brasília : S.I.A.
lote 1290{1300 - Tel. 2·0513 • São Paulo. Rua Marquês de ltú, 88 . 6° andar· Te!. 35-2351 . 35-3660 . 37-2470



Utilidades pa ra a casa
escolhidas na produção nacional
pelas características de
forma e funçõo - bom desenho

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

Loja do Bom Desenho
Visconde de Pirajá, 210 - A
Rio de Janeiro
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