


a aplicação de LETRASET INSTANT LETTERING
esimples assim ...

LETRASET TRABALHA PARA voc~LETRASET INSTANT LETTERING - 80 dife-
rentes familias de tipos garantem qualidade
para seus pro [etos, plantas. gráficos, layouts
e arte-final. LETRASET HR é resistente ao
calor - V. pode tirar quantas cópias he-
liográficas quizer. O seu uso é tão simples:
1 . remova o papel do verso e coloque a
letra na posição (o traço na parte inferior
deve sempre ser colocado sóbre a linha-
-quia do original). 2 - Risque a letra por
igual. de cima para baixo. com uma esfe-
rográfica. 3 - Arranque cuidadosamente a
fólha - a letra já está no papel. 4 - Re-
ponha a fólha do verso sôbre a letra e
esfregue, para uma perfeita aderência.
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Favor enviar folheto explicativo

Nome:

Res. :• risque tôda a área • destaque a fôlha
da letra com uma
esferográfica. Local de trabalho:

,.J Letraset do Brasil
r~Artes Gráficas Uda.

Enderêço:

Av. Presidente Vargas. 590· Gr. 304 - Tel.: 43·7954

----------- Rio-G8.

• Peça demonstração no seu Revendedor. • Visite nosso stand na USE .



Qual ytdro liso você podeespecificar gue tenhaespessuras de 2 a 11mm, .
com comprimento e
largura em múltiplos de
5 cm assegurando economiae sempre uma qualidade
unilorme?

Modéstia à p'arte,
só o da Vidrobrás

Somente a VIDROBRÁS pode assegurar, ao mesmo tempo,
economia e qualidade. Não interessa o tamanho do vão em
que o vidro liso será aplicado. Porque a VIDROBRÁS
fabrica Vidros lisos em 8 espessuras diferentes. E em
múltiplos de 5 em, nas dimensões comerciais.
Assim é muito simples especificar VIDROBRÁS com economia.
Sua experiência como a maior fábrica de Vidros Planos
da América do Sul, ajuda V. trabalhar. Sabemos que nem
sempre o mais econômico é o melhor. E, modéstia à
parte, o Vidro Liso VIDROBRÁS é o melhor.
Converse com o distribuidor Vidrobrás mais próximo.

Vidros Lisos

Indústrias Reunidas Vidrobrás Ltda.
a maior indústria de vidros planos
da America do Sul

sz,o PAULO: AV. PAULISTA, 1938 - 11,0PAV. - DIVISÃO VIDROS PLANOS· TElS.: 37-3511,35-3198,35-1170,35-1179,31-1920,31-2840, 31-2865 e 31-3691 - CX. PQST AL, 5623 - END. TELEGR.: VIOROBRAS
• ESCRITÓRIOS: RIO DE JANEIRO: RUA DEBRET, 23 - 14.0 ANO. - TEl.: 22-5076 - END. TELEGR. VIUROBRAS • PÓRTO ALEGRE: AV. FARRAPOS, 146 -,2.° ANO. - CONJUNTO 21· TEL.: 5-1738
END. TELEGR. VIDROBRAS • RECIFE: RUA MATIAS DE ALBUQUERQUE, 223 - 8,° ANO. - SALA 808 - TEL.: 4~2499 - END. TELEGR.: VIDROBRAS - CX. POSTAL, 2626

FABRICAMOS TAMBEM: .VIDROS PLANOS IMPRESSOS E ARAMADO. VIDROS DE SEGURANÇA TEMPERADOS TEMPER1TE E LAMINADOS PROTECTOR .PORTAS CLARITE.U-GLAS .EMALITEe
FIBRAS DE VIDRO FIBRAVID •
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2 LAMBRIS

LOUÇA SANITÁRIA

TI.JOLOS

TACOS

Quem
PARQUETS

PLÁSTICOS

MÁRMORES

LUMINARIAS

Especifica? AQUECEDORES

FOGõES

PINTURAS

GRANITOS

FERRAGFJNS

CERAMICAS

MóVEIS

ESQUADRIAS

ALUMíNIO

FERRO

MADEIRAS

VERNIZES

õLEOS

TECIDOS•o arquiteto 'rELHAS

CIMENTO

IMPERMEABILIZANTES

VIDROS

o arquiteto não concebe coisas ir-
reais. A sua c,nncepção é material
desde o primeiro traço. O traço, a
linha são notações que correspon-
dem a .determinados meterlals. É o
arquiteto pois quem decide qual o
material a ser empregado. Há di-
versos tipos de materiais e nem to-
dos sã,!) conhecidos pelos arquite-
tos. Será que êles conhecem o seu
material?

MATERIAL ELÉTRICO

ELEVADORES

l\IONTA CARGAS

EXTINTORES

ISOLANTES

TÉRMICAS

A melhor maneira que o senhor
tem' para tornar o seu mafJerial co-
nhecido pelos arquitetos. é apre-
sentá-Ia através das páginas de

AZULEJOS

ESCADAS ROLANTES

FUNDAÇÕES

ARQUITETURA CHAPAS CORRUGADAS

CANOS
A revisto que tede arquiteto bra-
sileiro lê e coleciona. FôRMAS



Êste lembrete
já está na mesa dos

engenheiros, arquitetos
e construtores

mais atualizados
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Trata-se da última palavra em material de construção para casas, fábricas e edifícios modernos.
A facilidade, a rapidez e a economia com que se constrói com os ·blocos Reago conquistaram

ràpidamente o mercado. Num tempo recorde, com a máxima facilidade, ergue-se uma parede
com os blocos Reago (e muito mais resistente e durável do que as outras), dispensando fôrmas nas

estruturas de concreto, ernbóço, e até mesmo massa fina, se ficar aparente. Você pode imaginar a
economia que isso veio trazer às nossas construções? Os blocos Reago solucionam um número

enorme de problemas em qualquer tipo de construção. Porque, além de decorativos e econômicos,
o processo de construção é na base da modulação com blocos. Os blocos Reago são isolantes acústicos

e térmicos. V. não acha que, por tudo isso, vale a pena pedir a visita de um representante nosso?
~~
.~.~~

REAGO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S,-A. Sede: Via Manleiro Lobato, km 34· Guarulhos Rr.;.O
Escr. São Paulo: Rua Preso Soares Brandão, 163 - Caixa Postal 4295 - Fones: 63 8233 - 63 8237 - 63 8244 ~



• Prédios escolares em Minas Cerais

Estando a Comissão Estadual de Salá-
rio Educoção empenhado em promover es-
tudos o rr speito da melhor funcionalidade
das prédios escalares da Estada de lvlinos
Gerois, tornam-se imprescindíveis constcn-
tes consultas a livros técnicos e revistas.

Assim sendo, solicitamos o obséquio de
enviar-nos mensalmente a revista ARQUI-
TETURA bem como os números atrasados
a partir de janeiro de 1967, que muito en-
grandecerão o acêrvo de nossa biblioteco.

José Antônio Silva Coutinho
Presidente da Comissão Estadual de Sa-

lário Educaçõo (CESE) Secretaria de Edu-
cação do Govêrna do Estado de Minas Ge-
rais.

Ruo Paraíba, 641
Belo Horizonte - MG
incluímos a CESE em nosso lista de dis-

tribuição regular e remetemos pelo Correio
os números átrasados ainda disponíveis,

• Engt:nheiro em Moto Crosso

Sendo engenheiro civil (CREA 18.465-
D - 6.0 Região) e dedicado ao ramo de
projetos e construções, nesta cidade, ve-
nho sol icitar-Ihes a envio da revista
ARQUITETURA cujo distribuição, conter-

me nata inclusa em seu expediente, é ex-
tensiva aos prcfissloncis interessados.

Outrossim, caso sejo obsequiado com
uma assinatura dessa
solicito enviarem-na

excelente revista,
para o enderêço

abaixa.
Abrãa José Netto
Rua 13 de Maio, 1185
Compo G: ande - MT

(8 Biblioteca 8.° DRF/DNER - São
Paulo

Considerando o lnterê sse demonstrado
pelos engenheiros e orquitetos dêste 8.°
DRF I DNER, aproveitamos a oportunidade
para solicitar-vos a título de "doação" .-
para a biblioteca dês te Distrito - a revis-
ta editada par êsse órgão, ARQUITErüRA,
publicação essa que reputemos de alta ní-
vel.

Ney Viana Saraiva, Engenheiro-Chefe
da 8.0 DRF

Rua Venceslau Brás, 175. 10.0, sI 101
São Paulo - SP

• ~nge"heiro em Brasília

Saudações I Venho solicitar através esta,
seja incluído na relação de distribuição
desta excelente revista que é ARQUITE-
TURA.

Marcus Herndl, engenheiro civil e mili-
tar, Chefe da Seção de Construção e Ma-
nutenção do Serviço de Engenharia da
6.a Zona Aérea.

Super Quadra Sul li O, BI. H, apto 202
Brasília - DF

Diálogo

• Estudante em São Paulo.

Sou estudante de crquiteturo na Fa-
culdade de Arquitetura e Urbanismo da
USP e gostario por isso de ser assinante
da revista ARQUITETURA da qual tive
sempre ótimas referências.

Abusando de sua crençõo gostaria de
solicitar-lhe os números atrasados que
fôssem possíveis de serem enviados.

Nadia Laghetto
Rua Cláudio, n.? 75
São Paulo - SP-10

• E~tudante em São Paulo

Sou estudante de Arquitetura na Fa-
culdade de Arquitetura e Urbanismo da
Universidade de São Paulo. Sendo assim,
solicito-lhe uma assinatura da revisto

ARQUITETURA do qual sempre tive elo-
giosa!> referências. Se fôsse possível goste-
ria ainda de obter o maior número de
exemplares antigos.

Ari Vicente Fernandes
Rua Bresser, n.? 2314
São Paulo - SP-6

• Desenhista em Vitória

Sendo desennisto arquitetônico da cie.
Brasi lei ra de Fôrça Elétrico, desejo, coso
seja possível, receber mensalmente esta re-
vista, pois somente agora foi que 'tomei

conhecrmento da existência do mesma, por
haver sido presenteado por um meu amigo
engenhei ro.

Se não houver possibilidade de ser oren-
dido, peço que me enviem pelo menos dois
exemplares: o que foi dedicado o mobi-
llório n.? 30 ou 31) e o do lançamento
das casas pré-fabricados do OCA.

Tolumnio Paiva
Rua Joaquim Llrio, 210
Vitório - ES

• Estudante em Pôrta Alegre

Sou estudante de arquitetura da Uni,
versidade Federal do Rio Grande do Sul
e reconheço em sua publicação, valor di-
dático. Sou originário do interior e susten-
to minha formação com meu próprio tro

balho e nõo posso ter despesas extras além
das inevitáveis de habitação, ollmentoçõo
e vestuário. Por êsse motivo, atrevo-me a
solicitor-lhes G envio de suo publicação
sem a efetivação de pagamento, da qual
elo é sem dúvida merecedora.
Raul Hennemann

Praça Conde de Pôrto Alegre, 77, apt.
605
Pôrto Alegre RS

• Arquiteto em Rondênie 3

O arquiteto Jaime Faria, Carteira Profis-
sional 13. 146-D, 5.0 Região, Diretor da
Divisão de Obras do Território Federal de
Rondônia, pede que seja incluído entre os
que recebem o revista ARQUITETURA,

Arquiteto Jaime de Faria
Divisão de Obras
Pôrto Velho - Território Federal de
Rondônia

• Biblioteca no Rio

Temos a sotisfação de informar a V.
Sa. que êste Instituto mantém o biblioteca
Tenente Antônio João, onde professôres,
auxiliares e alunos consultam livros, revis-
tas e demais publicações que lhe são ne-
cessários. Assim sendo, vimos pedir a V.
5a. seja o mesma inscrita nêsse órgão de
divulgação a fim de recebermos, gel1elc-
samente, cs publicações editadas,

Prof. T aciel Cylleno
Diretor do Instituto Cylleno
Rua São [cnuórto, 289 a 307
Rio de Janeiro - GB

• Literatura esvaziada

Sendo esta a melhor revisto especic lizo-
da do Brasil, faltando em minha b.bliote-
ca, a minha literatura ficará vazia.

Não recebo mais desde o n.? 59, ossim
sendo solicito-lhes a fineza de continuo-
rem me remetendo essa vclioso revista.

Renato Gomes Luz
Rua Abuassali Abujanra. 60 - Jardim
Paulista
Ourinhos - SP

Tomamos os providências lndispensé-
vels paro assegurar-lhe o recebimento de
ARQUITETURA, evitondo, desta forma,
uma lamentável falha em suo biblioteca e
o esvaziamento de sua literatura.



Stafford Harbour, próximo c Washington

. /

o vale internamente arborizado do Rio Po-
tomac apresenta ainda algumas condições
para a implantação de locais paro repou-
sa, convalescença e moradia. Nesta região,
ocupando uma área de 1850 ha situada a
60 km de Washington, Paul Rudolph pro-
jetou a nova cidade de Harbour Stofford
para 30 mil habitantes. A nova cidade dis-
põe de ruas e uma rêde de corninnos para
pedestres, um pôrto esportivo com capa-
cidade para 750 barcos, praias, lojas e na
ponta da península um centro urbano com
hotéis, lojos etc., ao lado do qual estão as
praças de esportes, os campos de tênis e de
golfe, os clubes hípicos, as pissinas, etc ...

I
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o setor residencial é bastante diversificado
e abrange desde os grupos de residências
unifamiliares até as casas-terraço. Das 9.500
habitaçães, 4.000 são isoladas, 4.000 são
unifamiliares e 1.500 são multifamiliares.
A densidade média do setor habitacional é
de 20 habitantes por hectare. A forma da
cidade acompanha as irregularidades do
terreno e enquanto as moradias ocupam
as encostas dos morros os vales foram re-
servados às escolas' e casas de saúde. A
arquitetura acompanha o relêvo do solo,
acentuando-o. Para evitar que o nôvo nú-

Arquitetura hoje

cleo urbano viesse a se transformar em
uma cidade-dormitório foi p:ojetado um
distrito industrial no setor Oeste. A
implantação de Stafford Harbour se fará
em etapas, prevendo o plano de Paul Ru-
dolph um prazo de 12 a 15 anos. Pora
sua conclusão uma parte da cidade pro,e-
tado, no entanto, deverá estar concluído
ainda êste ano com todos os elementos ne-
cessários a seu funcionamento. Pretende-
se ainda que os trabalhas se sucedam sem
interrupção de maneira a permitir que a
cidade se desenvolva progressivamente, is-
to é, que a medida em que começa a viver
vá igualmente tomando forma. As duas
ilustrações mostrem uma visão do centro
da cidade e uma planta do seu setor oeste.

Hotel Stav;by Skov

de outub:o do ano vindouro o X Congresso
da U IA. O secretariado do Congresso
será exercido pela Federação Argentino de
Sociedades de Arquitetos (Montevidéu 942
- Buenos Aires-Argentina) e seu presiden-
te será o crqui teto Frederico Duarte, mem-
bro do Comité Executivo do UIA; o arqui-
teto Auberto Riwr será o relatar geral.

O tema "A habitação de interêsse so-
cial" será estudado sob os seguintes pon-
tos de vista: os consumos residenciais; o
habitação coletiva e a habitação indivi-
dual.

5

Jean Famenton

Faleceu em Paris em 18 de fevereiro úl-
timo o arquiteto e engenheiro francês Jean
Famentan, diretor dos estudos de Arquite-
tura na École Supérieure des Beaux Arts de
Paris e membro da Comissão de Reforma

Localização: Little Belt, Middelfart, Dina- de Arquitetura na França. Jean Famenton
marca foi relator-geral do VIII Congresso da UIA

Projeto: Knud Friis e Elmar Moltke Niel- e membro do grupo prOVISOflO de Forma-
sen, arquitetos MAA ção do Arquiteto da UIA.

Construção: 1966/19,67

O hotel está localizado dentro de uma re-
serva flarestal numa pequena colina aa
norte da cidade de Middelfart, com vista
predominante para o rio Belt. O programa
se distribui em três grandes placas dispos-
tas em níveis diferentes. Na nível superior
está a entrada principal e o restaurante
voltado para o parque e o rio. A diferen-
ciação de níveis proporciona sofisticados
efeitos de iluminação natural em tôdas as
peças, dotando os ambientes de surpreen-
dente ocolhiment o. Esta, parece ser, sua
grande originalidade.

Congresso da União Internacional
de Arquitetos

Com O tema da "Arquitetura como fator
socicl: a habitação de interêsse social"
realiza-se em Buenos Aires entre 10 e 15

Encontro de jovens Arquitetos no México

O Comitê Organizador dos Jogos Olirnpicos
do Méxica incluiu no programa cultural
das manifestações relativas aas Arquitetos:
A Exposiçãa "Espaço para o esporte e a
cultura" e o Encontro dos Jovens Arquite-
tos. As fichas de inscrição para a encontro
foram enviadas às seções nacionais da U IA
que poderão delegar até o máximo de qua-
tro Arquitetos. São oferecidas condições
especiais de estada. As inscriçães (Mme ,
Ruth Rivera, Avenida de Ias Fuentes, 170
M'éxico 20, DFE México) encerram-se a 31
de abril de 1968.

Novos Presidentes

- O arquiteto Enrique Garcia Moreno foi
eleito Presidente da Federación Argentina
de Sociedades de Arquitetos.



•temos muíto a ver
com a cultura

imprimimos livros e revistas

GELSA - GRÁFICA EDITÓRA LIVRO S.A.
RUA PREFEITO OLíMPIO DE MELO, I460 - GB. TEL. 48 - 5057



Arquitetura Hoje

- O colégio de Arquitetos da Venezueia
elegeu o Arquiteto Carlos Guinard Baldo
seu presidente.

Uma mulher, a arquiteto Hilde Scheuch
de Roda, foi eleita presidente do Colégio
de Arquitetos do Peru.

Censo de habitação na Cuatemala

Segundo censo recente realizado na Gua-
tema Ia, existem no país 804.940 mora-
dias em uso, dos quois 18 % se localizom
no Departamento de Guatemala onde se
acha a capital do país, principal centro DO-

pulacionol. O censo do populoção deu o
cifra de 4.209.820 habitantes, resultou-
do a proporção de 5.2 pessoas para cada
casa. A papulação se encontra localizado,
na suo moioria - 65.5 % - na zona
rural, vivendo no zona urbana os outros
2,4,5 %. Os moteriois predominantes na
construção dos paredes são principa Imente
o adobe, varos e madeiras. Os tetos são
preponderantemente de palha ou similor,
vindo depois as coberturas de telha e por
último as de zinco. Em 70.4 % das resi-
dências não há água corrente, 69.4 %
não têm serviço son ltórto, 83.7 % não pos-
suem banheiro e apenas 22 % têm luz elé-
trica. A lenbo é o principal combustível do
cozinho guatemalteco, usada ainda em
84 .5% das residêncios.

Estimativa das necessidades d'e habitação

A CEPAL publicou recentemente um tr a-
balho do assessor de programação de ha-
bitação das Noções Unidas, Octavio Ca-
bello, intitulado Estimativa das necessida-
des de habitação: o conceito, sua medição
e uso em relação à pragramoçõo setorial
da habitação. A obra clém de conter um
exaustivo estudo das diferentes definições
de têrmos utilizados no jargõo habitacional
tais como demanda normativa, déficit de
habitações, habitações deficientes ou sub-
normais, deficiências hcbitocicncls, neces-
sidades de construção e necessidade míni-
ma de construção de moradias, e dos ca-
pítulos destinados à estimativa das neces-
sidades de construção de moradias em vó-
rios países, traz um capítulo destinado ao
uso das estimativos dos necessidades de
habitação em reloção a programação se-
torial que é uma das melhores partes do
estudo segundo o Suplemento Informativo
do CINVA (Fevereiro/681 de onde extraí-
mos esta nota. Entre as importantes obser-
vações feitas por Octovio Cabello relati-
vamente a programação nacionol de ha-
bitação está o de que se deve consideror
que "um dos objetivos que procura atin-
gir com a preparação de um programa
nacional de construçõo de moradias é o
de assegurar a compatilização entre Os re-
cursos destinados a êste fim e os recursos
nacionais relativos aos seguintes aspectos:
a) incremento da capacidade do país; b)

capacidade de investimento do país; cl ca-
pacidade das famílias; d) capacidade da
indústria da construção; e) capacidade da
produção de materiais e equipamentos pa-
ra construção de moradias nas diversas re-
giões demográficas do país; f) dis;::onibili-
do de de mão-de-obra qualificado; gl dis-
ponibilidade de terra urbano nas princi-
pais cidades; h) dotação e ompliação das
rêdes de serviços públicos urbanos; i) ca-
pacidade do sistema nacional de critério
hipotecário; jl capacidade dos organismos
nacionais, públicos e privados para exe-
cutar o programa nacional de construção
de moradias e desenvolvimento urbano. O
estudo focalizado o por de contribuir paro
a correto interpretação dos conceitos divul-
gados pela ONU nos últimos dez anos
constitui uma magnífica fonte de informo-
ção para todos os que têm a seu cargo o
odotoção e o avaliação de políticas de ho-
bitação.

Cadernos de Arquitetura brasileira

Focalizando a obra do arquiteto Álvaro Vi-
tal Brazil, IAB-GB, está circulando o Su-
plemento 11, Volume I, do revista "ABA-
CAB" editada quadrimestrolmente no Rio
de Janeiro sob a responsabilidade de Vi-
cente B. Gagliardi. "ABA-CAB" propõe-se
a registrar anualmente uma súmula da ati-
vidade arquitetônica brasileira e para tan-
to vem focalizando em cada um dos seus
suplementos o obra de um arquiteto. As-
sim é que o primeiro suplemento foi dedi-
cado ao arquiteto Ulysses P. Burlamaqui,
IAB-GB, e a segundo, ora em distribuição,
apresento a obra do arquiteto Vital Bra-
z il, Êste último suplemento, além de uma
apresentação crítico da obro AVB, assine-
da pelo arquiteto Henrique E. Mindlin,
traz uma biografia da arquiteta facalizado
e publico seus mais importantes trobclhos
e é completado por um artigo de Euryala
Cannabrava sôbre Cézanne, um jardim de
Burle Morx e projetos dos arquitetes Elias
Kaufman (o templo Beth-EI que é acom-
panhado por um texto de Antônio Bento e
um edifício de oportornentos) Luiz B. Lo-
pes (residências) Roberto Rêgo Cavalcanti
(arquitetura interior de duas agências ban-
cárias) e Gilberto Corregal (residência),

Problemas e selueêes hebitecicneis '
na Europa

O IAB-RJ promoveu em abril uma palestra
do arquiteto Flávio Reis sôbre "Problemas
e soluções habitacionais na Europa", ccorn-
panhoda de projeção de "slides".

Na primeira quinzena de maio, o arqui-
teto Alberto Doniel pronunciau uma peles-
tra sôbre a aplicação dos produtos fabrica-
dos pela Eternit. Foi distribuído aos arqui-
tetos presentes à palestra o álbum "Eter-
nit na Arquitetura Contemporânea".

Prêmio Compasso de Ouro da ADI - As-
socio~ão de Desenho Industrial da Itália

7

Aparelho Telefônico "Grillo"
projeto: arquiteto Marco Zanuso, colabo-
ração de Richard Sapper
produção: Societá lto licno Te lecornunico-
zioni Siemens, Milão
Apresentando grandes inovações técnicas,
o aparelho que mede 16x8x7 cm., é todo
+ob-ícodo em plástico branco. O júri des-
tacou a total renovação da linho de um
aparelho que cêrca de quarento anos per-
manece o mesmo, além de acentuar suas
contribuições técnicas, e funcionalidade,
resultante sobretudo de suas reduzidos di-
mensões.

Luminária de mesa
projeto: arquiteto Vico Magist."ttl

produção: Studio Artemide, Milão
Pequeno aparelho fabricado em lômina de
alumínio. O júri considerou-o excepcional



EMBAIXADAS EM BRASíLIA

Número Especial

ARQUITETURA prepara para o mês de
julho próximo um número especial sôbre o
Palácio dos Arcos (nôvo Ministério das Rela-
ções Exteriores), as Embaixadas já construí-
das em Brasília e os projetos concluídos.



Arquitetura Hoje

por seu alto valor estético e a grande pos-
sibi lidade que oferece para produção em
massa.

SERPHAU promove 11 Ciclo Internacional
de Conferências sôbre Planejamento
Urbana

4
O Serviço Federal de Habitação e Urbanis-
mo promoveu seu segundo ciclo de confe-
rências internacionais sôbre planejamento
urbono com a participação de Alfred Van
Huick, planejador urbano e especialista em
programas de habitação de baixo custo;
Jobn Herbert, arquiteto que participou da
projeto para o planejamento metrcpolltono
de Calcutá; Robert B. Mitchell, planejodor
urbano e Diretor do Departamento de Pla-
nejamento U, bano da Universidode c'e Peno
silvônic: e Bernardo Ynzenga, arquiteto,
professor de desenho urbano da Escola T éc-
nica Superior de Arquitetura da Universi-
dade de Madrid. As conferências versaram
sôbre os seguintes temas: os objetivas do
desenvolvimento; o papel da urbcnizoçõo
no desenvolvimento nacional; o estudo da
caso de Calcutá, lições da experiência; as
novas técnicas de planejamento; o finon-
ciamento do desenvolvimento urbano.

Concul'SO da Biblioteca de Salvador

O 1.° prêmio do Concurso público nacional
da estudo preliminar para o projeto da
Biblioteca Central do Estado da Bahia foi
ganho por uma equipe da Bahia, CO~P05-

ta pelos arquitetos Ulrico Zurcher, Enrique
Álvarez e Rodrigo Pontual, tendo como
consultores o engenheiro Francisco Lemos
Santana e a bibliotecária Fernanda Ma-
chado Pinto. O 2.° prêmio foi dado à equi-
pe de São Paulo, dos arquitetos Joaquim
Guedes, Pedro Taddei, Silvia Sawaia e
Tokuji Ito. 3.° prêmio: equipe do Paraná,
dos orquitetos Roberta Luis Gandoifi,
Abrão Assis Assad e José Sachotene. 4.°
prêmio: equipe do Rio Grande do Sul, com-
posta pelos arquitetos Miguel Pereira· e
Ivan Mizoçuchi, sendo consultores a biblio-
tecária Sully Brodbeck e os engenheiros
Ervino Fritscb, Eugênio Knorr, Ferncndo
Campos de Souza e Carlos M'edeiros. 5."
prêmio: equipe de Brasília, composta pe-
los arquitetos José Rodrigues de Faria So-
brinho e Lucia Moschella, tendo como con-
sultcr o engenheiro Efigem Salles.

Participaram do concurso 6'9 equipes de
um total de 137 inscritas. O júri foi for-
modo peles arquitetos Acácio Gil Borsoi do
IAB-PE, Paulo Antunes Ribeiro e Marcos
Konder Netto do IAB-GB; o prof. Nelson
Souza Sampaio e a bibliotecária Adalgisa
Moniz de Aragão. Os trabalhos foram pre-
miados e identificados em sessão pública
no edifício sede do IAB-BA às 18 horas
do dia 13 de obril.

NOTICIÁRIO DO CREA

Com o objetivo de ampliar a divulgação
de suas atividades, inicia o Conselho Re"
gional de Engenharia, Arq -'itetuno e Agro-
nomia da 5.° Região êste NOlic1ário, nas
revistas editadas pelos Ó, gãcs de closse
das profissões de engenheiro e arquiteto,
no qual estarão inseridos os /',t05, Resolu-
ções e demais atividades dêste CREA, que
apresentem real interêsse a estas catego-
rias profissionais.

Encontrcndo-se atualmente o Conselho
numa fase de dinamização de suas ativi-
dades, deseja manter um diálogo e um
contrato mois íntimo com cada um dos
profissionais a êle vinculodos. Umo reno-
vação de idéias e atitudes buscarão de-
monstrar que a p esençc do CREA se tor-
na fundamental não somente na defesa
da profissão como também no estímulo ao
desenvolvimento .íesto. Cabe entretanto
ressaltar que êstes objetivos skmente serão
atingidos através da participação indivi-
dual de todos os engenheiros, 'arquitetos e
engenhei ro-cqrônomos nesta tarefa da de-
fesa e desenvolvimento da profissão. Con-
ta portento o CREA da 5.a Regiõo com o
apoio e a colabaraçõo de seus profissionais-
membros e, para cb.!r a parta ao diálogo
franco e objetivo, aqui começa êste noti-
ciário.

NOTAS
CREA promove concurso para estudantes

Deverá ser realizado, ainda êste ano, um
concurso para estudantes de engenharia,
arquitetura e agronomia prcmovido pe:o
CREA para as escolas existentes na 5. o
Região. O concurso, dividido em três gru-
pos, isto é, para as escolas de engenharia,
arquitetura e agronomia, constará de uma
monografia cujo tema será oportunamen-
te divulgado pelo CREA. Visará desenvol-
ver entre êstes universitários a responsabi-
lidade do prática profissional e a suo di-
mensõo. Os prêmios serão provàvelmente
distribuí dos sob forma de viagens de es'u-
da e pesquisa.

Ato n.? 7, de 12 de fevereiro de 1968

o Conselho Reqicnal cie Engenharia, Ar-
quitetura e Agronemia - 5.0 Região.

Considerando, o que se acha estabeleci-
do na artigo 34 - letra K, da lei
n.? 5.194, de 24 de dezembro de 1966,
que permite aos Conselhos Regionais bai-
xarem atos necessários ao fiel cumprimen-
to de suas disposições:

Considerando que, o ortigo 57 do men-
cionada lei permite que os profissionais di-
plomados por escolos ou Faculdcdes de En-
genharia, A:quitetura e Agronomia, ofi-

---

ciais ou reconhecidas, enquanto se proces-
sa o registro de seus diplomas nas reparti-
ções competentes, exercem as respectivos
profissões, mediante re;istro provisório no
Conselho Regional:

9

Art. 1.° As outorizcções provisór íos, serõo
concedidas aos profissionais da engenharia,
arquitetura e ag:'or,Dmia, desée a cato de
suo coloccçõo de grau, quando requer ida
na forma do artigo 57; sua validade será
até 31 de dezembro do ano em que fôr
expedido e sá será prorrcçodo quando
comprovadamente necessário.

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

RiO' de Janeiro, 12 de fev~reiro de 1968
- Mauro Ribeiro Viegas, Presidente -
José de Banas Ramolho Ortigão Júnior,
Secretório.

Ato n.? 18 de 12 de fevereiro de 1968
O Conselho Regional de Engenharia, Ar··
quitetura e Agroncmia - 5.0 Região.

Considerando que, a a tigo 3.°, item 4,
alínea b, ca Resoluçõo n.? 166, de 8 de
dezembro de 1967, determina aos Conse-
lhos Regionais a cobrança de Taxa de Ano,
taçõo de Responsabil idade Técnica ou
Controta de Obras cujo regulamentaçõa se
faz necessário;

Considerando que o artigo 34, letra K,
da lei n. ° 5. 194, de 24 de dezembro de
1966, permite aos Conselhos Regionais de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia boi-
xcrem atos para o fiel cumprimento de
suas disposições, resolve:

Art. 1.° O cálculo da taxa de anotaçõo
de responsabilidade técnico ou contrates
de abras será f~ito em relaçõo ao valor da
obra constante do contrato firmada poro
sua execuçõo ou de documento equivo-
lente.

Art. 2.° Na falta do contrata pore os pré-
dios residenciais ou comerciais de até 4
pavimentas, sem elevador, o volor da obra
será calculada à razão de NCr$ 100,00
(cem cruzeiros novos) o metro quadrado.

Ai r. 3.° Para os prédios residenciois ou CD-
merciais de mais de 4 pavimentos com ou
sem elevador, o valor da obra será ccl-
culado a rozõo de NCr$ 200,00 (duzentos
cruzeiros novos) o metro quadrcdo.

Art. 4.° Nas reformes, modificações, acrés-
cimos e demais serviços de engenharia, ar-
quitetura e agronomia, deveró ser exigido,
na falta do contrato, cpresentoçõo de or-
çamento estimativo subscrita pelo respo.i-
sável técnico pela sua execução.

Art .. 5.° Ficam revogados as disposições
em contrário.

Rio de Janeiro, 12 de fevereiro c'e 1968.
- Mou~o Ribeiro Viegas, Presidente
José de Barros Romolho Ortiçõo [únior, Se-
cretária.



Agendd

1 O Concursos Premiações

junho 1968
Rio de Janeiro, GB

Concurso Nacional de Anteprojetos para
a Nova Penitenciária do Estado da Gua-
nabara. (em organização)

15 julho 1968
(entrega dos trabalhos)
Cuiabá, Mato Grosso

Cancurso Público para o Centro Univer-
sitário de Cuiabá

15-31agôsto 1968
(entrega dos trabalhos)
Tóquio, Japão

Concurso para "Um conjunto de Seis
Residências", patrocinado pela Revista
The Japan Architect.

30 setembro 1968
Entrega de trabalhas
Milão - Itália

Concurso de idéias para nôvo mobiliá-
rio destinado à infância. Promoção e
organização da revista ABITARE com a
colaboração do Centro Baby Mark

30 novembro 1968
Rio-GB

VI Premiação Anual
IAB-GB

Colóquios, Reuniões, Exposições.
6-7 abril 1968
Madrid, Espanha

Simpósio sôbre "Steel for Prestressing"
promovido pela International Federotion
on Prestressing e pelo Instituto Eduardo
Torroja de Ia Construcción y dei Ce-
mento.

22-27 abril 1968
Barcelona, Espanha.

III Colóquio sôbre a industrialização da
construção. "Economia nacional, arqui-
tetura e industrializações da constru-
ção",

28 abril - 5 maio 1968
Agadir, Marrocos

II Colóquio do Habitat da UIA. "O alo-
jamento para as massas, principalmente
nos países em vias de desenvolvimento".

19 abril - 26 maio 1968
Lubiana, lugoslavia

III Bienal de Desenho Industrial

13-17 maio 1968 CEBEDEAU - 2.° Jornadas Internacio-
nais de Estudo dos Águas.

18 maio - J junho 1968
Paris, França

IV Quinzena Técnica de Paris.

IAB-GB, Av. Rio Branco, 277 grupo
1301.

Prêmios: 1.°
2.°

NCr$
NCr$

20.000,00
7.000,00

Secretaria de Viação e Obras de MT,
Palácio Alencastro 4.° and., Cuiabá, MT.

Prêmios num total de um milhão de
vens. The Japan Archi.ect, Shinkenchi-
ku-Sha Ca., 31, 2-chome, Yushima,
Bunkyo-ku, Tokío, japan.

ABITARE/CONCOR50 BAMBIBI
3, via Giuseppe Sachi 2"0121
Milano - Italia.

IAB-GB, Av. Ria Branco, 277 grupo
1301 - Rio-GB

Tbe Concrete Society
Terminal House, London
SWI.

Seção espanhola da UIA e Colégio de
Arquitetos, Plaza Nueva, 5
Barcelona 2.

Secretariado do Colóquio - Imm. BNDE,
Rue Assad Ibn Forot Rabat, Marrocos.

Sekretariat bienala
industrijskega oblikovanja bio. Ljubljana,
Moderna Galerija
14 Tomsiceva.

CEBEDEAU, a/c Praf. E. Leclerc - 2,
Rue A. Stevart, Liege, Belgique.

23, Rue N. D. des Vitoires, Paris 2



19-26 maio 1968
Detroit, Michigan, USA

V Seminário de Arquitetura Industrial.
"A influência da arquitetura industriol
sôbre o homem e o seu ambiente'.

22-25 maio 1968

Torino, Itália
VI congresso do International Council
for Children's Play.

27-29 maio 1968
Londres, Reino Unido

Congresso Internacional: "A construção
em concreto leve"

16-21 junho 1968
Montreal, Canadá

XI Congresso Bienal da Federação In-
ternacional de Arquitetos Paisagistas.
"O problema da arquitetura paisagística.

1-5 outubro 1968
Nicósia, Chlpre

2.° Conferência Regional dos Países do
Mediterrâneo Oriental.

6-12 outubro 1968
Belo Horizonte, Minas Gerais

VII Congresso Brasileiro de Arquitetos.
"Exercí cio Profissiona I e Desenvolvi-
mento Urbano"

17-24 agôsto 1968
Zacatemo, México

Encontro de jovens arquitetos por oca-
sião dos Jogos Olímpicos na Cidade do
México.

7-16 outubro 1968
Ottawa, Canadá
Washington, USA

Conseil International du Bâtiment pour
Ia Recherche, l'Etude et Ia Documenta-
tion. IV Congresso Internacional "A
construção no mundo em 1968".

20-25 outubro 1968
Lima, Peru

VII Congresso Interamericano de Plani-
ficoção - SIAP. "América no ano
2.000",

novembro 1968
Rio de Janeiro, GB

Seminário brasileiro (de âmbito interna-
cional) para formulação de política sô-
bre óreos metropolitanos e seu .popel
nos países em desenvolvimento.

8-14 dezembro 1968
Cidade do México

2.° Colóquio sôbre Museus. "A arqui-
tetura dos Museus: os problemas de
acesso e circulação",

9-15 outubro 1969
Buenos Aires, Argentina

X Congresso do União Internacioncrl de
Arquitetos. "A arquitetura como fator
social",

L. A. Rossetti, Marquette Building,
Detroit, Michigon 48226. USA

11

Comitato Italiano per il gioco infantile
31 vio Ravaschietto
10015 Ivrea,

International Congress on Lightweight
Concret, Terminal House Grosvenor Cor-
dens London SW England.

Canadion Association of landscape ar-
chitects and town planners
Oakville, Canada.

Seção Cipriota da U IA,
Bento Freitos, 306
São Paulo

IAB-MG
Av. Amozonas, 491 - s/412
Belo Horizonte - MG

Comité organizador de los Juegos de
Ia XIX Olimpiade, a/c Ruth Rivera -
170 avenida de Ias Fuentes, Mexico 20
D.F.

Carabaya 515,
oficina 600,
casilla 6125, Limo.

SERFHAU - M. I.
Av. Pres. Wilson, 164, 7.° andar,
Rio-GB.

Museu Nacional de Antropologia, a/c
Mario Vazquez, bosque de Chapultepec,
México 5, D. F.

Union Internationale des Architectes, 4
Impasse d'Antin
Paris VIII.



Editorial

Desenvolvimento urbano, arquitetura
e cultura

12 A arquitetura continuo sendo considerado
apenas em sentido arqueológico. Elo só ad-
quire significação poro o maioria - e
mesmo poro o maioria culto - quando
patinado pelo tempo. É o tempo que lhe
traz os condições do metamorfose - o
status de arquitetura-monumento, de ar-
quitetura-escultórica, de arquitetura obro
de arte. Morte, em ruínas, elo posso a ser
venerada quase que màrbidamente. "Ar-
quitetura é aquilo que faz belas ruínas"
dizia Auguste Perret, um dos pioneiros do
nova arquitetura. Irônicamente ou não, o
dito de Perret passou o ser para muita gen-
te a verdade absoluta. Para êstes, qual-
quer tentativa de dor ou tentar prolongar
o alento de uma obro arquitetônica do
passado através de sua integração ou
adaptação aos novos costumes, às exigên-
cias do vida que mudo dia a dia, assume
o caráter de verdade ira profanação.

Ver a arquitetura através dessa ótica
parece-nos uma atitude intelectual profun-
damente arcaica e reacionário e revelado-
ro de extremo insensibi lidcde e grave ln-
compreensão frente 00 conjunto de formos,
volumes, espaços e côres da paisagem ur-
bano. Sêres altamente refinados e cultos
capazes de estremecerem diante do me-
nor desequilíbrio de linhos ou da sofisti-
cada composição cromática de um quadro
ou ante o inusitado arranjo dos volumes
que formam uma escultura, não demons-
tram o menor sinal de emoção - literal-
mente, não vêem - o caos, o confusão,
o destruição e o construção nova e tôda
o reconstrução enfim que se processa no
espaço de suo rua, de seu bairro, de sua
cidade, de seu país, de seu mundo.

Exemplo disso ocorreu recentemente no
Rio de Janeiro, um do, centros culturais de
maior importôncia do país. A Secretario
de Educação e Cultura 00 promover uma
reunião onde seriam debatidos os proble-
mas culturais do cidade do Rio de Janei-
ro considerou todos os aspectos ligados à
cultura de uma metrópole, desde a pintu-
ra até a produção industrial de livros, re-
vistos e jornais, do música popular Ó co-

municação de massas, exceto a cidade em
si mesma, seu espaço, sua arquiteturo,
seus problemas urbanos.

No entanto, o cidade, habitat humano
por excelência é onde tôda a cultura de-
semboco e nela se refletindo sem possibi-
lidade de escamoteação.

Alegou-se, para justificar o emissão, que
o arquitetura havia sido excluído po. S2

trotar de um encontro sôbre a arte agora,
neste instante, a cultura dinâmica, ou di-
nâmico da cultura, etc., etc., etc., e, assim
sendo, não caberia ou não haveria o que
dizer a respeito do patrimônio arquitetô-
nico da cidade.

Os arquitetos brosileiros, todovic, mar-
ginalizados ou não, estão peocupcdos com
o futuro de nossos cidades, pois sobem
bem o que representam como expressão
cultural do país. Sobem que a arquitetura
brasileira só terá perspectiva de criação o
partir' do agenciamento prévio do espcço
urbano. Nenhuma arquitetura moior ou de
maior validade será possível, dentro das
normas urbanísticos vigorantes. na grande
parte dos cidades brasileiras ou dentro dos
esquemas mesquinhos de construção míni-
ma dos Cahabs e dos projetos sem imagi-
nação estimulados até agora pelo sistema
financeiro do habitação.

Assim, resolveram adotar poro temo do
VII Congresso Brasileiro de Arquitetos, o
desenvolvimento urbano e exercício profis-
sional. Em Belo Horizonte, em agôsto pró-
ximo, os arquitetos farão um balanço dos
fatos relacionados com a urbanização, o
urbanização, e suas conseqüências no es'
poço urbano. O temo é, todavia, do maior
amplitude e os arquitetos sobem que soz i-
nhos pouco ou nado conseguirão fazer. Ê
preciso unir os esforços de todos porque ci-
dade não se foz sem participação do co-
munidade inteira. Muitos são os cidades
que precisamos fazer, renovar e expandir.
O desafio de uma população que se urbe-
niza à razão de 6% 00 ano enquanto o
população total cresce a 3% é gigantesca
e deve se; enfrentado aqui e agora.
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'4 O Departamento da Guanabara do IAB,
promoveu em fins do ano passado (outu-
bro a dezembro) com a eeleboreçêe <10
Serviço Federal de Habitação e Urbanis'mo
(SERFHAU), o terceiro ciclo do seu Curso
de Planejamento Físico, focalizando desta
vez a experiência brasileira. Êste li!" Cicio
teve por finalidade mostrar como o' arqui-
teto. brasileiro vem atuando no camC)o do
planejamento físico. A cada um dos expo-
sitores - arquitetos radicados em d.versas
regiões do país - coube fazer duas pa-
lestras; a primeira dela", de aspecto mais
teórico, ccnstevc de uma síntesa do p;;n'lo
de vista do expositor, sôbre o p'anejamei'l-
to Físiec, seu método de trabalho, a par-
ticipação de eoleborodores de eutre forma-
ção profissional, a constituição da equipe
interdisciplinar, ete. Na segunc!a, era apre-
sentada uma experiência concreto - um
plano realizado - através da exlbição de
mapas desenhos, slides e outros elementos,
devidamente eementede em seguida e de-
batido com os participantes.

Dado a contribuição trazido por êste
curso 00 conhecimento do pensamenlo bra-
sileiro em planejamento físico, ARQU ITE:
TURA resolveu transcrever o parte teórica
exposto pelos diversos participantes, dando
assim 00.5 que não puderam freqüentá-Ia a
oportunidade de conhecer como pensam e
como estão trabalhando Os arquitetos no
campo do planejamento físico.

Neste número apresentamos as palestras
pronunciados pelo arquiteto. Jorge Wilheim,
IAB-SP e Flavio Villaça, IAB-SP.

Experiência brasileira de planejamento físico

A pesquisa
aplicação em

terra urbana e
integrados

SU1do uso da
planos locais

Arquiteto Flóvio Villaço - IAB-SP



o presente trabalho se inicia cem uma
colaboração objetiva do problema do Pla-
nejamento Local Integrado, tal como êle
se opresenta atualmente no Brasil. A ~e-
guir, tece algumas considerações sôbre as
pesquisas urbanas em geral, para fins de
Planejamento Local Integrado, salientan-
do de forma especial as referentes ao uso
da Terra Urbana. As características e li-
mitações básicos dessas pesquisas na atual
fase do planejamento brasileiro são reclço-
das, chamando-se a atenção para o neces-
sidade de um Programa Nacional de Pes-
quisas, com vistos à sistematização e con-
seqüente elevação do rendimento dos di-
versos esforços isolados, otualmente feitos
por vários indivíduos, entidades governa-
mentais e universidades.

Finalmente, as diversas idéias e posr-
ções, colocadas ou defendidas, são ilustra-
das através dos resultados de algumas pes-
quisas do uso da terra referentes a três
cidades brasileiras, com populações razoà-
velmente semebhontes, mas com bases eco-
nômicas e papéis regionais totalmente di-
versos.

Planejamento loco I integrado X plano di-
retor

A necessidade de serem elcborcdos Pia-
nos Locais de Desenvolvimento Integrado,
vem sendo bastante enfatizada ultima-
mente pelo Covêrno Federal.

Entretanto, ainda não está cloro o que
de realmente nôvo, o conceito de Plano
Local Integrado apresento com relação ao
tradicional conceito de Plano Diretor, em-
bora seja sensível a diferença entre cs
conceitos tanto de um como de outro e os
Planos Urbanos que se tem conseçuído ele,
borar no Brasil nos últimos anos.

Há vários déccdos, os urbanistas do
mundo inteiro tomaram consciência de
que os plonos urbcnos devem cb.onçer os
aspectos fí sicos, sócio-econômicos e admi-
nistrativos, das cidades e respectivos re-
giões. Já há mais de 30 anos, a Carta de
Atenas afirmava, referindo-se a um pro-
grama para as cidades, que êste," ...
reunirá num acôrdo fecundo as formos
naturais do terreno, a topografia do con-
junto, os recursos econômicos, as neces-
sidades saciais e Os valôres espirituais"
(item 86), Alguns anos depois, a esta lista
foram acrescentados os aspectos adm in is-
trativos ou institucionais. Tornbérn, já há
muito tempo, tem-se consciência de que
o planejamento de uma cidade deve inte-
grar-se no de sua região, ou ser preparado
conjuntomente com o desta.

Portanto, não é por falta de consciên-
cio de que os planos locais vêm sendo ela-
borados no Brasil. As razões são bem ou-o
trcs e mais profundos e se não forem cla-
ramente defin idos e atacadas, deverõo
continuar a dificultar (ou mesmo impedir)

a implantação de Planos Locais Integrados,
em nosso país.

Se desejomos ter sucesso, não SÓ na ela-
boração dêsses Planos, mas principalmen-
te na sua aplicação, devemos ter uma cla-
ra visão dos obstáculos a serem vencidos
para atingir êsses objetivos. Um dêsses
obstáculos já foi identificado: o da carên-
cia de recursos humancs para o Planeja-
mento Local Integrado, principclmente na
administração pública.

II

Planejamento local integrado como obje-
tivo a longo prazo
Apontaremos mais dois obstáculos, o se-
gundo dos quais relaciona-se com o pre-
sente trabalho: as dificuldades de integro-
ção dos planos segundo os níveis munici-
pal, estadual e federal, e a inexistência de
"pesquisos integradas".

11. I - Integração vertical de ~Ianos

Quanto ao primeiro obstáculo deve-se
notar que mesmo nos países desenvolvidos,
com décadas de experiência acumulada r.o

campo do planejamento local, o mcior en-
trave que se tem apresentado às tento+i-
vos de planejamento integrado tem decor-
rido da dificuldade de se integrarem as
pol íticos, metas, programas, prioridades,
etc., de cada uma dos autoridades ou ór-
gãos executivos (em têrmos brasileiros, Se-
cretarias de Estado, Prefeituros, Ministé-
rios, Governos Estaduais, Sociedades de
Economia Mista, Autarquias, etc.) dos
quais depende necessàriamente a execução
de um Plano Local Integrado.

No Brasil, pode-se antever que o entra-
ve representado por essa dificuldade será
enorme, quando vier a ser testado, uma
vez que não há planejamento nos Escalões
superiores da administração. Para isso se-
ria suficiente lembrar que, mesmo sob a
égide de um único executivo (um gover-
nador de Estado por exemplo) as diversos
autarquias, secretarias e sociedades de eco-
nomia mista não integram seus planos
(qucndo os têm) imagine-se como será a
execução de um Plano Local Integ~ac'o, no
qual, além dos órgãos estoduais acima
mencionados será necessária a hcrmoni-
zação, numa região-programa, das atua-
ções de várias prefeituras, mínístéríos, ou-
tarquias e sociedodes de economia misto
federais e alguns órgãos regionais
(SUDAM, SUDENE, CIBPU, CVSF, etc.),

Inicialmente é preciso ter presente um
foto tão elementar quanto fundamental,
ou seja: a execução de um Plano Local
Integrado no Brasil, dependerá muito mais
dos Estados e da Federcçõo, do que d03
municípios. Desenvolvimento econômico,
transportes, energia, ensino, saúde, segu-
rança pública, etc., são funções total ou
predominantemente estaduais ou federais,

•

em quase todo o paí s. Portanto não h6
condições para que cedo município ou mi,
cro-região elabore seu próprio p.ono para
êsses aspectos (exceto talvez, em alguns
casos, no Rio Grande do Sul), mesmo que
êsse planejamento envolvo apenas o equi-
pamento físico. Por exemplo: a maioria
dos municípios brasileiros não pode elabo-
rar um plono, sequer a médio ou curto

prazo, para construção de Grupos Escola-
res, Postos de Saúde ou de Puericultura,
Cadeias, Foruns, etc., pois a determinação
das necessidades dêsses equipamentos de.
pende de critérios, programas e metas que
cabem aos Estados fixar. Além disso, a
própria execução dessas obras não cabe ao
município.

É provável que atualmente nenhum Es-
tado brasileiro tenha estudado níveis de
atendimento, definido critérios e formula-
do uma programação a curto ou médio
prnzo para cada um de seus municípios ou
micro-regiães, para a construçõo dêsses
equipamentos. Pouco ou nada existe ain-
Ja, que mereça o nome de plano, no to-
conte aos aspecto, qual itativos dêsses 56'-

viços, a formação de pessoal especializa-
do, a planejamento administrativo, etc.
(não esquecer que se trata de Planejamen-
to inteqrodo).

Por outro lodo, quando os Estados e a
Nação vierem a ter seu Planejamento In-
tegrado, ao Município só caberá cceitó-lc,
pois, mesmo depois de debates e discór-
dias, as decisões sôbre o mesmo, caberão
em última instância, oos Estados au à Fe-
deração; com essa aceitação, os municí-
pios não estarão elaborando seu próprio
Plano Integrado; poderão (e deverão) pla-
nejar tão somente no âmbito de sua com-
petência e harmonizar, da melhor forma
possí vel, êsse pleno com os estaduois e
federais; somente o resultcdo desso comple-
xa fusão é que poderá ser o Plano Local In-
tegrado. Com referência aos planos esta-
duais e federois, tocará aos municípios,
na melhor das hipóteses, somente planejar
a distribuição territorial dos equipamentos
que as decisões dos órgãos estaduais e fe-
derais Ihes estiver consignado, bem corno
dessas tirar o melhor partido possível.

Raciocínio idêntico poderia ser feito com
relação a outras atividades governamen-
tais, sendo que no coso de desenvolvimen-
to econômico, transporte e energio, a de-
pendência dos municípios é quase total. O
Planejamento Local, portento, nunca po-
derá ser lnteçrcdo, enquanto nãa receber

dos Estados e da Federoção, os plenos re-
ferentes o êsses aspectos.

Poro concluir pode-se afirmar que o
Planejamento Local Integrado, só poderá
ser uma realidade no Brasil, quando o Fe-
deração e Os Estados tiverem seus próprios
planos (ou seja, políticas claramente defi-
nidas, critérios, progromas e metas) em
tôdas as áreas que Ilnes competem e quon-
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16 do os planos setoriois já forem c'evidornen-
te integrodos, tonto os dos mlnístério, en-
tre si, e os dos diversos Secretarias de
Estodo entre si, como tornbém, vertlccl-
mente, os estaduais com os federais. Só
então os Municípios poderão, dados os
planos nacionais e estaduais por rnicro-re-
gião pelo menos, harmonizá-Ias com a par-
celc municipal, obtendo-se assim o Plane-
jamento Local Integrado.

Enquanto não acontecer, Os Planos Lo-
cais só poderão prosseguir, mesmo que in-
completamente, quase que somente na fai-
xa físico-territorial (inclusive serviços e
obras públicas como os de água e esgotos,
pavimentação, iluminação, o planejamen-
to do uso da terra e do sistema viário,
etc.J que é aquela dentro da qual as de-
cisões competem totol ou predominonte-
mente ao município.

O Planejamento Local Integrado é, por-
tanto, tarefa de enorme complexidade, que
para ser executada exige uma visão ob-
jetiva e realista do problema ao lado de
uma criteriosa programação das sucessi-
vas medidas que deverão, a longo prazo,
culminar com a elaboração dêsses planos.

Antes ee maIs naco, é preciso iniciar
a integração dos planos, de cima para
baixo e não de baixo para cima. E, óbvio-
mente, muito mais lógica e fácil que a
Federação ou os Estados imponham ou
transmitam Plcnejcmento Integrado ao
Município, do que o contrário, o Municí-
pio p[etender impor ou transmitir Plane-
jamento Integrado aos Estados ou à Na-
ção; êstes, por seu lado, têm muito que
caminhar não só na elaboração· de seus
Planos Setoriais mos princípofmente em
seus próprios Planos Integrados.

Parolelamente, enquanto os Estados e a
União amadurecem na integração de seus
planos, os Municípios devem ir também
amadu:ecendo no processo do planeja-
mento. Para isso, a melhor matéria-prima
a ser utlliz odo - por estar mais dentro
da competência dos municípios - é mes-
mo aquela contida na faixa físico-ter rito-
riol.

Em resumo, o Planejamento Local Inte-
grado não será conseguido através de um
salto diretamente com a elcborcçõo de
Planos .ntegrados que, sabe-se de cnre-
mão, não soirõo do papel, mas sim pela
proçressivo superação de várias etapas;
estas, sim, é que precisam ser programa-
dos e atacados.

Evidentemente, durante essas etapas,
plcnejcr-se-ó sempre. Durante êsse tempo,
estor-se-ó, mesmo com a elaboração de
planos setoriois ou predominantemente f;-
sico-territoriqis, desenvolvendo o planeja-
mento como método e processo, tento
quanto êste ou aquêle tipo de planejamen-
to. Planejar-se-á, também, a superação
das dificuldades existentes, com vistas a
um objetivo final que seria o Planeja-
mento Local Integrado.

11.2 - Pesquisas para planejamento in-
tegrado: característica específica e limi-
tações
Dentre as diversas etapas a serem ataca-
das, incluem-se as investigações básicos
necessárias não só ao real conhecimento
de nossas cidades micro-regiões, mas tam-
bém indispensáveis à integroção de seus
aspectos sociais, econômicos, físicos e ins-
titucionais.

Para tanto, faz-se necessóric a realiza-
ção de pesquisas sôbre a integração dêsses
aspectos, ou seja, pesquisas que determi-
nem as correloçôes existentes entre êles.
Por analogia, estas poderiam ser chama-
das de "Pesquisas Integradas" (para uti-
lizar a expressão mais simples),

Se a carência de pesquiscs urbanas en-
tre nós é enorme, !"oladamente em cada
um dos quatro aspectos básicos do Plane-
jamento Integrado, nela é total no que
tange a investigação científica das. corre-
lações existentes entre êsse , aspectos, ou
seja, sôbre a integroção dos mesmos.

As pesquisas para Planejamento lnte-
g:-ado não pedem ser mera adição ou cole-
tânea das pesquisas sociais, econômicas,
físicas e institucionais. Para que seja In-
tegrado, não basta ainda que um plano
seja meramente precedido de uma série
de dados sôbre êsses aspectos.

Qualquer - planejamento para ser real-
mente Integrado, deverá procurar conhecer
as coralcções existentes entre seus diver-
sos aspectos, bem coma formulcr, para
cada um dêles, proposições que sejam
compatíveis entre si.

As correlações constituem, portanto, o
troço específico c-rrocter istlco das pesqui-
sas integradas.

É fundamental entender que a necessi-
dode de conhecimento das correlações não
implica, absolutamente, em sujeiçoo a
elas. Muito pelo contrário. É indispensável
conhecê-Ias, precisamente para ser possí-
vel julgá-Ias, e tem seguida selecionar ade-
quadamente a intervenção que vise olte-
ro-les. A primeiro condição indispensável
para a alteração da realidade é exatamen-
te conhecer essa mesma real idade, suas
causas e efeitos.

É evidente que todO' planejamento se
propõe à oiteroçôo da realidade. Entretan-
to, caso as propostas de alteração não de-
corram do conhecimento dessa realidade,
corre-se o risco dp serem formuladas pro-
posições, ou conflitantes, ou teórico-ideais
e inexeqüi veis, muitas vêzes baseadas em
hipóteses pré-concedidos, não devidamente
testadas e confirmados pelos fatos; a êsse
respeito, convém lembrar que as tão vul-
garizados soluções "de bólso-de-colête",
são decorrência do falta de investigação e
interpretação corretas da realidade.

Finalmente, é oportuno salientar uma
dificuldade sui generis apresentada atual-
mente no Brasil, pelas pesquisas integra-
das. Tendo por objeto, faixas que - pre-

cisamente por se preocuparem com a inte-
gração - nãa são de natureza tipicamen-
te física, social nem econômica, o campo
da pesquisa integrada se apresenta como
"terra de ninguém"; não se encaixando
dentro de nenhurr dos campos de conhe,
cimento dos profissionais formados hoje r:o.
Brasil, perece que é rejeitado por tocos
êles. Os arquitetos alegam que não é de
sua alçado; os economistas afirmam que
não lhes compete, os geógrafos ou soció-
logos, idem.
Talvez seja essa uma das razões pelas
quais tão pouco tenha sido feito neste se-
tor.

Por outro lado, o reduzido volume de
pesquisas especificamente. urbanas (tráfe-
go, densidades, uso da terra, hobltoçõ o.
renda, etc.) a disposição do planejador
brasileiro, constitui um fator que muito li··
mito as possibilidades de interpretação de
qualquer nova pesquisa que se faça.

Com efeito, mesmo que se realize hoje,
uma completa e detalhada pesquisa sôbre
uma cidade brasileira, a interpretação ce
uma parte dos resultados, ficaria prejudi-
cada pelo existência de dados semerncntes
cada constituam um quadro de referência.
Seria difícil, ainda, o formulação das ne-
cessárias correlações e previsões, uma vez
que a inexistência de dados passados idên-
ticos e comparáveis, não pe: mite a mon-
tagem de séries históricas.

Portanto, só progressivamente, pela in-
vestigação de um crescente númera e vo-
riedode de cidades e de aspectos urbanos,
será possível a interpretação cada vez
mais completa e segura dos dados obtidos.
O rendimento de cada nova pesquisa au-
mento, assim, na medida em que se am-
plia o repertório de dados.

Essas considerações sugerem, portanto,
um problema de programação e dosagem
das pesquisas.

Evidentemente - é bem deixar claro
essas deficiências não constituem ra-

zão para não se planejar ou para deixar-
se o planejamento "paro mais tarde". Al-
gumas correlações e projeções são, sempre
possíveis além disso, o planejamento é pre-
cisamente o método' mais adequado para
contomor da melhor forma possível, as de-
ficiências existentes, e obter o rendimento
máximo dos conhecimentos disponíveis.

O planejamento brasileiro deve portan-
to, ter consciência de suas próprias limi-
tações, mas ao mesmo tempo, esforça-se
para obter o máximo de rendimento dos
poucos dados disponíve.s, enquanto pro-
grama a obtenção de novos dados.
II .3 - A necessidade de um pregrama
nacional de pesquisas
As deficiências apontadas mostram como
é preciso pensar no futuro, fazendo-se um
certo volume de pesquisas que, mesmo que
tenham pouca utilidade imed.otc, possam
formar um estoque de dedos cujo valor '10

futuro será inestimável.



Nesse sentido, as entidades governa-
mentais devem procurar não só realizar ou
patrocinar a realização de um crescente
número de pesquisas urbanas, mas tam-
bém - um aspecto importantíssimo pro-
curar padronizar essas pesquisas e os mé-
todos de investigação. Sem um mínimo de
padronização, a utilização de qualquer vo-
lume de pesquisos será totalmente impos-
sível, pela perda de comparabilidade.

Seria extremamente valiosa portanto, a
elaboração por parte das órgãos governa-
mentais ligados ao planejamento urbano,
de um Programa Nacional de Pesquisas,
que incorporasse e procu.osse orientar in-
clusive aquelas realizadas por entidades
estaduais e municipais e que consistiria
de:
- Um conjunto mínimo de dados a serem
colhidos a curto e médio prezes, selecio-
nando aquêles realmente fundamentais'
tanto para cpllcoçõo imediata, como para
formação de um estoque de dados pera fu-
turas interpretações; êsse mí nimo seria
exigido em todos os Planos Locais que pre-
tendessem apoio federal.
-- Um Manual de Pesquisas que contives-
se Os métodos e padrões a serem seguidos
visanda garantir a comparabilidade. É im-
portante lembrar que a compo-cbiltdode

deve ser garantida, não só para uma mes-
ma cidade ou município em várias é~o-
ccs, como também para várias cidades eu
municípios numa mesma época. Êsse Ma-
nual deveria fixar realmente o rnin.mo (:e
pesquisas que seria aceitável para a ela-
boração de Planos Integrados, tom anda as
necessárias precauções para não cercar as
iniciativas individuais ou as necessidades
específicas de cada município.

Providência dêsse tipo, ordenando e me-
todizando os inúmeros esforços isolados
dos setores públ ico e privado que se dedi-
cam a planejamento urbano, de muito
elevaria o rendimento atual e futuro dos
dados que são e virão a ser colhidos iso-
ladamente, por dezenas de técnicos e ór-
gãos governameniais.

11.4 - Outras co-octeristtccs importantes
das pesquisas para planejamento local in-
tegcado
Dos considerações acima sõbr e compore,
bilidade e correlação, decorre que os resul-
tados das pesquisas, sempre que possível,
devem ser quanlificados.

As quantificações, embora nõo suficien-
tes em si, são indispensáveis; embora es-
tejam longe de constituir prova ou garan-
tia ele qualidade de qualquer planejamen-
to, não podem deixar de ser utilizadas;
embora os objetivos últimos do planeja-
mento sejam inquantificáveis (o "bem es-
tar social", a beleza ou o confõ: to da ci-
dade, etc.) as correlações, os componen-
tes do processo de planejamento, e os lns,
trumentos de que lança mão (metas, pro-
gramas, obras, leis, etc.) não subsistem

sem um mínimo de quantificação. Mais
ainda: embora as correlações não devam
ser utlllzoc'cs com espírito mutemático,
pais no fundo versam sôbre aspectos hu-
manos, mesmo que a aparência ou o in-
dicador sejam econômicos ou físicos, de-
vem conduzir a leis cuja relatividaée e im-
precisão não as inutiliza.

A out: a característica importante a ser
lembrada é :jue as pesquisas para Plane-
jamento Integrado devem ser dinâmicas.
Devem captor tendências de tronsforrno-
ção e não somente uma situação num da-
do instante. Devem ser um filme e não
uma fotografia.

O planejamento é um processo contínuo
que constantemente atua sôbre as trans-
formações de uma cidade ou região, ori-
entando-os no sentido de objetos pré-fixa-
dos. Os objetivos, por seu lado, são cons-
tantemente transferidos para dlfe.entes

épocas futuras,' à medida que o tempo
passa. Daí a necessidade das pesquisas re-
velarem tôda essa dinâmica.

Note-se, ainda, que a pesquisa dinâmi-
ca requer quantificação. As transformo-
ções sofridas par umo cidede, da mesma
forma que o acompanhamento dessas
transformações (para a ovcl.oçõo dos efei-
tos do planejamento, por exemplo) e a se-
leção e fixação das intervenções e objeti-
vos, díflci.mente podem ser expressos e
avo Iiodos sem quantificações.
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III

O plone.ornento do uso da terro urbana
O presente trabalho tem por objetiva prin-
cipal ilustrar as possibilidades de utiliza-
ção das pesquisas sôbre o Uso da Terra, e
para tanto lança mõo de ínves.iqoções
realizadas em três cidades brasileiras. Um

Posição de São Bernardo na área metropolitana de São Paulo.



18 sumário dessas investigações é apresenta-
do no Quadro I, seguinte.

Seria uma redundância afirmar que os
investigações sôbre o terra constituem
parte fundamental de todo Planejamento
Territorial, seja êle urbano ou rural.

Apesar dessa importância, pouquíssima
atençõo vem sendo dado às investigações
sôbre o terra, no planejamento territorial
urbcno brasileiro.

Note-se, por exemplo, que enquanto o
terra rural vem sendo razoàvelrnente estu-
dado e investigado no Brasil, o terra ur-
bano permanece desconhecido e o grande
ausente de nosso planejamento u.bcno.

Inúmeras característicos do terra inte-
ressam 00 planejamento territorial, tais
como:

Propriedade
Local ização
Preço
Atividades sôbre a terra
Melharias sôbre o terra

As considerações que serão feitas o seguir,
limitcir-se-ão à terra urbano e apenas às
duas últimos dos característicos acima ci-
tadas, ou seja, às atividades e melhorias
sôbre a terra.

O homem urbano, no exercício de sues
diversas atividades (econômicas ou não)
utilizo-se diretamente do terra como apoio
físico, uma vez que o exercício dessas ati-
vidadés exige o introdução de melhoro-
mentos sób-e o terra. Há, portanto, uma
íntima relação entre os atividades huma-
nos e os melhoramentos que o hcmem ne-

cessita introduzir sôbre o terra para poder
exercer tais atividades.

Para exercer a atividade de traba Ihar,
o homem constrói fábricas, escritórios e
oficinas; para divertir-se e recrear-se cons-
trói parques, cinemas e teatros; poro ins-
truir-se, alimentar-se, zelar por sua saúde
ou governar-se, constrói escolas, paços
municipais, mercados, repartições públ ices,
hospitais, prisões, etc. Paro Ihabitar, cons-
trói residências e prédios de apartamen-
tos. Paro circular, constrói avenidas e es-
tradas.

As atividades constituem o componente
sócio-econômico do Planejamento Integra-
do, enquanto que os melhorcmentos de-
correntes (que em seu conjunto constituem
o cidade como organismo físico) consti-
tuem o componente físico.

Daí infere-se a premissa básica de que
a cidade como um conjunto físico, cons-
titui reflexo das atividades exercidas por
sua população e conseqüentemente, do
seu papel regional, de sua base econômica
e do tornonho e características dessa po-
pulação.

Por "usa do terra" (ou uso do solo, uti-
lização da terra ou dos terrenos) entende-
se a finalidade para a qual a terra é uti-
lizada - ou "consumida" - pelas ati-
vidades humanos.

O estudo do uso da terra visa os con-
dições e características segundo os quois
essas diversos atividades, poro serem exer-
cidos, consomem terra. Por outro lodo,
dêsse uso decorrem inúmeros implicações,
em têrrnos de demando de serviços públi-

QUADRO 1

Uso da Terra em Algumas Cidades Brasileiras

cos, geração de tráfego, etc., de impor-
tância fundamental para o planejamenlo
urbano.

Convém, desde já, salientor que 00 tipo
de pesquisa de uso do terra apresentando
nesse trabalho, contrapõe-se um outro, não
qualificável, não operacional e por conse-
guinte não uti lizável no investigação 00
integração dos aspectos sociais, econômi-
cos e físicos, nem no planejamento como
p.ocesso contí nuo. Êsse outro tipo de pes-
quisa do uso do terra é aquêle que viso
tão sàmente "dor uma idéio" da distribui-
ção (localização) territorial dos equipa-
mentos, edifícios ou instcloções que se fa-
zem sôbre o terra; seu resultado, via de
regra, é um mapa onde os escolas, o co-
mércio, os hospitais, etc., são represente-
dos por símbolos que, indicando o tipo e
a localização dos equipamentos considera-
dos, dão, repetimos, "uma idéia" de suo
distribuição territorial e, às vezes, da or-
ganização urbana.

IV

Potencial de interpretações oferecidas pe-
las pesquisas do uso do terra
As pesquisas do uso da terra deve, por-
tanto, ser orientada no sentido de revelar
qual a quantidade de terreno que é con-
sumido pelos diversas atividades urbanos.
Essas atividades devem ser adequadamen-
te expressas. como por exemplo, através de
número de operários, valôres de produ-
ções, renda familiar ou per capta segundo
algumas categorias, vendas feitos no co-

-
COMPOSiÇÃO DO USO DA TERRA EM ha/l.000 HABITANTES
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São Bernarda do Campo - SP 1950 21.000 6,00 3,27 4,54 0,25 2,39 0,94 0,02 23,90 3,24 44,55

São Bernardo do Campo - SP 1960 62.000 5,20 1,06 5,16 0,49 4,90 1,16 0,28 23,80 2,30 44,35
~._"f-

Barretos - SP ........... 1962 48.000 6,70 0,00 5,70 0,54 0,50 2,23 0,2'3 18,60 0,81 35,31

Santarém - PA .......... 1965 30.000 4,30 0,00 12,12 0,28 0,50 1,16 0,12 9,30 0,00 27,78

Fontes: 1.
2.
3.

Notas: 1.
2.

3.

Sàmente Barretos possui ferrovia.
Sàmente São Bernardo do Campa possui rodovia dentro da Zona Urbano (Via Anchteto).
Note-se que o dado da último coluna é o inverso do densidade demográfica bruto.

Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo - Plano Diretor de São Bernardo do Campo.
SAGMACS, Economia e Humanismo. Plano Diretor de Barretos. Relatório dati lografado para a Prefeitura Municipal de
Barretos, São Paulo, 1963.
HIDROSERVICE, Engenharia de Projetos Ltda. Plano Diretor de Santarém, Pará. Relatôrio paro o Departamento Na-
cionol de Obras de Scneornento - DNOS, São Poulo, 1965.



mercio, número de funcionários públicos
municipcis, estaduais e federais (que seria
a indicador da atividade governamental)
etc.
IV. 1 - Correlações possíveis
Idealmente, os dados de uso da terra de-
veriam ser correlacionadas com variáveis
do tipo das enumeradas acima, e não com
a população, tal como apresentado no
Quadro 1, anexo. Entretanto, somente o
esfôrço coletivo e o ocúmulo progressivo
de dados de vários trabalhos, poderão
conduzir a êsse estágio ideal, que permiti-
rá a efetiva integração entre o componen-
te sócio-econômico (atividades) e o com-
ponente físico (uso da terra e melhorics).

Com o tempo (que poderá ser produzido
a um mínimo, através de um Programa
Nacional de Pesquisas) e à medida que
forem sendo desenvolvidas as pesquisas
urbanas no Brasil, será possível estabele-
cer as correlações entre as variáveis mais
adequadas.

As pesquisas de uso da terra, pelas pos-
sibilidades que apresentam de correlacio-
namento com os aspectos sócio-econômi-
cos, são de enorme importância para Pla-
nejamento Integrado. Com efeito, a cada
coteçoric de base econômica, de tamanho
e nível de vida da população, de papel re-
gional, etc., de uma cidade, correspondem
determinados padrões oe consumo de ter-
reno e de implantação territorial.

As correlações entre o uso do terra e
as atividades econômicas, permitindo um
real conhecimento da dinômlcn intema
das nossas cidades, bem como de suas re-
lações com a região, possibilitariam a res-
posta a importantes perguntas, tais como
- apenas para exemplificar:
- Quais as relações entre a expansão ter-
ritorial da cidade e o crescimento de sua
população ou as alterações qualitativa"
dessa população?
-- Quais as demandas de terrenos neces-
sárias a abrigar o desenvolvimento de ca-
da Uma das diversas atividades urbanas?
{Residência, comercio, circulação, indús-
tria, etc.l. Qual a extensão €' ascaracte-
rísticas das á\eas industriais, residenclcis,
comerciais, etc., a serem previstas no Plo-
no de Zoneamento?
- Qual a relação entre o crescimento fí-
sico dos centros comerciais e o da populo-
ção e de seu poder aquisitivo, dentro das
áreas de influência dêsses centros?
IV.2 - A classificação dos usos da terra
Uma das decorrências dessas considerações
deve ser salientada: refere-se ao critério
que deve presidir a classificação dos usos
da terra urbana, segundo as diversas ca-
tegorias.

A classificação deve ser tal, que per-
mita estabelecer um paralelo entre carac-
terísticas sócio-econômicas de um lado, e
consumo de terrenos de outro. ASSim S,"<1-
do, todos os usos que, por exemplo, refli-
tam a atividade governamental, devem ser

agrupados em uma única categoria, nõo
interessando a natureza da atividade {p,n-
sino, assistência a saúde, segurança pú-
blica, etc.). Se alguma sub-classificação
fôr necessária, esta não deverá ser ainda,
segundo a natureza da atividade, mas sim
segundo os níveis de govêrno - uso pú-
blico municipal, estadual ou federal
pois a intensidade dêsses usos é que me-
lhor reflete a atividade governamental e
conseqüentemente a importância, 0 toma-
nho ou o papel regional da cidade (ver <:1S.

considerações feitas sôbre Santarém, rncis
adiante).

Perguntas semelhantes às colocadas aci-
ma poderiam ser resumidas em uma só que
seria: dados os rumos, políticos e planos
federais e estaduais que prevêm paro um"
região um certo papel no contexto nccic-
ncl, e para uma cioade, determinado pa-
pel no desenvolvimento regional, e feitas
ainda os prognósticos (aceitando ou pro-
pondo alterações ncs tendências constoro-
das) referentes ao desenvolvimento sócio-
econômico da cidade, pergunta-se: qual,
em têrmos físicos, o material bruto que
será oferecido ao planejador físico para
manipulação?

Essa matéria-prima física é que seró ob-
jeto dos estudos de alternativas, das di-
versas concepções de arranjo territorial,
etc. que, conciliadas com os determinados
sócio-econômicos que couber (como os 10-
cacionais por exemplo) deverão culminar
com um Plano de Futura Utilização da
Terra, que incorpore as grandes propostas
de concepção física da cidade. Êstes plana,
por seu lado, constitui um dos com pane 'l-

tes básicos do Plano Local Integrado, sen-
do que o Mapa e o Código de Zoneamen-

-

to sãa somente seus principais instrumen-
tes de execução.

Por conseguinte, um zoneamento para
ser realmente usado como instrumento a
serviço de uma concepção de arranjo físi-
co fixada come- objetivo, e integrada com
os aspectos sócio-econâmicos, não pode
prescindir das pesquisas e projeções do
uso da terra, nem de um Plano de Futuro
Utilização da Terra.
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V

o uso da terra em algumas cidades brasi-
leiras
O Quadro I, apresentado a seguir, mestre
os resultados das pesquisas de uso da ter-
ra de três cidades brasileiras: São Bernar-
do do Campo e Barretos, no Estado de Sãa
Paulo, e Santarém, no Estado do Pará.

A primeira cidade é parte integrada ciQ

Área Metropolitana de São Paulo e con-
centro a maior parte da indústria automo-
bilística brasileira.

Barretos poderia ser encarada como uma
cidade mais ou menos típica do interior
poulisto. É centro de uma região cujo eco-
nomia se baseia na agricultura e principal-
mente na pecuária. Apresenta uma ctivi-
dade industrial apenas razoóvel e baseada
na pecuária {frigoríficos, cortumes, etc.l.

Finalmente, Sontarém é a segunda cida-
de do Pará e a terceira de tôdao Amazô ..
nia. É importante Pólo Regional e pôrro
fluvial que serve a uma vasta região, cujo
principal riqueza é a juta; recebe novios
de grande calado, mui;·os dos quais a ligam
diretamente o Europa. Essa posição rele-
vante decorre principalmente de sua privi-

legiada localização, na confluência dos

SíNTESE 00 uso 00 SOLO

ANO 1960

S. Bernardo: uso do solo em 1960.

,..•..•.••..



20 rios Tapajós e Amazonas. T rato-se, entre-
tanto, de cidade bastante pobre.

Os quadros 2 e 3, apresentados no final
dêste trabalho, mostram apenas informa-
ções mois detalhadas referentes ao Uso da
Terra na cidade de São Bernardo do Cam-
po. Representam uma tentativa, não só de
investigação mais profunda, mas principal-
mente de captação da evolução dessa ci-
dade (pesquisa dinâmica), precisamente
numa década (1950-1960) na qual sofreu
profundas transformações, em conseqüên-
cia do desenvolvimento da indústria auto-
rnobi Iística.

A seguir, serõo feitos alguns comentá-
rios referentes ao Quadro 1. Com isso prc-
tende-se ilustrar os possibilidades de utí-
lização dos dados, rncis do que tirar con-
clusões (embora muitas sejam possíveis).

As três cidades são, sem dúvida, total-
mente diferentes. Conforme salientou-se
anteriormente, os dados do Quadro 1 po-
deriam ser muito mais explorados, se hou-
vessem investigações idênticas com relcçõo
a outras cidades, ou com relação a esses
mesmas cidades, mas em diferentes épo-
cas. As diferenças entre os cidades pode-
riam ser assim melhor interpretadas, além
de ressaltadas.

O comércio e os serviços são as ctividri-
des mais tipicamente "locais" dado seu
raio de jnfluêncio relativamente restrito
(muito menor que o da indústria, que po-
de refletir um mercodo nacional e até
mesmo internacional).

Iniciando-se a análise através dos dedos
referentes ao comércio e cos serviços, po-
de-se observar, no coso de São Bernordo
do Campo, como evolui o consumo de ter-
renos por parte dessas atividades e comi
cresce o centro comercial de uma cidade-
subúrbio (*). Nestas, sabe-se de antemão,
o comércio é sempre mais fraco nas cida-
des interioranas (compare-se o índice de
São Bernardo com o de Borreros). Entre-
tanto, comparando-se São Bernordo con-
sigo mesma, entre 1950 e 1960, chamo
a 'Otençãoo grande crescimento do índice
referente ao comércio e aos serviços. Note-
se que o Quadro 1 não apresenta números
absolutos, mas sim índices. Portanto, o
crescimento verificado não foi aquêle ':le-
vido apenas ao crescimento da populcçõo.
Se a expansão do cornércloitivesse sido
idêntica à da população, o indice perrn-i-
necerio constante.

Foi êsse crescimento resultante (pelo me-
nos parcialmente) da elevação do pcdrõo
de vida da populaçãa? É provável que sim,
mas não nó ainda dados que pe: mitom a
resposta a essa pergunta. Entretanto, cá
provável que a renda familiar média te
conseqüentemente os gastos feitos no co-
mércio, por família) tenha-se plevada em
deco-rêncio da instalação no munictpio de
indústrias" modernas, empregando pessoal
altamente especializado.

QUADRO 2

Cidade de São 8ernardo d'o Campo
Uso da Solo Urbano em 1950

Área dos ha/l.OOO
USO terrenos Porcentagem Habi-

em ha tantes

-----

I - Residências ..... . .... { 90,74 { 10,16 4,54

2- Comércio ... , ......... 2,59 0.28 0,1295

2.1·-A v-vrejo: de bairro { 2,44 { 0,27 J 0,1220
2.2 - A varejo: de outros 12.3 - Atacado . . . . . . . . 0,15 0,01 0,0075

3 - Indústria ............. 47,93 5,37 2,39
3.1-Em terreno menor

\;ue 5.000 m2 · . 10,31 1,15 0,515
3.2 - Em terreno maior

que 5.000 m2 37,62 4,22 1,88

4 Serviços ............ 2,36 0,26 0,118
4. 1 - Escritórios e Bancos
4.2 - Reparação e arte-

sanato . . . . . . . . .
4.3 - Diversão, ensino e

outros . . . . . . . . .
5 Público e Semi-Público · . 18,79 2,10 0,94

6 Usos Rurais ........... 64,92 7,28 3,24
Área Utilizada ......... 227,33 25,45 11,35

7 .- Sem uti lização (vagos) · . 479,56 53,72 23,95
Área Utilizável ........ 706,89 79,17 35,40

8 Praças tratadas ........ 0,38 0,05 0,019

9 Via Anchlet o e trevos · . 65,53 7,33 3,27

10 Ruas .............. , .. 120,00 13,45 6,00
Área não Utilizável ...... 185,91 20,83 9,30

TOTAL .......... 892,80 100,00 44,6C

Entretanto, é possível também que, com
o crescimento da população, tenha-se ace-
lerado a expansão do comércio que outro-
ra não dispunha do mínimo de clientela
para sustentar estabelecimentos como, por
exemplo, uma loja de departamentos ou
artigos eletrodomésticos.

Estos interpretações entretanto, por fal-
ta de evidênci .J, são tão somente hipóte-
ses provisórias, sujeitas ainda a confirmo-
ção; esta será possível somente quando o
fenômeno fôr constatado e acompanhado
durante um período mais longo e tornbém
em outros cidcdes ·semelhontes.

Note-se a diferença entre Santarém <Ci-
dade muita pcbre) e as demais cidades,
ainda no tocante ao consumo de terrenos
comerciais. O índice dessa cidade é bem
menor, apesar de ser ela a terceira cidade
da Amazônia, importante pólo regional,
entreposto e pôrto de uma grande área.

A importância regional de Santarém le-
vo a focalizar o índice referente ao Uso
Público e Semi-Público (**). Como Pólo
Regional, a cidade é sede de algumas re-

partiçães e órgãos públicos cujas jurisdi-
ções ultrapassam ;)S limites do Município,
como o hospital regional do Fundação do
Serviço Especial de Saúde Pública, o Ca-
pitania de Portos, etc. Scntorém é portan-
to, dêsse ponto de vista, o opôsto de São
Bernordo do Campo, que é a rigor mais
um "subúrbio" do que uma cidade. No
entanto, o índice referente 00 Uso Público
e Semi-Público é o mesmo paro ambos us
cidades. Êsse foto deve ser atribuí do tam-
bém à pobreza da região de Santarém,
que apesar de, Pólo Regional tem limitadas
atividades, mesmo governamentais. O ;:1-
dice de Sontorém entretanto deve ser alto,
se comparado com o de outros cidades do
Norte e talvez do Nordeste; no falto de
dados sôbre essas cidades, não se dispõe
de qualquer referência e essa conclusão
também deve ser tomado com reservas, su-
jeito o confirmação.

Ainda com relação o Santarém, coiie um
esclarecimento sôbre o elevadíssimo índice
referente 00 Uso Residencial. O foto deve-
se ó uma peculiaridade do Amazônia, on-



de a terra u.bono é de propriedade públi-
ca. Os lotes são aforadas aos municípios
pela Prefeitura. Assim sendo, são ê les
bastante grandes, uma vez que não são
comparados. O índice de 12,12 hal1000
habitantes, apresentodo por Santarém, de-
ve portanto ser considerado excepcional-
mente alto.

A interpretcçõo dos dados referentes c
São Bernardo do Campo deve ser coutelo-
sa, dada suo condição de cidade-subúrbio

A rigor, tôda a análise do uso da terra
em São Bernordo do Campo só teria sen-
tida se inserido numa análise idêntica de
todo o Grande São Poulo. Entretanto, mes-
mo sem rigor, não se pode aceitar, por
exemplo, a corre loção entre o consumo de
terrenos industriois de São Be.nordo e suo
populoçõo ; êsse consumo decorre da ot i-
vidade industrial de todo o Grande São
Paulo e não apenas de São Bernordo. O
índice de 4,90 ha industriais por 1000
habitantes, apresentado pelo Município
em 1960, deve ser entendido como defor-
mado e elevodíssirno.

QUADRO 3 21

Cidade de São Bernardo do Campo
Uso do Solo; Urbano em 1960

Área dos
terrenos
em ha

ha/l ,000
Habi-
tantes

USO Porcentagem

Residências ........... 320,22 11,65 5,16

2 Comércio ............. 17,65 0,63 0,285
2.1-A varejo: de bairro 7,73 0,28 0,125
2.2-A vore]o: de outros 4,77 0,17 0,077
2,3 - Atacado . , 5,15 0,18 0,083

3 - Indústria ............. 303,82 11,05 4,89
3.1-Em terreno menor

que 5,000 m2 , . 27,80 1,02 0,44
3.2 - Em terreno maior

que 5,000 m2 276,02 10,03 4,45

4 - Serviços .............. 12,55 0,46 0,202
4. 1 - Escritórios e Bancos 1,23 0,05 0,019
4.2 - Reparação e arte- 3,27 0,11 0,053

sanato .........
4 , 3 - Diversão, ensino e

outros ...... '." 8,05 0,30 0,130

5 - Público e Sem i-Público .. 71,58 2,60 1,155

6 - Usos Rurais ..... .... . 142,60 5,18 2,30
Área Utilizada ......... 868,42 31,57 14,00

7 - Sem uti lização (vagos) . , 1.477,97 53,73 23,80
Área Utilizável ........ 2,346,39 85,30 37,80

8 Preços tratadas . . . . . . . . 17,58 0,63 0,284

9 Via Anchieta e trevos . , 65,53 2,39 1,055

10 Ruas ................ 32'1,31 11,68 5,20
Área não Utilizável ...... 404,42 14,70 6,51

TOTAL .......... 2,750,81 100,00 44,40

Se forem consideradas apenas as indús-
trias com terrenos menores que 5000m"
(que seriam talvez, mais representativos
da atividade local) aquêle índice cairia
para 0,44 hal1000 habitantes (ver Qua-
dro 3) ou seja, menor que o de cidades
não industriais como Santorém e Borretos.

Apenas o título de ilustração (pois fai-
tam os dados sócio-econômicos necessários)
pode-se especular grosseiramente sôbre 'JS

correlações entre nível ou podrão de vida
da população e consumo de terra por porte
do uso residencial.

Com êsse objetivo pode-se comparar Sõo
Bernardo do Campo com Barretos. A pri-
meiro é uma cidade predominonternenre
operária; com sua classe média é muito
pequena e pràticamente não há clcsse
alta. Essa composição sócio-econômica da
popu loção é bastante diferente daquela
apresentada pelas cidades do interior onde
há - como em Borretos - uma classe
alta, constituída pelos agricultores e pe- 1. Tamanho médio da família .
cuaristas abastados, bem como cornercicn- 2. Número de famílias urbanos
tes e industriais. Também a classe média 3. Área total do uso residencial ., ... ,
nessas cidades é relotivcrnente mais riurnc- 4. Tamanho médio dos lotes "" .. "

Para concluir, convém reafirmar que «s
breves análises apresentadas visoram mais
ilustrar as possibilidades de correlação e

médio em Borretos é um pouco rncior que
em São Bernardo, conforme mostre-se
abaixo:

São Bernordo Borretos

5,1 5,0
12.150 9,600

320,22 ho 274,10 hCJ
263m2 285m~

rosa que nos subúrbios industriais das
grandes metrópoles. Ao lado dessa dife-
rença, ambos as cidades opresentam em
comum o fato de que openas uma pcrcelo-
desprezível das famílias, mora em aparta-
mentos.

interpretação dos dados e sua ,utilização
em Planos Locais Integrados, do que pro-
priamente chegar a conclusões. Pretendeu-
se mostrar, oindo, a necessidade de se es-
timor o futuro consumo de terra e de ci-
dade e de se preparar um Plano de Futura
Utilizoção r1rJ Terra, antes de se formular
um mapa e um código de zoneamento,

Salientou-se, finulmente, a importância
das pesquisas dinâmicos, e de um maior
repertório de dados que formem um qua-
dro de referência, indispensável à boa in-
terpretoção de um lado isolodo.

(*) Ver no quadro 3, dados separados
para os comércios de bairro e de
centro.

Segundo o Censo Demográfico de 1960,
o tamanho médio da família era de 5,1
pessnas em São Bernardo do Campo e
5,0 pessoas em Bcrr etos. Estimando-se o
número de famílias em cada uma das ci-
dades e dlvidinoc-se a á~ea residencial to-
tal por êsse número, obtém-se o tamanho
do lote residenciol médio. O que se veri-
fica e que, na verdade, o lote residenciol

(', *) O uso sem i-público refere-se o igre-
jas, asilos, orfanatos, órgãos de clas-
se, clubes e outras ot ívidcdes seme-
lhantes que caracterizam-se pelo fato
de não visarem lucro, apesar de se-
rem organizações privadas. O uso
público refere-se o tôdas cs instala-
ções governamentais (escolas e hos-
pitais públicos, prefeitura, cemitério,
matadouro e repartições públicas em
geral).



Objetivo do planejamento Urbano
Arqu iteto Jorge Wilheim - 11\8 - SP
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Temos sido atraídos de forma crescente
a nos aventurar no campo profissional do
planejamento urbano. E o temos feito com
entusiasmo e timidez típicos de neófitos.
Para nós, arquitetos, sempre pareceu a
coisa natural, prolongamento de nossa oti-
vidode costumeira. Mas po·rque? De onde
vem essa naturalidade? Em primeiro lugar
de um problema essencial: ser arquiteto
significa criar estruturas materiais para uso
do homem; ora, essas estruturas se indi-
vidualizam em uma casa ao tratarmos de
obrigar uma fami lia, mas podem igual-
mente constituir-se em rua, - em espaço
urbano. Intuitivamente o mecanismo men-
tal da criação é o mesmo. Em segundo
lugar, o arquiteto, habituado a visualizar,
é obrigado a constantemente imaginar si-
tuações globais, integradas e a conceber
suas alterações através do tempo. Êste
treino de visualização predispõe à integra-
ção de fatôres, característica do planeja-
mento urbano que certamente atrai os pro-
fissionais por seus nspectos especulativos.
Finalmente, há motivos éticos e ideológi-
cos de sobra: o conteúdo humano inerente
à criação arquitetônica, leva o profissional
a uma constante reflexõo sôbre problemas
sociais, freqüentemente dramatizados pelo
contexto urbano. Daí o imediato interêsse
pelo urbanismo, confundido, por vêzes, com
"salvação" dos males urbanos, na reali-
dade eminentemente sociais e decorrentes.
de condições de infra-estrutura.
O Que Queremos

Mas, se, por um lado, identificamos di-
versos "meventes" para a atração expon-
tônea e intuitiva que os arquitetes brasi-
leiros sentem pelo urbanismo, - por'ece-
me, por outro lado, nõo existi r suficiente
clareza sôbre os reais objetivos dessa dis-
ciplina no Brasil. Uma aproximaçõo intui-
tiva não basta; é necessário desmistificar
salvações utópicas; é necessário têrmos lu-
cidez: devemos meditar e estabelecer o

que queremos come arquitetos (portanto
urbanistas) brasileiros.
As colocações teóricas iniciais que temos
encontrado em artigos, livros e planos re-
velam "doenças infantis" típicas. Expõem-
se com candura e idealismo tôdas as
mazelas urbanas, desnuda-se a estupidez
dos preconceitos formais superados, traça-
se dramática anatomia de nossa miséria.
Em trabalhos mais audazes denuncia-se o
mal-viver urbano como decorrente da es-
peculação imobiliária e da baixa renda
per capita de seus habitantes. Tôdas es-
tas acusações parecem, de modo gerol,
corretas; mas como passar desta atitude
crítica poro a criaçõo de condições novas?
Como e até que ponto é possível [czê-lo
através da prática profissional?

Em primeiro lugar, para estabelecer cl-
cance e limites de nossa atividade, deve-
mos inserí -lc dentro da estrutura sub-de-
senvolvida do Brasil de hoje. Não encon-
tramos definição suficientemente clara sô-
bre o que venha a ser sub-desenvolvimen-
to; mas, de modo lato, aceitamos cquelc
que define país sub-desenvolvido coma
sendo aquêle cuja estrutura tecnológico,
institucionol e econômica está otroscda
com relação às suas potencial idades e de-
manda social. Assim pôsto, parece-me que
o objetivo primeiro da atividade da ciên-
cia, técnica e or te no Brasi I, - deva ser
de que forma contribuir à superaçõo do
sub-desenvolvimento.

Êste objetivo é obviamente genérico e
nõo se deve inferir estar aqui propugnan-
do por ingênuas superficiais bandeiras de
luta. Mos, se nos imbuirmos da impor-
tância desta diretriz básica, - teremos aí
uma primeira Iinha de ação, capaz de ori-
entar nosso trabalha profissional, afastan-
do-o das soluções alienadas ou simples-
mente inoperantes, da urbanística euro-,
péia.



o Que Podemos
O que significa então fazer urbonismo

dentro de uma orientação de superação do
desenvolvimento? Sem entrarmos no cam-
po da economia mais do que o necessário,
- parece-me pertinente nêste capítulo,
repetir uma contradição assinalada, entre
outras, por Celso Furtado. Nossa econo-
mia é carente de uma adequada estrutura
de empregos; os empregos oferecidos à po-
pulação crescente são crescentemente in-
suficientes. A forma típica da urbaniza-
ção brasi lei ra revela com clareza êste as-
pecto do sub-desenvolvimento: enquanto as
cidades crescem à taxo anual de 5,6 %, o
ocupação industrial tem decrescido!
Por outro lodo, se o considerarmos no con-
texto mundial, - o Brasil é carente do
introdução de uma tecnologia avançada,
tipicamente poupadora de mão-de-obra.
Para campetir no mercado mundial (inclu-
sive em virtude da constante ameaço de
"dumping" par produtos importados), pre-
cisamos de maior racionalidade nos preces-
sos de produção; e esta racional idade sig-
nifica quase sempre tecnc-logia avançada,
elevada produtividade e "liberação" de
mãos-de-obra. Êste têrmo "liberação" põe
a nu uma diferença entre país sub-desen-
volvido e os demais em que a alocação de
trobolho exige aperfeiçoamento e concor-
rência.

No medida em que o exemplo acima
'possa servir para superficialmente caracte-
rizar o situação, volto a indagar: como
elaborar planos adequados o êste tipo de
estrutura econômico-sociol tão dramatizado
pelos carências e formos de empregos?

Parece-me, em primeiro lugar, que o
próprio enfoque do diagnóstico urbano devo
sempre procurar identificar quois são os
índices locais do sub-desenvolvimento; não
apenas como carências quantitativas (defi-
cits em redes, pavimentação, etc i ) , Mas
também como carências qualitativas (alie-
nação, desconhecimento, etc . }. Em segui-
da, ao se preparar propostas, nossa preo-
cupoçôo central deva ser em pravocar e
estimular certos valantes de inércia que
possam levar a cidade a se transformar.
Do diagnóstico devemos aprender de que
modos os atrasos e deficits encontrados
possam ser utilizados de forma criadora;
por exemplo, da carência em pavimenta-
ção resulte a enorme fôrça de indução da
pavimentação em determinada via novo;
através desta obra poderemos chegar a
provocar alterações nos diretrizes expontà-
neas de ocupoçõo do solo!

Gostaria de esclarecer melhor êste pla-
nejamento de ação, chamado por alguns
(j. Friedmcrm) de planejamento inovador,
- mas que, a meu ver, prescinde de adje-
tivos uma vez que se trata simplesmente
da única prática proftssioncl possível e ade-
quado à nossa situação.

O planejamento urbano tem sido fre-
qüentemente entendido como uma farma

de maximizar resultados, tornar ótima a
distribuição de recursos, levar a racionali-
da de ao nível das decisões, etc. Êste en-
foque tecnicista é típico de país industria-
lizado europeu; mesmo lá, no entonto, não
tem resultado em cidades melhores, mais
humanas. Trota-se, isto sim, de esquemas
idealizados, afastados de conteúdo huma-
no, no sentido que seu processo mental,
num esfôrço de racionalização, perde fre-
qüentemente a "compreensão" do fenôme-
no urbano. O resultado desta atitude pre-
sunçosa tem sido desastroso: ingentes es-
forços consubstonciados em planos, jazem
em gavetas num lamentável desperdício de
pensamento. Em outras coses, lastimam-se
Os autores que o povo não sobe usar suas
cidades, deixandc de percorrer as vias que
Ihes foram preparadas (Alexander denun-
cia esta posição no famoso artigo "A ci-
dade não é uma árvore" em que separo
as estruturas físicas das atividades huma-
nas denominados sistemas de vida urbano).

A posição do urbanista meramente tec-
nicista, mesmo quando guindado a tecno-
erata, - não tem resultado em cidades
melhores, em país algum; mas é, de moda
particular, nociva e inadequada entre nós.
Pois encobre, através do biombo de seu
tecnicismo, uma inoperància e alienação
oom relação a um problerno nodol de
nosso sub-desenvalvimento.

Nõo desejo, com estas linbas, defender
uma posição de pura intuição, baixos co-
nhecimentos técnicos e sensibilidade des-
vai roda. Desejo, isto sim, propugnar pelo
elaboraçõo de planos que objetivamente e
a curto prazo consignam pequenos trans-
formações capazes, no entanto, de induzir
alterações cumulativas. Êste tipo de plane-
jamento urbano assume mais um caráter
de estratégia do que o de mero disciplina
u: bano.

Estas transformações devem ser propostos
nos níveis físico, econômico, social e admi-
nistrativo; trata-se, aliás, freqüentemente
de propostas integradas. Mos sua carac-
terística principal deveria ser a de tocar
em algum ponto sensível e capaz de libe-
rar uma fôrço de indução subjacente ou
inerente.

Um planejamento todo voltado à libe-
ração dessas potencialidades forçoso mente
se preocupará com o prazo curto das pro-
postas. Êste prazo coincide freqüente-
mente com a gestão do prefeito contra-
tante, donde a necessidade de não resva-
lar para um imediatismo pragmático mas
míope, a necessidade, dizia, de ter uma
visão clara sôbre o longo prazo em que
se deve inserir o programa de ação ime-
diato.

Por êstes motivos, para real izar com
eficiência as tarefas urbanísticas, parece-
me fundamental que o arquiteto tenha uma
cpinião sôbre a peculiaridade de nossa si-
tuação política, social e econômica. Isto
é, não me parece possível elaborar um
plano adequado dentro de um clima de
alienação.

A lucidez que é exigido do arquiteto
pelos próprios condições da prático profis-
sional do urbanismo não deve .nibir suo
copccir'ode criadora nem "dístrci-lo" de
seu papel de criador de espaços. Mos lhe
permitirá elaborar um método de trabalho
adequado a nossas cidades.
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Como fazer

Fazer planos que objet ivern despertar
fôrçc , através de propostos físicas requer
metodologia apropriada. É impossível pro-
ceder ao vagaroso ~ exaustivo levanta-
mento de uma realidade que muda com
rapidez maior do que o nossa tecnologia



24 de identificação e registra permita acom-
panhar. Mesma na que diz respeita a
trânsito, para dar um exemplo, - não
me parece vióvel proceder às exaustivas
pesquisas de origem e destino (que em
Londres, após mais de 2 anos, não estão
concluídas, custam muito e resultam sem-
pre em boa dose de informação superada).
Mos tampauco parece adequado proceder
a pesquisas de experiência e contrôle, pois
inúmeros resultados prendem-se a aspec-
tos subjetivos extremamente mutóveís em
cidades de grande mobilidode socicl . Re-
almente, a metcdoloqic que parece mais
adequada é a de lançar hipóteses, intuí-
das pela sensibilidade g[oba[izadora e di-
râmica do arquiteta, - para em seguida
aferir em pesquisas a sua verocídode e,
f.nclmente, verificar as alternativas resul-
tantes. Procede-se em seguida ao "feed-
bcck", tão apreciado pelos que vivem fas-
cinados pelo cérebro eletrônica, - obten-
do-se assim rczoóvel gróu de certeza.

Nêste lançamento de hipóteses parece-
me importante, quando de sua avaliação,
identificar quais as operoções ou propos-
tas que encerram maior potenciclidcde,
isto é: maior fôrça de indução. A estas
caberó a posição prioritória no programa
de ação a ser proposto ao prefeito con-
tratante.

É claro que para elaborarmos planos ur-
baní sticos com objetivos acima, devemos
sober realizar trabalhos relativamente su-
perficiais, expeditos e sintéticos. Funda-
mentalmente devemos ser capazes de um
diagn6stico adequado; não se trata mais
de um repositório longo de informações sô-
bre nossas carências; esta lista de identi-
ficação é feita, é claro, - mas o im-
portante é como manipularmos estas in-
formações num diagnóstico dinâmico.
Para esta manipulação de dados, parece-
me fundamental ter a grande clareza ti",
objetivos mencionada no início dêste ca-
pítulo.

Além do diagnóstico, devemos ser ca-
pazes de elaborar propostas capazes de
evidenciar medidas a curto prazo, consubs-
tanciadas em um programa de ação. Os
dois momentos de elaboração acima men-
cionados, constituem oss.m um plano
básico, suficiente para iniciar um processo
de planejamento que só tem interêsse na
medida em que é contínuo: suficiente ain-
da, a provocar um início de transforma'
ção urbana capaz de, igualmente, acar-
retar transformações contí nuas.

Parece-me importante perceber, a esta
altura, qual a diferença entre plano e pro-
jeto. Reporto-me, para tal, a tese que es-
crevi com o colega J. Guedes, para o Con-
gresso da Bohío (1966): "O projeto corres-
ponde ao "design" isto é, à definição de
tedos oquêles pormenores que determina-
rão as estruturas ou a forma pràpriamente
dita e sua produção; enquanto o plano
corresponde à definição das condições ge-

rois que devem pre-existir ao projeto e lhe
servem de base. Esta observação vale para
qualquer obra, seja qual fôr a sua es-
cala" .

Êste tipo de interfer ênclo profissional
permite liberar diversos movimentos alte-
redores da realidade urbana. Uma das al-
terações a prever sempre é, na marco ins-
titucioncl, a introdução e desenvolvimento
das estruturas técnicas e humanas neces-
sórias às contínuas tarefas de adaptação
e detclhcrnento c.o plana bósico entregue.
Em outros têrrnos: a passagem da nível de
plano ao nível de projeto.

A e!aboração de plenos dêsse tipo, deve
portanto ser rópida. A fim de não invcli-
dar o diagnóstico intuí do inicialmente e a
fim de possibilitar pofiticcrnente ao pre-
feito, de usar o plano para alguma trans-
formação física, tangível para a povo que
podere então associar a idéíe de plano a
uma nova realidade física.

Com Quem Fazer

Esta associação entre o nível ideal e o
nível de vida cotidiana é, na realidade, a
única garantia de que um plano possa ser
irnplontodo . No momento em que parte re,
presentotivo da sociedade percebe sua ca-
pacidade de transformar a reoltdcde de
sua cidade; na momento em que toma
consciência de que "plana urbano" se tra-
duz por esta ou aquela transformação, -
se teró realizado um "casamento" dos
mais profícuos entr e povo e técnicos. E
deixaremos de estar - e assim sermos
considerados - entre os tecnocratas idea-
Iizadores de esquemas presunçosos e inefi-
cientes.

Portanto, a primeira entidade com quem
devemos trabalhar é o próprio povo, atra-
vés de suas organizações, se possível. Esta
atuação não significa a tarefa de mera
ousculto ; nem a de criação das famosas



o Que Podemos
O que significa então fazer urbanismo

dentro de uma orientação de superação do
desenvolvimento? Sem entrarmos no cam-
po da economia mais do que o necessário,
- parece-me pertinente nêste capítulo,
repetir uma contradição assinalada, entre
outros, por Celso Furtado. Nossa econo-
mia é carente de uma adequada estrutura
de empregos; os empregos oferecidos à po-
pulação crescente são crescentemente in-
suficientes. A forma típica da urbaniza-
ção brasileira revela com clareza êste as-
pecto do sub-desenvolvimento: enquanto as
cidades crescem à taxa anual de 5,6 %, a
ocupação industrial tem decrescido!
Por outro lado, se o considerarmos no con-
texto mundial, - o Brasil é carente da
introdução de uma tecnologia avançado,
tipicamente poupadora de mão-de-obra.
Para competir no mercado mundial (inclu-
sive em virtude da constante ameaça de
"dumping" por produtos importados), pre-
cisamos de maior racional idade nos preces-
sos de produção; e esta racional idade sig-
nifica quase sempre tecnologia avançada,
elevada produtividade e "liberação" de
mãos-de-obra. Êste têrmo "I iberação" põe
a nu uma diferença entre país sub-desen-
volvido e os demais em que a alocação de
trobojho exige aperfeiçoamento e concor-
rência.

Na medida em que o exemplo acima
possa servir para superficialmente caracte-
rizar a situação, volto a indagar: como
elaborar planos adequados a êste tipo de
estrutura econômico-social tão dramatizada
pelas carências e formas de empregos?

Parece-me, em primeiro lugar, que o
próprio enfoque do diagnóstico urbano deva
sempre procurar identificar quais são os
índices locais do sub-desenvolvimento; não
apenas como carências quantitativas (defi-
cits em redes, pavimentação, etc.). Mas
também como carências qualitativas (alie-
nação, desconhecimento, etc .}. Em segui-
da, ao se preparar propostas, nossa preo-
cupação central deva ser em provocar e
estimular certos volantes de inércia que
possam levar a cidade o se transformar.
Do diagnóstico devemos aprender de que
modos os atrasos e deficits encontrados
possam ser utilizados de forma criadora;
por exemplo, da carência em pavimenta-
ção resulta a enorme fôrça de indução da
pavimentação em determinada via nova;
através desta obro poderemos chegar a
provocar alterações nas diretrizes expontâ-
neas de ocupação do solo!

Gostaria de esclarecer melhor êste pla-
nejamento de ação, chamado por alguns
CJ. Friedmcnn) de planejamento inovador,
- mos que, a meu ver, prescinde de adje-
tivos uma vez que se trata simplesmente
da única prática profissionol possível e ade-
quada à nossa situação.

O planejamento urbano tem sido fre-
qüentemente entendido como uma forma

de maximizar resultados, tornar ótima a
distribuição de recursos, levar a raciona Ii-
dade ao nível das decisões, etc. Êste en-
foque tecnicista é típico de poís industria-
lizado europeu; mesmo lá, no entanto, não
tem resultado em cidades melhores, mais
humanas. Trota-se, isto sim, de esquemas
idealizados, afastados de conteúdo huma-
no, no sentido que seu processo mental,
num esfôrço de racionalização, perde fre-
qüentemente a "compreensão" do fenôme-
no urbano. O resultado desta atitude pre-
sunçosa tem sido desastroso: ingentes es-
forços consubstonciados em planos, jazem
em gavetas num lamentável desperdício de
pensamento. Em outros coses, lastimam-se
Os autores que o povo não sobe usar suas
cidades, deixandc de percorrer as vias que
Ihes foram preparadas (Alexander denun-
cia esta posição no famoso artigo "A ci-
dade não é uma árvore" em que separa
as estruturas físicas dos atividades huma-
nas denominados sistemas de vida urbano).

A posição do urbanista meramente tec-
nicista, mesmo quando guindado a tecno-
crata, - não tem resultado em cidades
melhores, em país algum; mas é, de modo
particular, nociva e inadequada entre nós.
Pois encobre, através do biombo de seu
tecnicismo, uma inoperância e alienação
oom relação a um problerno nodol de
nosso sub-desenvolvimento.

Não desejo, com estas linhos, defender
uma posição de pura intuição, baixos co-
nhecimentos técnicos e sensibilidade des-
vairada. Desejo, isto sim, propugnar pela
elaboroção de planos que objetivamente e
a curto' prazo consignam pequenas trans-
formações capazes, no entanto, de induzir
alterações cumulativas. Êste tipo de plane-
jamento urbano assume mais um caráter
de estratégia do que o de mera disciplina
u:bana.

Estas transformações devem ser propostos
nos níveis físico, econômico, social e admi-
nistrativo; trata-se, aliás, freqüentemente
de propostos integradas. Mas sua carac-
terística principal deveria ser a de tocar
em algum ponto sensível e capaz de libe-
rar uma fôrça de indução subjacente ou
inerente.

Um planejamento todo voltado à libe-
ração dessas potencial idades forçosamente
se preocupará com o prazo curto das pro-
postas. Êste prazo coincide freqüente-
mente com a gestão do prefeito contra-
tante, donde a necessidade de não resva-
lar para um imediatismo pragmático mas
míope, a necessidade, dizia, de ter uma
visão clara sôbre o longo prazo em que
se deve inserir o programa de ação ime-
diato.

Por êstes motivos, para real izar com
eficiência as tarefos urbanísticas, parece-
me fundamental que o arquiteto tenha uma
c.pinião sêbre a peculicridode de nossa si-
tuação política, social e econômica. Isto
é, não me parece possível elaborar um
plano adequado dentro de um clima de
alienação.

A lucidez que é exigido do arquiteto
pelas próprias condições da prática profis-
sional do urbanismo não deve :!1ibir sua
capacir'ade criadora nem "distraí-Ia" de
seu papel de criador de espaços. Mas lhe
permitirá elaborar um método de trabalho
adequado a nossas cidades.
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Como fazer

Fazer planos que objetivem despertar
fôrçc, através de propostos físicas requer
metodologia apropriada. É impossível pro-
ceder ao vagaroso EJ exaustivo levanta-
mento de uma realidade que muda com
rapidez maior do que o nossa tecnologia



24 de identificação e registro permito acom-
panhar. Mesmo na que diz respeito a
trânsito, para dar um exemplo, - não
me parece vióvel proceder às exaustivas
pesquisas de origem e destino (que em
Londres, após mais de 2 cnos, não estão
concluídas, custam muito e resultam sem-
pre em boa dose de informcçôo superado).
Mas tampouco parece adequado proceder
a pesquisas de experiência e contrôle, pois
inúmeros resultados prendem-se a aspec-
tos subjetivos extremcmente rnutóveis em
cidades de grande mobilidade social. Re-
almente, a metodologia que parece mais
adequada é a de lançar hipóteses, intuí-
das pela sensibilidade globalizadora e di-
râmica do arquiteto, - para em seguida
aferi r em pesquisas a sua verccidode e,
f:nalmente, verificar as alternativas resul-
tantes, Procede-se em seguida ao "feed-
back", tão apreciado pelos que vivem fas-
cinados pelo cérebro eletrônico, - obten-
do-se assim razoóvel gróu de certeza.

Nêste lançamento de hipóteses parece-
me importante, quando de sua avaliação,
identificar quais as operoções ou propos-
tas que encerrem maior potencialidade,
isto é: maior fôrça de indução. A estas
caberó a posição prioritória no programa
de ação a ser proposto ao prefeito con-
tratante.

É claro que para elaborarmos planos ur-
baní sticos com objetivos acima, devemos
scber real izar traba lhos relativamente su-
perficiais, expeditos e sintéticos, Fundo-
mentalmente devemos ser capazes de um
diagnóstico adequado; não se trata mais
de um repositório longo de informações sô-
bre nossas carências; esta lista de identi-
ficação é feita, é claro, - mas o im-
portante é como manipularmos estas in-
formações num diagnóstico dinâmico,
Para esta manipulação de dados, perece-
me fundamental ter a grande clareza ce
objetivos mencionada no início dêste ca-
pítulo.

Além do diognóstico, devemos ser ca-
pazes de elaborar propostas capazes de
evidenciar medidas a curto prazo, consubs-
tanciadas em um programa de ação. Os
dois momentos de elaboração acima men-
cionados, constituem css.rn um plano
básico, suficiente para iniciar um processo
de planejamento que só tem interêsse na
medida em que é continuo: suficiente ain-
da, a provocar um início de transforma-
ção urbana capaz de, igualmente, acar-
retar transformações contínuas.

Parece-me importante perceber, a esta
altura, qual a diferença entre plano e pro-
jeto. Reporto-me, para tal, a tese que es-
crevi com o colega J. Guedes, para Q Con-
gresso da Bal:~ia (1966): "O projeto corres-
ponde ao "design" isto é, à definição de
todos aquêles pormenores que determina-
rão as estruturas ou a forma propriamente
dita e sua produçõo; enquanto o plano
corresponde à definição das condições ge-

reis que devem pre-existír ao projeto e lhe
servem de base. Esta observação vale para
qualquer obra, seja qual fôr a sua es-
cala" .

Êste tipo de interferênclc profissional
permite liberar diversos movimentos olte-
radores da realidade urbana. Uma das al-
terações a prever sempre é, no marco ins-
titucional, a introdução e desenvolvimento
das estruturas técnicas e humanas neces-
sórias às contínuas tarefas de adaptação
e detalhamento c.o plano bósico entregue.
Em outros têrmos: a passagem do nível c!e
plano ao nível de projeto.

A elaboração de planos dêsse tipo, deve
portanto ser rópida. A fim de não invali-
dar o diagnóstico intuí do inicialmente e a
fim de possibilitar politicomente ao pre-
feito, de usar o plano para alguma trans-
formação física, tangível para o povo que
poderó então associar a id'éia de plano a
uma nova realidade física.

Com Quem Fazer

Esta associação entre o nível ideal e o
nível de vida cotidiana é, na realidade, a
única garantia de que um plano possa ser
implantado. No momento em que parte re,
presentot ivo da sociedade percebe sua ca-
pacidade de transformar a rcclidcde de
sua cidade; no momento em que toma
consciência de que "plano urbano" se tra-
duz por esta ou aquela transformação, -
se teró realizado um "casamento" dos
mais profícuos enti e povo e técnicos. E
deixaremos de estar - e assim sermos
considerados - entre os tecnocratas idea-
lizadores de esquemas presunçosos e inefi-
cientes.

Portanto, a primeira entidade com quem
devemos trabalhar é o próprio povo, atra-
vés de suas organizações, se possível. Esta
atuação não significa a tarefa de mera
ausculta; nem a de criação das famosas



"cemissões do plano diretor", que cotoli-
zavam os "homens bons" do cidade. Sig-
nifica, isto sim, compreender os moventes
sociais, identificar suo potencinlidode e 0<;

pontos de apoio de alavanca que permi-
tam trazê-Ios poro centro de uma atua-
çõo contínuo, coerente e ... planejada em
sua intençõo. Ajudá-Ios, enfim, a elabo-
rarem um "projeto" de seu futuro urbano,
o correto elaboração da pesquisa de cam-
po e suo adequado interpretaçõo socioló-
gica, - são preciosas armas para esta
compreensão, especialmente quando pre-
cedida pela intuição globalizadora do ar-
quiteto.

É claro, -portanto, que' nas tarefas de
elaboração, os arquitetos não estão sós.
Os vários objetivos de lutar pela supera-
ção do sub-desenvolvimento obriga-nos o
visualizar esta "praxis" como conjunto de
aspectos econômico, social e administrativo
(ou institucicnall e físicos.

Chegamos assim ao famoso prcblema
do trobcl-io em equipe. Permitam-me de,
inicialmente, desmistificá-Io: assim como a
pesquisa e itemização de carências podem
se prestar para biombos de nossa evantuol
incapacidade de sintetizar um diagnóstico
dinâmico e criador, assim também o "tro-
bclho de equipe" pode servir de biombo
para esconder a fuga e dispe-sõo de res-
ponsabi Iidades.

No trabalho de a equipe que elabora
um plano urbano, o papel do arquiteto é
de suma responsabilidade. A importância
de utilizarmos um método rápido, integral
e pragmático, - parece-me revelar o pa-
pel determinante e responsável do arqui-
teto, profissiono! que visuoliza e crio.

A integração dos diversos setores pro-
fissionais, se dará na medida em que a
equipe tiver clarezo de objetivos; esta cla-
reza é muito mais importante da que a
adoção de rotinos ou hierarquias funcio-
nais na equipe. É desta lucidez sôbre o
processo de transformação que se desejo
instaurar, - que nascerá um verdadeiro
plano integral, isto é, um plano que inte-
gre diagnóstico e propostas nos planos eco-
nômicos, sociais (culturais e de desenvolvi-
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mento comunitório), administrativos e fí-
sicos.

Naturalmente conviria qU2 os planos in-
tegrais também fôssem integrcdos, isto é,
que se inserissem num contexto mais am-
plo (regional eu nccionol) participando
assim de um sistema que se instituciona-
!izorá atrcvés do tempo.

Nêste trabalho coletivo de elaboração
de planos, o responsabilidade do arquiteto
é inerente ao ato criador; sua liderança
ccmparece com especial ncturalidade no
mcmento em que se torna necessário "fi-
sicar" a proposta do plano; e esta "fi si fica-
çao é imprescindível para patentear aos
olhos dos usuários da cidade o possibil i-
dade de transformor o realidade; pcsslbi-
lidade esta que pode vir a ser maximiza-
da através de uma disciplino como a do
planejamento urbano ou urbcn.srnc,
As observações acime foram feitas paro
subsídio à elaboração de uma metodolcgia
urbanística apropriado à conjuntura ée
nosso país. Parece-me oportuno concluir
referindo-se à necessidade de coerência en-
tre os diversos cspectos cpontados. Assim
como um progromo de ação deve revelar
o objetivo central do urbanista, - a for-
ma de lançar uma pesquisa de campa de-
verá refleti r O preocupação de atender às
exiqêncics de "curto prazo". Assim como
os cspectos sociais deverão ser compreen-
didos como fatôres integrantes e nõo me-
ros dados estatísticas, por outro lado o
dado numérico deverá informar e corrigir,
através de constantes "feed-backs", a in-
tuição glabalizodora.

A demando existente exige de, 00 mes-
mo tempo, realizarmos t~cbalhos profissio-
nais e meditarmos no elaboração de uma
metodologia. Estas tarefas são complexas
e exigem um aperfeiçoamento e capacita-
çãa por parte dos arquitetos. Decorre des-
tes .exiçêncics a necessidade de alteror
profundamente a formação do arquiteto,
tema este que não abordarei no' momento
mos que não posso deixar de mencionar.

Quero ainda ressaltar o extraordinária
oportunidade que é dado eos arquitetos
brasileiros de, através de suo própria prá-
tica profissional, - através do exigência
de elaborarem nova metodologia, - se
inserirem numa atueçãa de grande alcance:
qual seja o da superação do sub-desenvol-
vimento. Esta oportunidade não significa
que nossa contribuição possa ser "decisi-
va" ou sequer muito importante. Significa
apenas - e isto não me parece pouco, -
que poderemos encontrar oportunidades
poro atitudes e ações coerentes, evitando
o oequiz ofrencçõo tão freqüente entre po-
sição ideológico e "praxis" profissional.
Esta "praxis coerente" representa apenas
o aspecto pessoal da questão. Mas o luci-
dez com que possamos inserí -Io na dinâ-
mica sociel representará a contribuição, a
participação do arquiteto brasileira, o par-
cela que dêle se espera no atual momento.
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Significação do fenômeno urbano
Luc Thoré

26 A urbanização se universolizo , Ela
acompanha o aumento da produção e c
elevação de nível de vida. Não hcveric
subdesenvolvimento na índia, se' os cam-
poneses aí fôssem tão bons lavradores
quanto na Dinamarca ou no Japão, países
em que a metade da população está con-
centrada nas cidades enquanto que na ín-
dia' a mesma prcporçõo não vai além dos
17%. A qualidade de uma agricultura,
.eu equipamento técnica e comercial, a
competência dos extratores não existe SEm
uma concentração urbana. Fenômeno ine-
lutável para todo o pianêta, a wrbanização
é a única saída aa àesafio do crescimento
demográfico. Ela diz ou dirá respeito não
apenas a alguns homens, mas à humoni-
dode em seu todo.

Uma tal universalização põe a desce-
berto o irrealismo dos recriminações deso-
ladas que, em nome da "moral", queriam
paralisar êste processo, tanto quanto IlS

elocuções de Spengler. O Declínio da Oci-
dente admite o papel primordial da cidade

no futuro da humanidade como fermento
da história; mas Spenqler desastradamente
lhe aplica o esquema ternório, emprestado
da biologia, de nascimento-vida-morte.
Sem dúvida "as civilizações sabem que são
mortais"; entretanto, é ilógico falar desta
morte ao Ocidente, desde que. sua civili-
zação, sob sua farma técnica, industrial
e mesmo ideológica, invadiu o mundo in-
teiro. Se - e ainda num sentido limitado
- Babilônia, a Pa'taliputra dos imperado-
res Maurya, a Roma imperial, apareceu
como a última fase que precedia à sua
decadência, uma flagrante diferença sub-
siste entre estas cidades antigas e as cldo-
cies planetárias (1) de hoje, temendo vã
tôda conjectura sôbre o declínio destas
últimas. As primeiras não pcssovorn de
ilhotas perdidas na extensão dos campos,
das estepes ou dos desertos, enquanto que
Nova York, Takyo, Londres ou 'Moscou CC"

existem e lentamente a maré. urbana re-
cobre a totalidade dos continentes.



Que formo tomo esta invasão? O exem-
plo mais instrutivo é o do costa leste dos
Estados Unidos: a mais recente etapa da
revolução que conduz da cidade antiga à
cidade moderna é a passagem dos metró-
poles o uma megalópolis policentristo (2).
Um olh-ar sôbre o sudoeste da Inglaterro,
sôbre o conjunto Reno-Mosela, sôb-e os
ilhas japonêsas, mostra que em muitas ou-
tros lugares se constituem já outros mega-
lópolis gigantescas.

A cidade como humanização do noturez o

Esta nova era do civilização urbana,
cuios primeiros balbuciamentos na Caldéia
remontam o seis milênios, implico Duma
metamorfose radical cio mundo e do meio
humano. A natureza se submeteu à po-
derosa mão do mesmo mestre-de-obro ur-

bano.
O espetáculo de uma natureza virgem

não se expõe mais ao olha, do homem ÔC1

cidade, o que êste vê é um mundo por
êle construí do onde a natureza desopore
ceu . De início, fisicamente: nas cidades
não se percebe mais o terra nutritiva a
não ser onde grades a protegem para sal-
var os árvores que os prefeituras desejem
conservar; por tôdo porte estão o asfalto,
os paralelepípedos, os muros. Nas gran-
des artérias, é como se fôsse dia à meio-
noite graças a potentes projetores e em
pleno dia os homens encerram-se em solas
onde o obscuridade artificial permite proje,

tar imagens dos campos, das florestas ou
do mar. E ainda: os espaços verdes e os
parques das grandes cidades são frutos da
reflexão e do trabalho humano. Sua fun-
ção é dupla: higiênica, absorver o óxido de
carbono expelido pelos veículos, e recrea-
tiva, permitir às crianças brincar, às pes-
soas passeiar, aos namorados abraçarem-se.
Enfim, se se refaz uma virgindade cpc-
rente à esta natureza verde, é para me-
lhor integrá-Ia no mundo artificial da ci-
dade.

Como previa Marx, a oposição trcdi-
cional entre a cidade e o campo des-ipo-
rece; ou pelo menos algumas de sues ex-
pressões. Os citadinas vão ao encontro da
campo. Outrora as migrações se faziam
em direção ao centro das cidades. É o
caso ainda de muitas cidades subdesenvol-
vidos. Desde alguns decênios, nas grandes
cidades americanas a tendência se inverte;
os habitantes fogem do centro, onde tra-
balham, para residir nos subúrbios, percor-
rendo todos os dias uma longa distância.
A oposição do operário e do camponês,
assim como a do homem aparelhado com
maquinas cem aquêle que não dispõe de-
las, está ultrapassada; a revolução da ma-
quinária agrícela, nos Estados Unidos, na
Europa, na Rússia, tornou necessário orga-
nizar a produção e a distribuição de uma
forma semelhante às das técnicas comer-
ciais das emprêsos urbanas.

O dominio do espaço rompe o isolamen-
to e a introspecção em que viviam cncer-
rados o fazendeiro e a comunidade ol-,
deã. O sistema de comunicação postais
otingindo os mais longínquos lugares e a
possibilidade de enviar chamadas telef6-
nicas, não importo de onde para onde
constitusm uma transformação rcdical que
apenas a fôrça de hábito faz COm que não
nos apercebamos de todo o seu alcance.
A difusão recente do rádio e da televisão
aboliu uma des 0;,'imas barreiras que se-
paravam o homem do cidade da homem
do campo. tste,_ sentado diante de seu
receptor recebe os mesmos últimos notí-
cias, políticos e sociais, que o empregado
de escritório cio cidcdo. Por ticipo dos
mesmos jogos, dos mesmos espetáculos.
As mass-media tornam a cultura moderna
occessivel o todos. Enfim, os meios de 10-
CC;'118Ção se desenvolveram ccnsid=róvel-
mente. A construção de uma auto-estrada
no campo é por outro lado menos dispen.
diosc, mais fá,il de construir que o exe-
cução do traçado de uma via de acesso
a uma metrópole ou que o alargamento
de uma grande avenida. Aqui o trabalho
se choca nõo mais com o noturezo. mas
com uma infraestrutura arcaica, isto é com
o passado.

A cidade como história

Não é a cidade com suas casos, ruas
e monumentos a própria história solidifi-
cada? No meio urbano a história, subs-
tituiu a natureza selvagem, e é por isto
que aquele meia é em si mais humano cio
que este. Marx via no objeta fabricado o
produto do incorporação do trabalha hu-
rncnc a um dado natural e imediato. Esta
análise se aplica ofort:ori às cidades. Mas
o objeto cí é o produto do trabalho não
de um ou vários trabalhodo:'es, mos o de
umo série in.nterrupto de gerações, cada
vez mais numerosos e poderosas; o trobo-
lho humano toma uma dimensõo histárica
ccumulondo-se em camadas sucessivas que
permitem aos arqueólogos das cidades mor-
tos datar suas descobertas. Êste efeito
ocumulativo da história, com o crescimento
da urbanização, tem duplo consequêncio:
inicialmente a história jorrou sôbre os es-
poços vazios; os parques nacionais nos Es-
tados Unidos, os Alpes na Europa, são
apenas os testemunhos privi legiQdos de
uma natureza cuja aparência selvagem
preservemos cuidadosamente, isto é, porque
são os testemunhos do início da histório .
No outro extremo, poder-se-ia dizer que a
história se obstrói a si mesma, como o in-
dica a seguinte sintoma: a dificuldade que
os poderes públicos enfrentam poro descon-
gestionar a região parisiense.

Pode-se então identificar a cidade com
uma história que não é mais passiva, ma.
que se constrói a si mesma. Uma compa-
ração com um fenômeno de outra cultura

esclarecerá: Os "churinga" das tribos aus-
tralianas são objetas de pedra ou madeira,
de forma oval e em geral gravadas com
sinais simbólicos. Lévi-Strauss vê nêles "03

testemunhos palpáveis da período mítico:
este alcheringa que não é mais fisicamente
constatado, mas que mesmo ausente pode-
mos ainda conceber. Do mesmo modo, se
perdêssemos nossos arquivos, nosso P:15-
soda não seria todavia abolido: seria pri-
vado do que somos tentados chamar de
seu saber diccrônico" (3). Os arquivos r.õo
sôo os únicos testemunhos do passado, mas
também os monumentos, os imóveis e a
paisagem urbana no seu todo , Sá que
esta função de testemunhar se dissolve
numa outro, a de sua finoiidade prático, e
nos esquecerncs assim da primeira. A tórre
Eiffel em Paris lembra a Exposição Univer-
sal dp 1889, assim como o Louvre foi a
residência dos reis. Atualmente a tôrre é
coroada com um emissor de televisão e o
Louvre serve de museu e escritório. En-
quanto os "churinga" australianos sõo
neutros em relação à 'histária atual, a tôrre
Eiffel reaparece nesta comentando-a; inver-
samente os pardieiros, que precisamos de-
molir paro renovar certos quortc.rões, resis-
tem à ação desta história de que sua ve-
tustez atesta entretanto a duração.

História já realizada, inscrita nas pe-
dras, nos monumentos, e nas paisagens
ronstruídas, ü cidade é também uma his-
tória que se faz sob nossas olhos, rema-
celando sem cessar sua aparência aqui e
n!ém de seus limites anteriores. Esta his-
tória que se ccnstr6i, se constrói cada vez
mais sob o direção da razão. ~ste é o
",cntido pró+i-o das pesquisas urbanísticas.
l\ extensão desordenada das cidades na
,pr. XIX, C'c conturbações anárquicas ce-
rIem ali ccderõo lugar a um crescimento
ordenado o refletido. A amplidão das ne-
cessidades coletivns e a cornplexificoçõo
acrescida dQS trabalhos exige um mínimo
de ordem. Deve-se prever, por exemplo, o
abastecimento dágua dos novos conjuntos
residenciais da região parisiense: donde.
quando, como e quantas metros cúbicos
serão tr oz idos?

Além disso ,percebe-se finalmente que,
se o homem foi feito para a cidade, o foi
na condição de que a cidade terá sido
feita para o homem... Sabe-se, atual-
mente, que a ruí do não é só um fator de
desagregação, mos também um agressor vi-
ru!ento do equilíbrio pslqulco-fis'olóqico ; é
necessário - pelo menos seria necessária
_ construir habitações fora dos eixos de
grande circulação com materiais que ga-
rantissem uma insonorização suficiente. (4)

A cidade é a presença do passado sob
forma de concreto; e nos organismos que
suscita, Country Council, Comissariat ou
District. " ela é a presença do futuro sob
forma de projetos e planos: esboça-se aí
sue forma de amanhã. A urbanização é,
em princípio, a processo pelo qual e no
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28 qual a prexls tende a organizar de modo
racional as condições espocicl-tempcrois
da vida humana.

A libertaçõa do indivíduo

Mas o que significa esta racionalização
para o indivíduo? Não anunciaria elo um
futuro inumano quando se vê tôdos as tar-
des par volta das seis horas uma massa
de restos cansados e insatisfeitos se des-
locar pelo metrô, quando se vê elevar a
curva das neuroses e das doenças mentais,
e se celebror (no literatura e no cinemo)
e advento do tédio incapaz de felicidade?
Enrretcnto a progresso da civilizaçãa urba-
na se faz acompanhar de várias fenôme-
nos qU2 Exprimem e rcollz cm a liber taçôo
do indivíduo e, poder-se-io tombêm dizer,
a suo descoberta. No século passado, co-
mo cansequência das deplaróveis condiçõeo
de higiene e habitação, o taxa de morta-
lidade aumentou nos grandes concentr a-
ções urbanas. Hoje isto não acantece mais:
na Europa Ocidental, se bem que se ob-
serve significativas diferenças segundo o
tipo de quarteirões residenciais, operários
ou burgueses. A longo prazo, o balanço
da urbanização é positivo: a mortalidade
das países altamente urbanizados é muito
inferior à dos países de civilização agrária.

A natalidade permite uma constatação
análoga. Se o desenvolvimento da cídcde
foi a consequêncio de um considerável im-
pulso demográfico, êste movimento conhece
atualmente uma segunda fase: a baixa da
mcrrclidcde tornou possível o decréscimo
do natalidade e a diminuição do número
de nascimento por mulher, sem' que se:
pusesse em perigo o futuro do grupo. Esta
revolução no comportamento demográfico
libertou o indivídua em relação à espécie

de uma dupla maneira: do lado da criança,
cuidados mais adequados e uma escolcr i-

zação mais prolonçodo dão o passa da
qualidade, sôbre a simples quantidede; do
lado dos pais, é difícil, mesmo para os
mais empedernidos natolistas, nôo reco-
n':1ecer um progresso da condição feminino
na supressão da maternidade bilustral que
a reprodução da espécie exigia para pre-
encher os vazios da mortalidade infantil.
Correlativcmente, é na cidade que o pro-
cesso de libertação da mulher se inicia; ela
conquista aí, lentamente, uma progressiva
igualdade com o Ihomem.

O domínio do homem sôbre a natureza
não se afirmou apenas exteriormente, mas
também interiormente sôbre si mesmo.
Sem dúvida a libertação não é total: o ho-
mem é, e será sempre, submetido ao ciclo
biológico do nascimento e da morte. Con-
tudo a humanização global da natureza
influi profundamente sôbre a mentalidade
urbana, o que transparece na metamor-
fose do sentimento de insegurança. Ncs
sociedades agrárias antigas - o drama
não se extinguiu ainda completamente -,
o sucesso do trabalho humano estava con-

dicicncdo aos bens ou maus efeitos da na-
tureza: inundações, sêcos e epidemias co-
locovam em perigo a sobrevivência de gru-
pos inteiros. A insegurança originada des-
ta dependência favorecia o fatalismo e o
inútil recurso aos deuses. Hoje nas r8
giões urbanizadas o insegurança raramen-
te provém da natureza, mas sim de ho-
mens de outras cidades, municiados com
foguetes termo-nuclecr es . Por outro iodo,
o desenvolvimento dos meios de informa-
ção e de comunicação foz com que a so-
lidariedade internacional. não seja mais
uma polavra de fato vã. O progresso tanto
da produção como da consciência coletive
evita os efeitos das mais terríveis catástro-
fes naturais. As garantias e a segurança
social se. substituem à natureza e às reli-
giões naturais. Relaxando os constronçjl-

mentos da natureza sôbre a vida hurnoria,
a sociedade urbana preparou a libertação
do indivíduo.

Libertcçõo social

Ela só se realizou sôbre o pleno bio-
lógico. p., cidade antiga foi construí da
apoiando-se sôbre as "gente" e as grande.,
famí lias; as da Idade Média sôbre as cor-
porcções, ao passo que a conturboçõo ao
século XIX se construiu sôbre O'S destro-
ços da família e das corporaçães, dando
noscimento à classe. Novomente êste de-
terminismo parece se desdobrar para se
transformar em um antagonismo ompliodo
de continente a continente. De qualquer
modo a instituição do coscmento, que é
ainda nas sociedades "sem história" a base
da vida rural, se transformou ao contacto
com a cidade. Foi o que se observou no
Ocidente; é o que se observa hoje nos
cidades dos países subdesenvolvidos.

Além disso, o indivíduo pode em prin-
cípio escolher sua companheira ou seu
companheiro; êle não é mais determinado
por seu nascimento, em uma casta ou nu-
ma cldei a, a exercer o mesmo ofício de
seus ancestrais. Mesmo no interior da clas-
se, uma opção existe entre as múltiplas es-
pecial izações da socledcde técnica, que se
recliz orn na cidade e pela cidade; e a de-
mocratização do ensino nas faz espera,
que as possibilidades de escolha se amplia-
rão muito para os filhos de camponeses
ou operorros. Tanto poro o casamento
quanto para os ofícios, a cidade substituiu
o tradicional rncdêlo estrutural por um mo-
dêlo estatístico de múltiplas combinações
que se engrenam umas sôbre as outras.

As relações sociais experimentaram o
mesmo ciclo de transformação. Louis
Wirth confere aos r,:::bitantes das cidades
um temperamento esquizóide em função
do modo de suas relações quotidianas. Es-
tas são de tipo primário; durante o dia, o
citadino encontra-se com muito mais pes-
soes que o homem 'do campo, mas G um
título meramente profissional, que só diz
respeito à superfície de sua personalidade.
O exemplo típico é o do trocador de ôni-
bus e dos passageiros. Lerner, numa tiro-
da, re:sume esta distinção: "uma peque-
na cidade é o lugar onde nos espantamos
de encontrar um desconhecido; a grande
cidade é onde nos espantamos de encon-
trar na rua um conhecido". (5) Mas o re-
verso é também válido: por um lcdo, a
possibilidade de solidão, por outro, a esco-
lha de amigos. As relações íntimas não
são mais impostas obrigatoriamente ao in-
divíduo pela viz irwicnçc ou pelo parentes-
co: o veículo, a profissão, as cssocicçôes
voluntá~ias lhe dão a possibilidade mate-
rial de escolher. (6)



Contribuindo para a destruição das es-
truturas ligadas tanto à natureza quanto
à recusa da historicidade, o ação da gran-
de cidade foi e é ainda negativa. Que sal-
do positivo lhe conferir? Inicialmente um
sober mais abstrato e mais calculista (7);

uma experiência quotidiana mais variada
na base de solicitações múltiplos, de con-
dicloncmentos diversos e de inserção em
diferentes sistemas de relações sociais. En-
fim, a complexidade de situações, que su-
cedeu ao antigo determinismo, oferece à
liberdade individual a possibilidade de se
constituir ela próprio no interior do mar-
gem que lhe deixo o jôgo de combinações
existentes. A reg~a do jôgo exige que elo
tenha também a possibilidcde de se dei-
xar determinar 00 azar das circunstóncios.
Esta razão não justifico o mêdo que alguns
têm à idáio de que a vida urbana esteri-
lizaria os virtual idades crícdorcs cobrindo
tudo com uma espécie de conformismo
sombrio. A história ensino ao contrário
que as grandes personalidades sõo prove-
nientes das grandes cidades, ou pelo m·=-
nos foram influenciodos por elas, e que
as cidcdes são o bêrço e o receptáculo dos
inovações revolucionários: o budismo se
propagou na índia subindo o- vale do Gan-
ges através dos cidades ribeirinhas. O cris-
tianismo criou suas primeiros comunidades
nos cidades mediterrônecs, bem como o
marxismo se desenvolveu no Europa urbe-

nizada. A sociologia e a etnoiogio nasce-
ram também numa civilização urbana que
rompendo os laços tradicionois do indiví-
duo com seus grupos naturais, deu a êste
último a capacidade de se observo r o si
mesmo e de estudar cientificamente, aban-
donando a moral e a pregação, tanto a
sua sociedade como as demais. Não é a
grande cidade, mas o pequena que en-
gendra um conformismo tagarelo, maldi-
zente e costrador (81. Ao contrário, a me-
trápole constitui um meio de cultura ex-
traordinàriamente rico e excitante onde
as oportunidades de educaçõo são nume-
rosas graças à variedode das situações, dos
relacionamentos e das instituições cultu-
rais.

Alienação na História
•

E contudo, quontas pessoas são felizes'
A quantos o scciedcde urbano trouxe ou-
tra coisa além da espera, do enervante
e de uma ou outro formo de cnçústio?

Libertando o homem, a civilização ur-
bana suscitou uma nova e terrível contra-
diçõo. Um exemplo precisará o sentido:
instalados num bairro nôvo nos arredores
parisienses, os operários moram longe dos
locais de trabalho: "paro evitar esta per-
da de tempo de Jazer e poupar-se da fa-
diga dos transportes coletivos, alguns com-
pram um automóvel. M·os para fazer face
o esta nova despesa, muitos trabalham em
horárias extras ou deixam de gozar fé-

rias" (91. Integrando a historicidade, a ci-
vilização urbana nõo torna inelutável esta
fuga em direção de um presente sempre
além e nunca atingido? Neste sentido, as
sociedades que chamamos pr imitivcs "por-
que não reagem como nós à universal con-
dição de serem históricas", podem servi r
de madêlo. ignorando a história e pro-
curcndo, de um modo que desprezamos,
tornar tão permanentes quanto possível os
condições que elas consideram como "bá-
sicas" de seu desenvolvimento (10), elas
denunciam o que se pode chamar a alie-
nação na história: sacrificar o presente ao
futuro, não otentar aos que hoje choram
tendo em vista o orncrwiô que canta e
permanece sempre amanhã. Pode-se diri-
gir aos profissioncis intransigentes da /-1;;-
tória o mesmo censura que com alguma
rozõo Mcrx dirigia ao cristionismo: justi-
ficar a infelicidade e a injustiça de agora
em nome da beotitude e do justiça a vir,
com a diferença que o além apenas des-
ceu do paraíso para o futuro histórico,
sem deixar contudo de ser um além?

Por outro lado, contagens, cálculos de
médias, taxas de crescimento das cidades,
tôdcs estas avaliações repousam sôbre o
utilização dos matemáticas. A organiza-
ção do futuro só é possível com o concur-
so da estatística, isto é com o domínio
dos números, dos grandes números. Os

cálculos filtram os casos individuais atra-
vés de suas malhas. Êles só prevêem paro
cs massas.

A tensão entre o futuro e o presente,
ou entre a História e a Eternidade, que
caracteriza a civi lização urbana, aparece
como a metamorfose da antiga contradi-
ção, bastcntes conhecida, entre o univer-
sal e o singular, ou como o inverso da cpo-
siçõo entre o trabalho, visando o futuro
em proveito do coletividade, e o lazer ori-
enrede para o satisfação pessoal no pre-
sente. Esta caracterí stica não é específica
do mundo ocidental, as comunas popula-
res da China apresentem muitas semelhem-
ças significativas.

Sem dúvida o cidade liberta o indivíduo
da família, da costa e da cldeio, mas
não seria apenas para o alienar a institui-
ções também terríveis: o por tido, o apare-
lho estatal ou as grandes administrações?
A civiliza;ão urbana não liberta o homem
da natureza apenas para o sujeitar à His-
tória'
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A funçõe· do lazer

A possibilidade de uma resposta se en-
contra em nomes como Pigalle, Bra·adway
ou Picadilly. Êstes célebres quarteirões de
espetáculos e prazer têm por função es-
sencial distroir o visiteur d'un soir, símbo-
10 da distração e do jôgo por oposição ao
trabalho. Não que êste universo não com-
porte também um trcbclho: a profissão
d'cmuseur não é novo. Mas o que é pró-
prio à sociedade moderna e urbanizoda é
o extensão por um lado do lozer à escalo
das mossas e por outro lado seu caráter
"artificial" e "poética", dois aspectos que
a expressão "indústria da diversões" resu-
me.

A diversão industrializada não absorve
todo o tempo livre: passeios, jogos, ativi-
dades artísticas e amorosas rivalizam com
elo pelo conquisto de um presente sctís-
fctór!o. De qualquer forma esta raciona!i-
zação do lazer se relaciona com sua fun-
ção "poética" que dá ao presente em que
êle se realiza o sentido que êle criou no
mesmo momento.

Talvez olguns líderes encanecidos e mo-
ralistas gritarão vociferando que se csslste
ao surgimento de um materialismo sórdido
que faz desaparecer rodes os vclôres "es-
pirituais". Esta censura, geralmente feito
à civilizaçõo urbana, confunde o lazer com
o que é apenas o quadro ou a função. A
posse de bens de consumo duróve.s realiza
openos as condições materiais que afas-
tam o homem da vida animal dando-lhe o
possibilidade de levar uma vida mais hu-
mana. Os objetos fabricados nada mais
são do que um dado neutro e possivo; ê1es
recebem sua significação da atividade do
homem. Se êste é incapaz de integrar à
sua experiência pessoal o imagem que vê
ou a palavra que escuta, o confôrto ma-



30 terial nãa lhe cerve de nada e a humani-
zc menos que o caverna de Lascaux hu-
manizará ao homem pré-histórico.

Com o tempo, tôda cultura se cristaliza
em estruturas, comportamentos, objetos,
logo em um dado cultural que, como tal.
equivale à natureza. Uma cultura só é viva
e criadora na medida em que os indiví-
duos que participam nela são capazes de
dominar êste dado exatamente do mesmo
modo como dominaram a natureza confe-
ri'ndo-Ihe uma significação nova e recrian-
do-a 6 sua imagem. Isto implica em que
a cultura não forje condicionamento tais
que aprisionem o homem tornando impos-
sível o jôgo da espontaneidade criadora.
AS5im, o excesso de centralização aclminis-
trativa desencarajará a tomada de respon-
sabilidade de decisão e 'habituará o ho-
mem à possividcde. Por outro lado, a .boa
vontade, absorvente em seu desejo de or-
ganizar todo o confôrto, se or risco o as-
sassinar tôda a poesia. Em Mon Onele
[ccques Tati denunciou a tendência de um
certo urbanismo que, ao organizar e pre-
ver tudo, tem qualquer coisa de inumano.
Querer ordenar tudo, até a fantasia, ê fe-
char as portas à atividade lúdica e predis-
por à angústia e à tôdcs as depressões. A
perfeição do plano reside em sua imper-
feição aperfeiçoável, pois nesta falha da
obra inicial a atividade criadora paderá 58

inserir: organização, jôgo ou simples pre-
sença no ser amado. A primeira tarefa do
urbanismo é alojar os homens; mas lhe
cabe também realizar as condições mote-
riais, não as que humanizem o lazer, mas
sim as que tarnam a lazer humano.

Mas será razoável falar de lazer a ho-
mens que ameaçam uma gu~rra nuclear,
ou a outros que morrem de fome? Outro-
ra a luta de Assur e Tebas colocava em
jôgo cpencs as ducs cidades; hoje todo o
planêta está comprometido por um even-
tual conflito termo-nuclear e pela divisfio
dos cr+itinentes em ricos e pobres. "A <:i-
dad'e do colonizado é uma cidade agacha-
da, uma eidede de joelhos, uma cidade de
lama. É uma cidade de negros, uma cida-
de de bicots. O alhar do cclcnizede sôbre
a cidade do colono é um olhar de luxúria,
um olhar' de desejo. Sonhos de posse." (11)
É com paixão que Fanon fala das cidades
coloniais mas tôda cidade com um alto ní-
vel de vida é uma cidcde colonial. Inver-
samente serão antes das outras, as primei-
ras vítimas das bombas H. Todavia não
se paralisa a morcha para o lazer das ci-
dades modernas; é na medida mesmo em
que aumentem a qualidade e a duração
da lazer que as habitantes destas cidades
sairão de suas muralhas e perceberão que
não estão sós no mundo. A civilizaçãa ur-
bana atingirá sua verdadeira maturida-
de no dia em que a violência histórica
descobrir sua salvação no jôgo, na arte-
e no lazer.

Êste dia está ainda distante. C que a
onólise atualmente descobre no fenômeno
da urbanização universal, é inicialmente
esta dupla problemática e, no coração des-
ta, uma novidade rcdiccl. Outrora, com
efeito, as questões emanavam de um ho-
rizonte selvagem e diversificado, em que
a união era forjada abstratamente, fôsse
pela representação de uma divindade es-
trangeira, fôsse no conceito de uma no-
tureza-sinal. Hoje êste horizonte se hu-
manizou e se unificou; era natural, tornou-
se artificial, simbolizado pelos telhados
das casos e pela surda luz da cidade que
posso perceber no momento mesmo em
que escrevo. Hoje não é mois a natureza
que põe o homem Em questão, mos o
próprio homem; mais exotomente, é a
praxis humana que, levantando alguns
problemas, unifica a espécie e a põe e~
questões. Só quem cc propor êste nôvo li-
v-o de questões, a praxis mostra paralela-
mente que o antigo livro foi também suo
criação, sem que então o homem o sou-
besse. Se portanto sempre houve apenas
uma linguagem, a do homem, a novidade
consiste em que atualmente a praxis é su-
ficientemente evoluído pora dar, com a
cidade; um testemunho lrreccsóvel. A
transposição desta metomurfose para o
plano da linguagem propriamente dita é
o surgimenfo do ateísmo.

A profanação do sagrado

Com o crescimento e a multiplicação
das cidades, o sentimento religioso se en-
fraqueceu e o mêdo da morte aumentou:
vago deísmo colorido de algumas práticas
estacionais e mógicas, ou ateísmo total,
messiélnico, desesperado ou simplesmente
cordato. O decréscimo do sentimento reli-
gioso não virá do fato de que as religiõeo
guardoram até o presente a marca das ~s-
truturas agrórias que assinalaram sua ori-
gem, notodamente no seu ritual? Ela man-
tinha o homem numa dependência em re-
lação à natureza, concebido como a ex-
pressão da vontode de um Outro Divino.
Quondo a tempestade ou onêco ameaçam
os colheitas ou quando estas estão sub-
metidas à cheia de um rio, e desde que
a sobrevivêncio de um pova inteiro, cam-
poneses e habitantes dos cidades, depen-
de de uma colheita abundante, uma tal fé
se justifica; as procissões dez Rogações na •
Idade Média corr espcndiorn às saídas dos
reis babilônicos fora dos muros das cida-
des nas festas do Ano Nôvo, comportando
as duas solenidades a mesma súplica an-
siosa. E hoje? t difícil a um novoiorquino,
a um moscovita ou a um porrsrense reco-
nhecer a mão de Deus em uma tempes-
tade de granizo, e antes de se incorporar
às filas de uma procissão, êle achará mais
útil trabalhar em cálculos matemáticos, ou
em soldar peças que permitirão um dia,

graças ao envio de satélites metereológi-
cos, o domínio da atmosfera. No filme
Liberté I (12) o conflito se desenvolve em
tôrno de um baobab scçrodo que os 01-
deiões querem preservar enquanto que o
traçado de uma auto-estrada exige sua
derrubada. O exemplo é grosseiro, mas
existem baobabs mais sutis. Estes sobrevi-
vências resultam de compromissos espúrios
e provisórios que uma civilização cuja vo-
cação é humcniz or a natureza, o~ganizan-
do-a, tem ossumido com o mêdo neuróti-
co de perder êstes espaços +echcdos, onr'e
se pode ainda pressentir o mistério. MêS
não por muito mais tempo; pois o bulldo-
zer e o dinamite anunciam a morte próxi-
ma de tôdas as hierofanias noturais.

Neste sentido, o ateísmo contemporôneo
exprime, antes de mais nada, ° fim da
uma alienação, a de uma religião natu-
ral que olha os boobcbs como refúgios se-
grados poro se defender contra a ação e
o linguagem da razão. Êste fato indica a
necessidade da seguinte mutação: passar
da irracionalidade de uma religião notu
roi, submetida à necessidade, à racionali-
dade de uma religião poética, fundada sô-
bre a gratuidade. Ela só animará interior-
mente o trabalho laborioso e paciente -
que transformou a superfície do globo -
se, coroando o lazer, der à transformação
do cosmos a g-atuidade de um moravi-

•



Ihoso poema. A religião Ô a verdade su-
prema do jôgo e da poesia; concretamen-
te, isto implica em que é necessório aju-
dar aos homens não mais apenas a mor-
rer, mas a viver recriando-se no lazer do
espetáculo e do prer ençc. Quanto ao sen-
tido da morte, a questão se colocará mais
no nível da espécie do que no do indiví-
duo: para onde vai a aventura numa no,
esta aventuro que ccrninhc criando um
mundo de que o nosso é cpenos um pro-
saico esboço?

Muitos das apreensões em relação 00

futuro que se pretende onu mano e ma-
terialisto tomom simplesmente como pre-
texto Os defeitos consideráveis que a civi-
lização urbano opresentc ainda. De fato,
elos nascem em geral do desarranjo e do
mêdo do homem, obrigado a abandonar
seu, refúgios e seus ídolos naturais e a
penetrar num mundo feito por êle, à sua
medida que pode parecer desmesurada
porque, suprimindo a falsa alteridade (13)
da noturezo e do mito, consagrando o pri-
mado solitário da razão operor.te e poé-
tica, ela não aparece necessàriamente no
escala do homem "ré-histórico da atuali-
dade.

Uma sociedade urbana que encontre o
sentido integral do jôgo e do presente não
se diferenciará muito das sociedades agrá-
rias do passado, em que se trabalhava
muito durante quatro meses de lavoura e
colheita, mas em que o resto do ano trans-
corria tranqüilamente na preparação de
algumas festas, no lazer e nos conversas
junto ao fogo. Se: á a mesma coisa, mas
agora num mundo familiar onde a ncru-
reza somente guardo sua feição indorno-
do para deleite do homem; mundo univer-
sal, de qus o centro não é mais um aqui
simbólico, mas estcró em tôda parte onde
o extensão da comunicação trouxer a pre-

sença dos outros; mundo pacífico onde ca-
da homem contará ao seu modo (! gran·
diosa gratuidade da aventura humano;
mundo onde (J libertação das servidães no-
tur uis e a educcçõo do lazer darão à pre-
sença do ser amado a profundidade e a
serenidade da linguagem poética.

Uma diferença subsistirá, entretanto,
pois a civilização urbono está demasiado-
mente inserido na história para que o ho-
mem da cidade a esqueça. Êle sabe, no
momento mesmo em que goza o sobor do
instante presente, que êste instante não
voltorá mois; êste sober que o ocúmu!o
de passado espinhoso lhe inculcou, cujo
feição se transforma sob seu olhar de ano
para ano, carrega, do pêso da nistoricida-
de, a leveza do presente que voa e desce-

bre em si o snccnto nôvo do insubstitui-
ve l, Nôvo scbor viver que per.nitiró verda-
deiramente ao indivíduo convenientemen-
te educado dominar o seu violento mêdo
da .norte. Entenda-se que não queremos
suprimir o instinto de conservação, pois o
horner: •• é um animal ~ensato e a êste tí-
rulo deve dominor seus impulsos. Nada nos
diz que êste temor patológico, próprio da
nosso sociedade, e que nê'0 existiu em ne-
nhuma outra, deva durar sempre. Ao con-
trório, deve-se ver nêle o efeito desta in-
capocidade cultural que os homens da ci-
dade moderna têm de viver a plenitude
do presente pois, sempre voltados para o
futuro, chegam ao limite da morte sem
ter nem vivido nem compreendido o que
ero a vida. A civilização urbana tem como
tOr'efa descobrir e ensinar esto nova sa-
bedoria, que é a educação recíproca do
História pela Eternidade e da Eternidade
peja História. Estas perspectivas podem
parecer utópicos. E não é de fato .':eguro
que se realizem. Mas de qualquer modo
é errôneo e vão alegar êste caráter utópi-
co e incerto poro com isto recusar aos ho-
mens, desde ogora, o convite ao lazer;
pois se retarda sempre para o depois aca-
ba-se por cair no mito do milenarismo e
do paraíso sôbre :J terra, de que a aliena-
ção no historicidade é apenas a formula-
ção moderno.

"Tôda a terra empregava a mesma lín-
gua e as mesmas palavras. Desceu Javé a
fim de ver a cidade e a tôrre que as fi-
lhos dos homens haviam co~,struíd!o. E
disse Javé.· São um só povo com uma só
língua, (l tal é o comêço de suas faça-
nhas. E agora nada do que intentarem,
Ihes seró impossível. Vamos, pois! Desça-
mos e lei ecnfundamo-lhes o língua, para
que ninguém mais compreende a fala do
outro! Assim Javá Os dispersou por tôd'a a
terro e deixaram de construir a cidade
(Gen. XI, 1-8). (14)

Os homens se espalharam sôbre tôda
superflcie da terra; começaram o construir
aldeias, depois zigurats, depois cidades e
enfim grupos de cidades. Cêdo construirão
mais alto que o cév. Deoois de Babei, o
segrêdo dos tijolos e do betume se cpro-

fundou estronbomente. A técnica e o ci-
ência colocaram hoje o homem (novornen-
tê) de posse desta lingc<agem comum, gra-
ças a qual êles têm e terão cada, vez mais
a possibilidade de se compreenderem . Sua
sabedoria será suficiente poro que não
caiam no ilusão do .poroíso terrestre, sem
entretanto colocar nenhum limite à ex-
tensão e o ousadia de sua aventura? ..
"E ncdo d'o que intentarem Ihes será im-
possível. "

•
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Notas

1 - cidades que por seu tamanho e
import6ncia têm como região geográfico
de intluêncio o conjunto do planeta (N.
do TJ.

2 - Cf. no mesmo número, H. Cor-
rier, "Progres de I'urbanisation dans le
monda", artigo publicado no mesmo nú-
mero da Revue de I'Action l-'éPuloire em
que fOI publicado o presente artigo
N. T.

3 Lévi-Etrcuss, La pensée saUVQ!le,
pág. 309, Paris, 1962.

4 - Não é em nome desta racional i-
dade técnico que se pode e se cieve colo-
car a possibilidade de reformas profun-
das no nível institucional: por exemplo,
de regime imobiliário?

5 - Lerner, América as a Civilization,
capo II1 pog. 150, Londres, J. Cape, 1958.

6 - Pesquisas omericanas recentes
mostram que se encontra o máximo de
inscricão em clubes e associacões volun-
tórios entre os que ~,ão me lho; adaptados
às condicões urbanas.

7 'Cf. a teoria de Simmel.
8 - Lerner, op. eit., pág. 310.
9 - J. Chombort de l.cuwe, citados

por J. Dubois, Revue de l'Actíon Populcire,
fevereire, !962, pág. 186.

10 - Lévi-Strauss, op. cit., pág. 310.
11 - Franz Fanon, les damnés de Ia

terre, capo I, Paris, Maspero, 1962.
12 - Filme cfricono , reqlizr-do por

Yves Ciampi no Senegal (N. do TJ.
13 - Têrmo técnico de filosofia

qualidade, caráter do que é outro (N.
do T.L

14 - Apesar de indicados no original
- Gen. XI, 1-8 - faltam aí os versi-
culos 2,3 e 4 que transcrevemos o seguir
(N. do TJ: "Ora ao migrarem os homens
para o Oriente, encontraram uma planície
na região de Senaar e aí se fixaram. Dis-
seram então uns aos outros: Vamos! faça-
mos tijolos e cozamo-Ios ao fa.go! Os tijo-
los Ihes serviam de pedra e o betume de
argamassa. E disseram: Vamos! Construa-
mos uma tôrre cujo cimo atinja os céus!
Tornemo-nos famosos e não. nos disperse-
mos por tôda terra!"



o problema do espaço
Siegfried Giedion

32 É possível limitar O espaço. Segundo a
sua essência não tem limites e não se pode
agarrar. Apaga-se na escuridão e pode re-
fugiar-se no infinito. Não tem forma. Pre-
cisa de meios para se tornar visível: tem

que ser limitado e for mccio. Seja pela na-
tureza, seja pelo homem. Tudo o resto sõo
condições de relação. Não se pode agarrar
o espaço, e no entonto ,:,á uma vivência do
espaço.

Como nasce essa vivência do espaço?
Para que de um vazio limitado por certas
dimensões se crie uma formação que li-
berte sensações imediatas, são necessários
fenômenos complexos. O processo que
trcnsformo a impressão ':0 vazio pesado
numa vivência sensível, visto à trcnsporên-
c.c, furta-se muito à lágica.

Que ccontece? A vivência da espaço,
desde que digo respeito à arquitetura, re-
sulta de sensações a que se ligam os sen-
tidos da vista e do tato. Isto resscl+o em
primeiro lugar de uma puro verificação de
um fato. Através do relacionamento de di-
ferentes pcrtici.Ior idcdes, impressões, Ii-
nhcs direitas e linhas curvas, superfícies,
estruturas, maciços, proporções, formações
de todo o gênero, a sensação puramente
ccrpóreo é transposta para uma outra es-
fera. Ganha distância de tôdas as contem-
plações particulares e integra-os com a ve-
locidade do relômpago numa qualidade es-
piritual. Essa transformação de um fato
numa vivêncio tem por base um 'alto grau
de faculdade de obstroção.

A ccniElmplaçã~ do espaço de Platão

O fenômeno do espaço que desde sem-
pre fascinou o homem e talvez sempre o
tenha preocupado, teve a sua primeira
tentativa de explicação na cosmologia de
Platão, no diálogo de Timán. Depois de
Platão ninçuém tratou do espaça a que
êle não atribui rienhum nome específico,
cie maneira tão cósmicornente profundo.

Platãa parte dum conceito da eterno (o
orqueforrnc) e do temporol, a que chama
o "rncdêlo" e a "cápia". À arqueforma e
à forma temporal, Platão vê-se na neces-
sidade de juntar cinda um terceira fenô-
meno, uma - corno êle diz - "espécie
difícil e sombria ... a receptora e ao mes-
mo tempo recipiente de tedo o ser (Timeõo
49, A - B). Trota-se, partanta, de um
fenômena que "abrange tôdas as coisas e
que em parte alguma e de modo algum
adopta uma configuração parecida com os
coisas que recebe".

Platão não emprega a palavra moderno
"espaço". Nós, porém, concordamos com
a concepção de diversos conhecedores da
filosofia antiga, quando dizem que o íe-
nôrneno que Platão circunscreve, nõo é,
na verdade, nada mais cio que o espaço,
"a recipiente do mundo criado", que êle
aponta como "invisível, sem forma e tudo

abrangendo" (5 i A - Bl. Sente-se aqui
a hesitação de Platão perante a intocabi-
lidade dessa "particularidade importante",
que é o "recipiente de tuda o que é". Nes-
se meio "invisível e sem forma" coloco
êle tôdas as coisas que se formam e se
transfarmam.

Foi esta a primeira vez que o homem
tentou aproximar-se mais do fenômeno do
espaço. Isso aconteceu de modo metafí si-
co, mas abrange de medo imedicto o ser
psí quico do espaço.

A essêncie da conceito de espaço

O espaça coma percepção é primeiro-
mente a vazio através o qual as coisas se
movimentam, ou onde as coisas estão. A
demiurgic humana, a faculdade quase di-
vina das homens de inventar novas coisas
e de transformar impressões dos sentidos
numa quclidcde espiritual, também tem
valor para o espaço: o homem toma po-
sição perante' o vazio que o rodeia e for-
ma dêle umc vivência psíquica.

O processo dessa transposiçãa, pelo qual
se apresento uma farmação espacial na
esfera da vivência emocional, expressa-se
no conceito de espaço. Fornece informação
sôbre a relação do homem com o mundo
que o rodeia. É a escrita espiritual das
realidades que vão ao seu encontro. O
mundo que está na sua frente, é por êle
transformado. Sente ao mesmo tempo o
impulso de lidar com ê!e, de projetar grà-
ficomente a sua posição.

Essa "escrita automática" ("automo-
tisme psych.que pu r") nos domínios da vi-
sível é o conceito de espaço. Nasce instin-
tivamente, esconde-se a maior parte das
vêzes dos seus autores. E precisamente par-
que significa uma expressãa inconsciente
e simultâneamente não obrigada, o con-
ceito de espaço concede uma certa pers-
pectiva sôbre a atitude de uma época paro
cem as coisas eternas.

Essa relação para com a espaço medi-
fice-se constantemente, seja em nuances,
seja a partir da base. Em toda o decor-
rer da evolução do homem sá há poucos
concepções do espaço.' Cada uma delas
abrange vastas épocas. Mas dentro de uma
época formem-se muitas nuances e trans-
posições; parque o relação com espaço é
flutuante, e as transposições fluem umas
nas outras.

Conceito de espaço e estilo

O conceito de estilo foi levado ao ex-
tremo no século XIX. O estilo e os seus
sinais exteriores na configuração de for-
mas palpáveis correspondiam no todo à
atitude mecanicista do século XIX com os
seus critérios naturalistas. O canceito de
estilo como um todo tornou-se pora nás
demasiado grosseiro. Numa entrevista no



"New York Times" entre o poeta inglês
5ylvester e Henry Moore sôbre a Madono
Rondanini de Miguel Ângelo, Henry
Moore acentua que aprecia especialmente
essa obra tardia, porque não se encontra
encaixada num estilo: na parte superior
renascença, na inferior gótica.

Tentamos compreender mais diferen-
ciadamente a essência dos acontecimentos
históricos, incluindo a relação de uma
época com o passado e - se possível -
com o futuro: A história compreendida
como um conceito dinâmico e não estó-
tico.

O salto da análise do forma para o es-
paço deu-se já por volta e antes de 1900,
e especialmente por intermédio de Alois
Riegel (1859 até 1905), Heinrioh Wi:ilfflin
(1864 até 1946) e August 5chmarsow
(1853 a 1936). "Em contraste com o con-
ceito mecanicisto da essência da obra de
arte" - assim proclamou Alois Riegel
em 1901 - "avistei eu como primeiro na
obra de arte o fato de certa vontade ar-
tística determinada e consciente da sua
utilidade, que se embrenhou na luta com
utilitarismos, matérias-primas e técnicas".
Partindo da formação do espaço, nota-lhe
a falta daquilo que se realizou na arqui-
tetura das pirâmides até à arte primitiva
cristã, e surge de súbito, apesar de tôdas
as profundas diferenças entre o Egito e a
Grécia, uma coisa comum aplanadora de
tôdos as diferenças: o conceito de espaço.

Espaço estéfiec e dinâmico

Nos exames que recaí ram sôbre o es-
paço distinguem-se duas contemplações
distintas que caminham pari passu com o
decorrer do desenvolvimento da arte. A
primeira, pertencente ao século XIX, pode
denominar-se como concepção estática do
espaço. Espaço estático: Ernst Mach, o
matemático e físico vienense, tratou já
em 1885, no seu livro "Anciyse der Erfin-
dungen und das Verhiiltnis des Physischen
zum Psychischen" (Análise das sensações
e a relação do físico com o psíquico; 9a.
edição, 1922) muito desenvolvidamente
da sensoção de espaço nos olhos, das re-
lações das sensaçães do rosto entre si e
entre os elementos psíquicos. O livro de
Ernst Mach, que como filósofo positivista
parte da experiência e da observação, pro-
duziu um efeito profundo durante muito
tempo.

Num célebre esbôço, no comêço do livro
mencionado, Ernst Mach representou ex-
traordinàriamente bem o campo visual do
homem em repouso. "Se, por exemplo, es-
tiver deitado na cama e cerrar o ôlho di-
reito, então o meu ôlho esquerdo apreen-
de a imagem da seguinte figura 1. Numa
moldura formada pela curva da sobrance-
lha, o nariz e o bigode, surge uma parte
do meu corpo, desde que seja visível, e o

que o rodeia" (pág. 15), A profundidade
do espaço representa-se, de maneira se-
melhante cos princípios da renascença,
através do correspondente encurtamento
dos membros.

O espaço dinâmico, como o elaboraram
os cientistas do século XX, é diferente do
campo visual estático de um homem dei-
tado na cama. Foi reconhecido que o mo-
do natural de ver é movimentado e dinâ-
mico, e que um dado que se não fôr as-
sim não será possível a visão em pro-
fundidcde no espaço. Mas o mais inte-
recsonte é ainda a pesquisa do espaço em
movimento dinâmico, do modo como re-
sulta em andamento. A investigação mé-
dico-biológica acentua, que para êste gê-
nero de percepção não existe nada per-
rncnenterner-te objetivo, nenhum sistema
de relação absoluto. "Não estornos ape-
nas no espaço e tempo, mas o espaço e
o tempo criam-se também sempre em
nós, e por isso existe uma correlação ne-
cessória entre a movimento interior e o
exterior" (Víctor von Weizsiicker, Wah-
rheit und Wahrnehmung, 1943, pág. 16,
27).

Esta acentuação de que o espaço e o
tempo também se criam em nós e de que
não flutuamos apenas nêles, e de que há
uma interrelação de mutações entre mo-
vimentos "interiores e exteriores", é a
melhor explicação para a "Cena com o
caminhante" de Paul Klee.

Porque o que interessa não é apenas o
decorrer de um movimento simples ou
composto. O que interessa é simultâneo-
mente a representação da dinâmica do es-
paço, que se forma pela relação de muta-
ção de espaço e daquele que o atravessa.

o conceito de espaço

Pertence às qualidades do conceito de
espaço, o fato de êle só se modificar em
grandes períodos de tempo e de não parar
perante a existência de um estilo, um es-
tado o uuma época. É mais constante e
abraça grondes contrastes sob a seu de-
nominador comum. Através de todos os
primeiros tempos e os seus muitas milha-
res de anos de desenvolvimento se atende
um único conceito de espaço. A arte pro-
mitiva é como nenhuma outra elernentnr-
mente enraizado com a natureza e na en-
tanto sabe guardar a existência especial
do homem. A liberdade completa e índe-
penciência da visão na arte primitiva não
foi desde então jamais atingida.

Tôdas as direções têm o mesmo direi-
to de existir, o que durante muito tempo
levou a que se veja hoje um caos na pin-
tura rupestre. Mas não é assim que as
coisas devem ser vistas. Nenhuma linha'
tem uma posição de preferência, de ande
tôdas os outros partem.
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O primeiro degrau abarca a arquitetu-
ra da primeira grande civilização, incluin
do a Grécia. Nêle se completa a primá-
rio: volumes plásticos são colocados no es-
paço infinito - arquitetura como plásti-
ca.

Pouco an.tes do comêço da época his-
tórica se produziu aquela profunda transe
formação na história da visão, em que em
lugar do direito igual da existência de
tôdas as direções e planos, foi posta a
supremacia da vertical. Isto significa nem
mais nem menos do que uma revolução
óptica.

A supremacia da vertical não se encon-
tra sempre ligada com uma acentuação
das dimensães de altura e com um exclu-
sivo anseio da altura. É um princípio uni-
versal de ordenação, que depois do reco-
nhecimento da sua posição de preferência
caminha soberana até hoje, sob tôdas as
di reções, através de tôdos os épocas.

Os estilos mudam, a vertical fica. Co-
mo princípio de ordenação também não
se encontra limitada openos à arte.

A nossa atitude perante a vertical é
automática e está profundamente enrai-
zado no nosso subconsciente. Do núme-
ro ilimitado dos direções pré-históriccs
urna única se tornou "standard", a que
tôdas as outras se ligam.

A escolha da vertical é também uma
conseqüênclo da organização fortemente
hierárquica da sociedade.

FÔf!õa de radiação dos volumes

Embora as diferenças profundas em tô-
das as esferas da vida, o Egito, a 5urnéric
e a Grécia conjuntamente, tiveram a ten-
dêncio de colocar volumes no espaço in-
finito. As pirômides de Gizé e a Acrópolo
de Atenas são o testemunho mais claro
sôbre o conceito de espaço arquitetônico
dêsse período. Exteriormente as suas dife-
renças são mais evidentes do que o seu
conceito comum de espaço.

Nem a cultura grega, nem a egípcia se
interessam pelo desenvolvimento de um
espaça interior que pudesse ser comparqdo
com as fôrças monstruosas com que sa-
biam fazer confrontar a sua arquitetura
com o céu.

Schmarsow - com tôda a considera-
ção - atacou Alois Riegel, por êste ter
faledo, a respeito dos egípcios, numa "ti-
midez do espaço", e foi o primeiro a apon-
tar que existia aí, na base, um outro con-
ceito de espaço.

Devagar também nós aprendemos a
compreender que a atuação dos volumes
se reduz aos seus limites concretos. Como
as paredes de um espaço interior, tam-
bém êles possuem uma fôrça psíquica de
radiação no espaço, embora esta não pos-



sa ser diretamente medida como a de um
campo eletromagnético.

Mais uma vez é o artista, o arquiteto,
que no nosso tempo pela primeira vez
revela a fôrça de radiação dos volumes.
Em 1923 Le Corbusier numa das suas
mais importantes entrevistas declara:
"L'Architecture étant le jeu savant, cor-
rect et magnifique, des volumes assemblés
sous Ia lurniere, I'architecte a pour tôche
de faire vivre les surfaces qui enveloppent
ces vai umes ... "

o. segundo degrau do evolução das ar-
quiteturas firmou-se na era do império ro-
mano. Mais uma vez se demonstra que
um conceito de espaço não pára diante
da existência de um estilo, um estado,
uma época. Como na primeira, também
existem na evolução do segundo conceito
de espaço da arquitetura romana, bizan-
tina, medieval até à renascença e as fu-
sões de espaço do barroco, gritantes dife-

renças na formação, edificação e constru-
ção. Êsse fenômeno volta de nôvo no se-
gundo conceito de espaço: trata-se, porém,
cqoro do espaço interior, principalmente
das cbóbodos, que se transformam na
mais nobre problema da arte da constru-
ção.

Logo que se limpem os olhos do pó ar-
queológico, se torna claro, que o desen-
volvimento da arquitetura, durante os úl-
timos cinco séculos do império romano, é
de especial significado paro nós. Eis aqui
as origens dos conceitos que todos traze-
mos em nós há dois mil onos: arquitetura
é espaço cavado, é na sua modelação
ccmpleta que se emprega o maior ímpeto
de formação. A sua configuração em
constante transformação assinala o segun-
do conceito de espaço. Mas não só isso:
está demonstrado que existe, além disso,
uma ponte direta que leva da técnica dos
romanos e a sua condução altamente or-
ganizada de construções até aos nO.iS::JS
dias.

O terceiro degrau da evolução da ar-
quitetura prepara-se desde o século XIX.
Êste forma o período de passagem. É, sem
dúvida, um empreendimento perigoso, o
de deixar começar com a nossa época o
terceiro conceito de espaço; porque os
conceitos de espaço alongam-se por vastos
períodos de tempo, e nenhum de nós con-
seguirá a distância temporal necessórid

para poder avaliar da certeza ou incerte-
za desta suposição.

Apenas podem ser apresentados alguns
dos fundamentos que me levaram a esta
suposição. Comecemos com aquêle que
mais próximo nos fica: com a arte. A pin-
tura e a escultura, em comparação com os
milênios passados, introduziram um com-
pletamente nôvo capítulo da visão ótica.
Depois de tôdas as experiências do -iéculo
XIX com o seu desgaste das formas his-
tóricas, fêz-se sentir no comêço dêste sé-

culo em poucos o anseio de voltar a mer-
gulhar nas entulhadas profundidades, até
às fontes, adormecidas no subconscierte.

E a verdade é que não se trata de uma
reação contra uma cultura super-refinoda,
como a que despertaram em tempos Jean-
Jacques Rousseau com o seu "Retôrno à
Natureza", e os poetas dos começos do
império romano. Trata-se hoje em dia
mais de um sintoma individual do que so-
cial. É um mergulho numa paisagem es-
piritual entulhada. Que se posso?

Neste século o interêsse na representa-
ção puramente exterior do objeto perdeu
a sua primazia. Veio a primeiro plano um
outro problema: a questão sôbre a essên-
cia do espaço. Não será afirmar dema-
siado, se dissermos que hoje em dia todo
o pintor e escultor se esforço, a seu me-
do, por conseguir a percepção do espaço,
tentando dominar êsse meio intangível.

A pouco e pouco começamos a compre-
ender de nôvo que os volumes irradiam es-
paço como as paredes interiores. E mais
uma vez nos foram abertos os olhos -
desta feita pelos artistas plásticos. As figu-
ras caminhantes de Alberto Giacometti,
cujo volume corpóreo se limito 00 míni-
mo, criam em seu redor espaço, como na
arquitetura talvez a pequeno igreja de
Roncbcmp de Le Corbusier.

As "surfaces développables" de Antoine
Pevsner absorvem e irradiam ao mesmo
tempo luz e espaço. Nas mais antigas es-
culturas de Alexandre Archipenko - por
volta de 191 5 - não é possí ve I desco-
brir a partir de onde o interior e exterior
se interpenetram.

No terceiro conceito de espaço conti-
nua a ser escavado o espaço interior. Mos
os problemas das abóbadas foram funda-
mentalmente transformados. Obedecem a
princíplos a encontram realizações, para
as quais até então não existem exem-
plos.

No segundo conceito de espaço a abó-
bada - ou a abobadado - ioi sempre
concebida como repousando pesadamente
nos seus suportes. o. problema contí nua
desde a cúpula e abóbada de bêrço da
Roma de Adriano até 00 século XIX é:
Como é possível aparar a monstruosa pres-
são lateral exercido pelos abóbadas?

A essência do abobadado atual reside
no fenômeno de elas repousarem em si
próprias. Até agora o ponto mais alto do
abobadado tinha que ser simultâneamente
o vértice. Onde antigamente o ponto mais
alto era um abobadado, pode hoje residir
o seu ponto mais baixo. Em Ronchcrnp
um pequeno friso de vidro separa o teto
da parede. o. teto côncavo sobe para as
paredes. Não termina simultâneamente,
mos continua na espaço exterior, como um
pássaro com as asas abertas.

Esta é apenas uma das possibilidades.



Desenho de comportamento
Chapman Reinhold

Na sua obra, Uma Metodologia
Engenharia de Sistemas, Arthur D.
descreve um sistema como sendo qualquer
conjunto de objetos que tenho um interre-
lacionomento entre êstes objetos e seus
atributos. Assim, sistemas podem consistir
de átomos, estrêlas, chaves, molas, arames,
ossos, neurons, genes, variáveis matemáti-
cas, equações, leis ou processos. Atributos
são propriedades de objetos: estrêlas pos-
suem temperatura e guardam distâncias
de outras estrêlas, por exemplo. Relações
ligam sistemas entre si; algumas das qua-
Iidades de relações são: causais, lógica,
ou simplesmente à toa. Hall define ainda
a idéia de meio ambiente ("environment"l:
"Para um dado sistema, o meio-ambiente é
o conjunto de objetos fora do sistemo (1)
cujo mudança de atributos afeta a sistema
e (2) cujos atributos são transformados pe-
lo comportamento do sistema". A defini-
ção dos limites entre um sistema e seu
meia-ambiente é puramente arbitrária e
depende dos interêsses e objetivos daquele
que define o sistema. Idealmente, o meio-
ambiente deve incluir tôdas as coisas que
afetam o sistema considerado .."as, na prá-
tica, o meio-ambiente muitas vêzes tem
que ser limitado apenas àquelas coisas que
afetam o sistema significativamente. (De-
ve ser salientado que qualquer sistema fun-
ciona por causa do meio ambiente e não
apenas dentro dêle). Arthur Hall enumera
cinco fatôres crnbientois que afetam sis-
temas feitos pelo homem:

o estado da tecnologia;
o meio-ambiente natural (clima, vida
Ylogetal, etc.l;
política orgonizacional;
fatôres humanos.

Essa descrição de sistemas e seus meios-
ambiente, conforme usada em "análise de
sistemas" e "pesquisa de operações", en-
trosa de perto com o 1..:50 popular, como
em "sistema solar", "sistema filosófico",
"sistema de metrôs", e por aí afora, mas
talvez clarifique um pouco a situação para
aquêles mistificadas pelos crescendos ver-
bais de "Mas tens que vê-Ia como um sis-
tema!" Isto apenas significa enxergar-se
todos os segmentos isolados como estando
ligados par funções inter-dependentes.

Embora "vendo uma coisa como um sis-
tema" (i. é., "a abordagem sistemática")
não constitui por si só u.no definição téc-
nica de análise de sistemas, mas é uma
das idéias chave da metodologia, porque
análise de sistemas pode ser compreendi-
da como nada mais que um conjunta de
técnicos, aliado à "abordagem de sisre-
mas", que possibilito a alguém ver objetos
isolados, ou uma série parceloda de even-
tos, como estando interligados ou mutua-
mente dependentes.

Na verdade, antes do advento de enge-
nharia de sistemas, podia-se pensar sôbre
objetos e eventos desta maneira, mas a

para
Hall

diferença crucial é que não havia meios,
técnicos ou "peritagem" (experitisel pelos
quais os eventos pudessem ser sisternàtico-
mente analisados como um processo total
permitindo chegar-se a conclusões e previ-
sões tiradas da análise para uso em plane-
jamento e tomada de decisões.

Os arquitetos têm sido sempre capazes
de imaginar edifícios inteiros e analisar
suos partes; êles concebem grupos de edi-
fícios, com praças, parques de estaciona-
mento, ruas de contôrno, padrões de cir-
culação e chafarizes; ~e-arrumando os ele-
mentos, 00 mesmo tempo que guardado em
mente todos os códigos de obras, atitudes>
de clientela, exigências orçamentárias e
funcionais, etc., sem o que não poderiam
projetar. A pergunta então se torna: Em
que difere o modo como o engenheiro de
sistemas ou o pesquizador de operações
vêem uma coisa como um "sistema" da
perspectiva normal do arquiteto?

A resposta parece ser que há pouca di-
ferença entre a "abordagem de sistemas"
e a maneira pela qual a maioria dos ar-
quitetos normalmente encara problemas
arquitelf.>nicos. Mas porque os tipos de pro-
blemas enfrentados pelos pesquizadores'
operacionais e os analistas de sistemas são
tão diferentes, e as áreas de suas ativida-
des profissionais são igualmente desserne-,
Ihantes, êles desenvolveram um conjuntó
de técnicas, uma metodologia, que os pos-
sibilita aplicar a abordagem sistemática nu-
ma muito maior extensão que aquela nas
quais os arquitetos estiío atualmente capa-
citados Q exercer seus talentos e habilida-
des como "generalistas".

Acabamos de ver sistema definido como
a nova profissão o define e a signifk:ado
de meio-ambiente de sistemas - dois ele-
mentos chave em qualquer discussão dos
métodos usados na condução tanto de "es-
tudos de sistemas" OL' "estudos de pesqui-
sa operacional".

Análise de sistemas e pesquisa de ope-
rações (PO) são caracterizados ainda pelas
seguintes condições:

uma equipe interdisciplinar realiza o
trabalho, em lugar do indivíduo;
o método científico é sempre seguido;
o trabalho é geralmente realizado de
ocôrdo com uma fórmula prescrita, ou
seqüência de tarefas,

Embora às vêzes ocorram exceções e va-
.ioções, dependendo da natureza do (s)
problema (s) sendo estudado (s), é válido
dizer que, se as características enumeradas
não estão presentes, o que se faz não é
anólise de sistemas ou pesquisas de opera-
ções.

Se anólise de sistemas e PO dizem res-,
peito, fundamentalmente, à aplicação do
"método científico" às soluções de pro-
blemas em muitos campos qual é o méto-
do científico?

Bàsicamente, abrange três etapas: 1) a
formulação de uma teoria para responder
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por um conjunto de fotos isolados, ou
-observcções do meio ambiente; 2) a veri-
ficaçõo de se na verdade a teoria explico
os fatos conhecidos, o que requer a forrnu-
laçõo e reformuloção (e re-reformulcçôo)
dos fatos em têrmos da teoria; e 3) em'
testando a validade da teoria contra a pre-
visão COrreta dos eventos (i. é., com re-
sultado certo),

Na análise de sistemas, a teoria pode
ser (e é) chamada de o modêlo do proble-
ma - a representação matemática e, oca-
sionalmente, física' dos fatos e comporta-
mento de sistemcs inteiros, sejam indus-
triais, eletrônicos, governamentais, políti-
cos, econômicos e sociais. Na manipuloção
das equações que compõem o modêlo, são
realizados testes nos metos-ornbientes dos
sistemas e os resultados revelam o que
aconteceria dentro do próprio meio-ambi-
ente. Portanto, meios alternativos podem
ser avaiiados criticamente para se ver co-
mo vários resultados, ou metas, podem
ser alcançados por certos ações.

O uso do modêlo matemático para des-
crever uma grande variedade ds processos
ou problemos é uma importante decorrên-
cia dêste tipo de pesquisa de resolução de
problerncs. Os livros que tratam do ossun-
ró inclusive dão uma fórmula que descreve
c forma geral de todos os modelos usados
na anál ise de sistemas. Esta é E = f (Xi
Yj). O que quer dizer que E - os efeitos
de qualquer sistema no meio-ambiente, ou
comportamE:nto - e o resultado da inte-
ração de Y] ou as variáveis independentes,
e Xi, as variáveis dependentes. Quando
êsse modêlo é usado em problemas reois.
todos os símbolos são substituídos por nú-
meros que descrevem o próprio sistema e
seu meio-ambiente.

Além dos conceitos de sistemas, meios-
ambiente, modelos matemáticos, método
científico, e abordagem por equipe, outra
coracterí stica chave da aná Iise de sistemas
e pesquisa de operações é o processo usado
para elaborar um sistema de análise real
ou estudo de PO. Embora a seqüência de
fases de estudo pode ser descrita diferen-
temente por diferentes usuários (em parte
porque as fases voricm ao serem aplicadas
para diferentes tipos de sistemas ou pro-
blemas), o seguir temas um roteiro geral
aceitável da operação usual:

A primeira fase é denominada "estabe-
lecimento dos requisitos do missão" ou
"definição do problema"; é uma fase que
continua de modo descontínuo no decorrer
do estudo ao se tornar mais cloro a natu-
reza do problema ou "missão" através da
pesquisa. Noutras palavras: significa de-
cidir qual seja realmente o problema e em
forrnuló-lo para que os vários membros da
equipe que nêle estejam trabalhando o
compreendam e aceitem. Soa mais fácil do
que realmente costuma ser, como os arqui-
tetos compreenderão do seu contacto com

clientes que não estão ao par de suas reais
necessidades de construção mas pensam
estar.

A segunda fcse tem sido chamada da
"derivação de requisitos gerais do siste-
mo", e que quer dizer que todos os aspec-
tos de sistemo sob estudo têm que ser
quantificados, se possível, e realizadas ex-
perimentação e pesquisas naqueles aspec-
tos do sistema para os quais não existem
dados. Esta fase causo muita preocupação
entre os "humanistas", pois sentem que
alguns dos "fatôres humanos" talvez não
sejam coisas quantificáveis. O pessoal PO
enfrenta essa objeção osseverando que isto
é certamente verdadeiro hoje, mas princi-
palmente porque as ciências do comporta-
mento são, em comparação com ciências
mais ontigas, tais como o físico e o bio-
logia, de foto muito novos e não tiveram
tempo paro desenvolver dados compreen-
sivos (i. é., .quantificáveis) sôbre o pessoa
humana. Os cientistas agora antevêem
que, algum dia, num futuro não muito dis-
tante, serão inventados modelos matemá-
ticos para "simular" reoções humanas a
todos os tipos de meio-ambiente e que as-
sim poderão ser construí dos ambientes pa-
ra o deleite dos homens. Se os humanistas
ficarão apaziguados ou alarmados com es-
ta previsão deixaremos à imaginação dos
leitores.

A terceira fase é a separação do siste-
ma sob estudo nas suas partes componen-
tes: componentes identificóveis e subsiste-
mas. Um tijolo seria um componente de
uma parede em alvenaria, por ex., e uma
certa escola dentro de uma universidade
seria um subsistema dentro de um sistema
universitário. Esta é uma fase crítica: ne-
le, um modêlo matemático do sistema in-
teiro é derivado dos modelos das partes.
Parte da finalidade dessa fase é para exi-
bir os peços componentes paro que a in-
fluência dos características e seu efeito no
comportamento total do sistema possa ser
identificado quantitativamente. Variando-
se as características dos subsistemas (con-
seguido pela manipulação dos modelos me,
ternóticos), é possível se chegar o um
"optimum" - isto é, melhor - sistema
total. O mesmo conjunto de modelos pode
ser usado paro indicar áreas desejadas de
pesquisa avançada e desenvolvimento para
a qual nenhumo missão está ainda defini-
da. Esta é também a fase na qual "tro>
ccs" são efetuadas entre subsistemas -
quer dizer um tipo de barganha ou com-
prometimento entre subsistemas cem vis-
tas a melhorar o comportamento do aglo-
merado totcl. Rudimentares estimativas de
custo são o seguir derivadas para várias
soluções alternativas. Isso é síntese de sis-
temas.

Agora sabe-se exatamente o que cada
parte do todo deve fazer; a quarta fase
implica na implementação dessas conclu-
sões e na elaboração de meios para foz er

funcionar tôda a operação. O desenho de
ferragens (ferrolhos, trincos, puxadores,
maçanetas) gera Imente se dá nesta etapa
conforme indicado pelos modelos", Essas
ferragens "de saída" são então testadas,
no papel, para se ter a certeza que seu
funcionamento está conforme a intenção.
Finalmente, elas são manufaturadas, mon-
tadas e operadas. Esta obrcnçe a fase da
"avaliação", na qual o verdcdeiro compor-
tamento é verificado contra o comporta-
mento planejado, com a correção das fa-
lhas e devolvidas aos planos originais pa-
ra verificação de seus erros. Outras partes
do sistema são então ajustadas para que
trabalhem com o todo",

Durante tôdas essas fases, várias técni-
cas e modelos matemáticos são usados. Es-
sas são técnicas de tôdas as disciplinas da
ciência e não são peculiares à análise de
sistemas ou PO, embora algumas foram
desenvolvidas no decurso dos estudos de
PO quando se descobriu que não existia
nenhuma técnica paro a solução do pro-
blema particular. Obviamente, essas técni-
cas para aplicação de informação e solu-
ção de problemas podem ter grande impor-
tância no futuro da arquitetura e do plc-
nejamento. Êsse é o campo ao qual esco-
lhemos chamar desenho de comportamento
("performance desiçri").

Extraído da publicação Progressive Ar-
chitecture, New York, agôsto 1967, em
tradução do Prof. Arquiteto Paul de Albu-
querque do Curso de Arquitetura da Uni-
versidade Federal do Pará.



As calçadas mudam com o andar do tempo

Joaquim Cardoso

As calçadas têm tcmbém a sua histório.

Corr.o os calçamentos d:s ruas e estrcdcs
que evaluiram e se transformaram desde
as primeiras vias romanas, os passeios poro
pedestres ',0 lon00 dos paramentos dos edi-
íícios também se modificorcrn: tentarei
aqui fazer uma exposição ligeira sôbre as
revestimentos dos passeios do Rio de ,!0"

neiro, cidade bastante antiga para indicar,
nas suas calçadas, mudanças e clte-oções
impostas pelo tempo. As primeiras faixas
de proteção para peões do Rio de [cneiro,
como de qualquer cidade brasileira, eram
seoorcdcs das foixos de rolamento dos
veículos por meios-fios de simples rcchões
de pedra, isto é, meios-fios toscos, ainda
não aparelhados como os atuais; serviam
para manter acima do nível da rua a su-
perfície das calçadas, sendo o revestimento
destas de macadame hidráulico ou de pe-
quenas pedras unidas desiqnadas por "pé-
-de-moléque". Com o andar dos tempos é:/
a medida que se iam explorando pedreiras
no Distrito Federal, o aspecto dos calça-
mentos das ruas e dos passeios sofreu pro-
fundos modificações; apareceram as ccl-
çadas de grondes lajes de pedra, aindo
hoje existentes em muitas ruas da cida-
de, como a do Catete, 1.0 de Março, etc ,
êste tipo de revestimento começou a se,
substituído, no princípio dêste século, por
outros materiais, como pedras artificiais
de concreto, ladrilhos cerôrnicos e, final-
mente, por um mosaico de calcá rio e bo-
salto formcndo arobescos caprichosos. Das
calçadas revestidos de ladrilhos cerômícos
cumpre assinalar as das Ruas do Ouvido.
e Gonçalves Dias que mostram bonito de-

; senhos geométricos nas côres vermelha,
amarela, lisas e macias com o convém a
ruas de g'rande movimento. De todos êsses
revestimentos, o que é mais frequente-
mente usodo nas artérias da capital do
País é a constituí do de um verdadeiro mo-
saico de pédras brancas e pretas - col-
cário e basalto - processo que oferece
oportunidade para a execução de dese-
nhos variados e curiosos: ramagens, losan-
gos e quadradas entrelaçados, gregas di-
versas, listras onduladas, rarcmente figu-
ras de abjetos como a calçada do Clube
Naval. O campo claro dêsses desenhos é,
às vêzes, de um branco uniforme,. mas
também, apresenta matizes leves de cinza,
rosa e verde.

São êsses matizes de pedra calcá ria uti-
lizada que, mais recente, embora timida-
mente, estão sendo empregados em super-
fícies distintas, tendendo as calçadas da
Rio para um tapête de mosaicos de várias
côres.

Os passeios do Rio de Janeiro oferecem
ainda, pela sua continuidade, proporções
e altura, alguns aspectos dignos de nata,
como os da Rua Francisco Muratóri, por
exemplo, que tem, pelas suas dimensões,
um relêvo impressionante e uma perspec-

tiva quase vestiginosa. Quem percorre os
rucs. antigas do Rio de Janeiro, e observo
as focnodos dos seus velhas edif: cios não
pode deixar de reconhecer que um ospcc-
to fisionômico do cidade está, vcçcrcso e
definitivamente, desaparecendo: é o as-
pecto de uma arquitetura que prosperou
na segunda metade do século passado e
que, pelos espécimens até hoje conserva'
dos, tem a garantia de um incontestável
bom gôsto e o sinal inconfundível de uma
técnica construtiva apurado e cuidadosa.
Essas fachadas, quase sempre revestidos
de pedra até o pnrneiro andar e caí para
cima de ladrilhos e azulejos, possuindo
beiro! corrido de grandes telhas de louça
portuguêsa e varandas sôbre cachorros
muito bem cortadas na pedra, apresentam
o mesmo ritmo simples e metódico, como
se uma só mão trabalhasse nos seus pro-
jetos; são unidas, pelo mesmo sentimento
e a mar-no compreensão.

Nas ruas da Quitanda, Pedra I, Catete.
Lavradio e tontas outras, não raro se (;1\--

controm êsses exemplos da boa arte de
construir dos mestres antigos, cujos nomes
já se apagaram da memória de todos, mas
que comunicam ainda a quantos queiram
penetror o sentido das suas obras, uma
emoção viva e simpótica.

A cada dia que nos vamos distancian-
do das feições que se davam aos edifícios
urbanos, mais avulta a grcça mcdesta dos
seus estilos, mais sentimos a ausência dos
que aqui viveram a trabalharem em outras
épocas - a distância nos fazendo enten-
der melhor a sua lição sincera e despre-
tenciosa.
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Ruas
Rubem Braga

Rua Álvaro Alvim. Atrás de Cinelôndia,
troçado exclusivamente entre cites edifi-
cios, de cimento armado, ela guarda, en-
tretanto, muita coisa das ruas do Rio An-
tigo. Isso porque a fizeram estreita, som-
brio, escondida.

Qualquer urbanista condene: isso. Se
vamos abrir ruas marginadas de arranho-
céus, elas devem ser largas, amplas, pore
que circulem à vontade os veículos, as
pessoos, e também a ar e a luz. Mas não
é de estranhar que a arquitetura, no Bra-
sil, ande sempre na frente da urbanismo,
nem que uma estivesse em 1920, enquanto
o outro continuava na Idade Média.

Aliás arranha-céu já não é crquiteturo
opencs ; pelo seu caráter de habitação e
utilização múltiplas, êle cpresentc os pro-
blerncs de uma pequena cidade; e isto só
lentamente começa a se compreender, pois
só agora essas aldeias verticais vãa sendo
dotadas de serviços adequados à coletivi-
dade que abrigam, vão cuidando de ter
seu jardim, seu play-ground, sua piscina,
sua lavanderia, etc.

Sim, a rua Álvaro Alvim é quase medie-
va I, pelo contraste entre seu leito e suas
margens. Na Espionada da Castelo já nõo
se cometeu êsse êrro tão acentuado, ape-
sar de seu traçado confusa e sues incoe-
rências, Mas acontece que hoje estou pen-
sando ria rua Álvaro Alvim. Está sempre
otravancada de carros e de gente, é es-
treita, sujo, às vê, es úmida. Ma:; no meio
de tudo ,;sso, que sombra fresca! Pode ser
que tudo nessa rua esteja errada - mas
para quem vem de nvenidas e ruas largas
com muito calar e muita luz, é doce en-

~Tar na rua Álvaro Alvim. Podem dizer
que as árvores e as loggie podem servir de'
defesa nas avenidas e ruas largas - mas
não é a mesma coisa.

O que me pergunto é isto; se os urbcnis,
tas modernos fôssem fazer outra vez a
Rio, teríamos ruas coma a Ouvidor e Gon-
çalves Dias, por exemplo? Ruoc - não
ç:alerias de pequenas lojas - ruas assim
suaves, reservadas apenas para o pedestre;
ruas que parecem feitas na medida da
gente, fáceis de atravessar, ruas em que
a pessoa encontra pessoas, ruas intensa-
mente sociáveis, humanas, ccolhedoros? Eis
o que é preciso ponderar: como o avenida
Presidente Vargas é hostil ao homem, é

'desagradável, imprópria para pessoas, feita
apenas para máquinas - e como a rua
do Ouvic!or é humana e fácil.

Os urbanistas me acharão cândido; mas
eu os conjuro a pensar na parte .de doçura
que havia na cidade antiga, e a reser-
var, na cidade moderna, algumas ruas que
não sirvam para cavalos nem para moto-
res, mas sirvam para homens, mulheres,
velhos, crianças; que sejam como um clube
de todo mundo, um clube de transeuntes,
gratuito e suave, onde os cidadãos se ve-
jam e às vêzes se abracem.



I:xposições de Arte Popular

CB-Oec:reto "N" N.o 1.030 - de 22 de
março de 1968

Regulamenta a execução da lei número
1.471, de 19 de outubro de 1967, que
instituiu as exposições permanentes de ar-
le popular, e dá outras providênc:ias.

o Governador de Estado do Guanabara, no
uso de suas atribuições legais, e tendo em
visto o disposto no Lei n.? 1.471, de 19
de ououbro de 1967, decreto:

Art. 1.° Os pintores e escultores pode-
rão expor nos logradouros públicos, qU:J-
dros, telas e peças de arte de suo autoria
independente de qualquer ônus, obedecidos
os prescrições dêste decreto.

Art. 2.° O artista que pretender expor
peças de arte de suo autoria nos condições
dêste decreto, deverá ser previamente re-
gistrado no Departamento de Fisca!ização.

Parágrafo único. O pedido do registro
deverá ser instruído com os seguintes do-
cumentes:
c. provo de identidade;
b) provo do exerci cio do atividade artís-

tica;
cl atestado de residência;
d) enderêço do estúdio, se houver;
e) provo de inscrição no repartição tri-

butária, embora com isenção.
Art. 3.° O artista registrado que pre-

tender expor obras de suo autoria deverá
requerer 00 Departamento de Fiscalização
'0 necessário autorização, indicando o locol
pretendido e o prazo do exposição.

§ 1.° A autorização do local e do
prazo do exposição, será concedido pelo
Chefe do Circunscrição Fiscal, mediante
prévio concordância do respectivo Admi-
nistrador Regional.

§ 2.0 A aulorização, sempre concedida
o título precário, poderá ser cancelado o
qualquer tempo pelo Administrador Regio-
nal ou pelo Diretor do Departamento de
Fiscalização, por infração dos disposições
dêste decreto ou por motivo de interêsse
público.

§ 3.° Não se concederá, paro cada
local, cutorizoçõo o mais de um artista de
cada vez.

§ 4.° Semente aos artistas reqistrodos,
no formo do 0i'Í'. 2.° dêste decreto, seró
concedida cutoriz oçôo para realizar expo-
sição de arte nos logradouros públicos.

Art. 5.° Não será permitido o exposi-
ção e vendas de quadros, telas ou escul-
turas, resultantes de reprodução ou cópia,
seja qual fôr o processo ou técnico utili-
zado poro consegui-Ia, ainda que o re-
produção ou cópio seja de obro de ouro-
rio do própria expositor.

Art. 6.° As peças de arte expostas po-
derão ser vendidos nos locais do respectivo
exposição, isentos de qualquer tributo.

Legislação.

Art. 7 ô Os quadras, telas é esculturcs
expostos deverõo conter o assinatura do uu-
ter autorizado Q realizar a exposiçõo, o
qual não poderá expor nem vender peças
de outros ortisros.

Art. 8.0 As peças de arte serão bem
apresentadas em cavaletes de madeira, OLl

por outro meio adequado, o critério do De,
partamento de Fiscalização, desde que fà-
cilmente rernovlveis , proibido qualquer es-
pécie de construção poro exposiçõo ou
guardo de peçcs no local.

Parágrafo único. As peças de crte e
os cavaletes deverão ser retirados diório-
mente do local do exposição, sob peno de
serem opr eendidos.

Art. 9.0 Os locais -{e exposição deve-
rão ser mantidos sempre limpos, responsa-
bilizando-se o artista por quaisquer donos
que causar 00 logradouro, aos bancos dos
praças, gremados dos jardins, etc.

Art. 10. É proroido o uso de letreiros
ou faixas de qualquer natureza, assim como
operelhos que produzam ruídos, com o ob-
jetivo de chamar o atenção do público.

Art. 1 1. A exposição de obras de arte
sem autorizaçõo ou em desccôrdo com os
prescrições dêste decreto implicará no apre-
ensão dos peças expostos e no apl icaçõo, 00

infrator, do multo de NCr$ 20,00 (vinte
c rU2:!: iros novos).

Art. 12. A Secretario de Turismo, com
o colaboração do Secretario de Educação,
promoverá anualmente, um concurso de ex-
positores populares, com o fim de premiar
os autores dos melhores obras, no campo
do pintura e do escultura popular.

§ 1.° Do reolizaçãa do concurso bem
assim aas condições de inscrição, julga-
mento e atribuição de prêmios será 'incum-
bida uma comissão nomeado pelo Governa-
dor de acôrdo com o proposta do Secretório
de Estado de Turismo.

§ 2.° A Comissão será constituída de
representantes indicados pelas Secretarias
de Turismo, do Govêrno, de Educação e
Cultura, e de um pintor ou escultor, sendo
presidido pelo representante da Secretaria
de Educação e Cultura.

Art. 13. À Comissão de que treta o
artigo anterior incumbe a obrigação de dar
ampla publicidade às normas do concurso,
por elo fixadas assim como aos objetivos do
certame e a natureza dos prêmios que de-
verão Ser conferidos aas vencedores.

Art. 14. Êste decreto entrará em vigor
no doto de suo publicação, revogados as
disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 22 de março de 1968,
80.° da República e 9.° do Estado do Gua-
nabara.

Francisco Negrõo de Lima.
Humberto Braga.
Cotrim Neto.
Levy Neves
Gonzaga do Gama Filho

Execução de demolições feitas pelo
Estado.
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CB-Dec:reto "N" N.o 958 - de 1k de
novembro de 1967.

DisJ!·õe sôbre a exec:ução de demolições
de prédios, obras e instalacões, " c:argo· do
Estado.

O Cova.nodor do -Estodo da Guanabara,
usando dos atribuições que lhe confere o
artigo 43, item 11, da Constituição do Es-
taJo, decreto:

Art. 1.° Ao Departamento de Obras,
do SURSAN, caberá efet-rcr os demolições
de prédios. obras e construções que se tor-
narem necessárias à:

I - segurança públ ica;
II - observância da lei, regulamentos

ou posturas.
Parágrafo único. Caberá, ainda ao De-

portomento de Obras as demolições de
prédios, obras e construções urbanísticos e
outros? obras públ ices, mediante requisi-
ção direto do órgão ou entidade da admi-
nistração públ ica, quando êstes não tive-
rem -neics próprios de executá-Ias nos pra-
zos previstos no presente decreto.

Ar!', 2.° No coso do item I do artigo
anterior a demolição poderá ser executa-
da independentemente da prévio proposi-
tura de ação judicial ob.crvcdos os seguin-
tes cautelas:

o) interdição do prédio, com a remoção
de seus moradores ou ocupantes, recolhen ..
do-se o material proveniente da demolição
e os oujetos encontrados 00 Depósito PÚ-
blico, se não retirados pelos proprietários;

a luvratura de têrmo de demoliçõo,
subscrito por duas testemunhas e, se pos-
síve,1 pelo proprietário ou ocupante do imó-
vel, do quol constem todos os incidentes
ocorridos, bem como o relação de, material
resultante do demol ição e os objetos en-
contrados, e o destino que Ihes foi dado;

c) remessa do processa à Procuradoria
Geral do Estado poro os providências le-
gais cabíveis.

Porágrafo único. As demolições previs-
tas neste artigo poderão também ser objeto
de procedimento judicial (artigo 305 do
C. P. C.), procedendo-se, então, no forma
previsto no artigo 3.°.

Art. 3.° No caso do 'item 11 do artigo
1.°, os órgãos da administração encarni-
nharão o processo à Procuradoria Geral do
Estado para o propositura da ação judicial
cabível.

§ 1,° Obtido o mandado judicial de
dernol içãa. a Procuradoria Gero] do Estado
fará ccn.uniccçõo ao Deportcmento de
Obras, solicitando a marcação de dota para
a demolição, a qual deverá ocorrer '10S

prazos rnóximos de :; dias no caso de ur-
gência e 30 dias nos demais casos.

§ 2.0 Nõo possuindo o Deportomento
de Obras os meios necessários à execução
da demolição, comunicará o fato, em dez
(10) dias, à Procuradoria Geral do Estado,
que requererá em Juí zo autorização para
proceder no formo do artigo 1000 do
c.P.c., cabendo 00 Departamento de Obras
promover as medidas odministrativas ne-
cessárias.

§ 3.° Em qualquer dos casos, a De-
partamento de Obras, até trinta dias cpós
o demolição, encaminhará à Procuradoria
Geral do Estado demonstrativo detalhado
dos despesas efetuadas.

Art. 4.° Nos casos de execução de pro-
jetos urbanísticos, se o imóvel estiver
ocupado, os órgãos da administração soli-



40 citarão à Procuradoria Cerol do Estado, ou
ao seu Contencioso, se existente, as me-
didas judiciais necessários à sua právia de-
socupação.

Art. 5.° Nas demolições procedidas em
obediência a mandado judicial, o material
resultante e os objetos encontrados no
imável serõo encaminhados ao Depósito
Público, se não recolhidos pelos seus pro-
prietários.

Art. 6.° Em todos os casos de demoli-
cão de imóveis que se encontrem ocupo-
dos, o órgão da administração ínte.essodo
fará prévia comunicação à Secretária de
Serviços Sociais, qUE' deverá tomar as se-
guintes providências:

I - levantamen'.o sócio-econômico dos
moradores;

II - verificação dos possibilidades dos
ocupantes atenderem, com recursos pró-
prios, às despesos de mudança e de obten-
cõo de nova moradia;
" III - reserva, para entrega priori tór ic ,
de unidades habitacionais para aquêles que,
desabrigados não disponham de recursos
paro obtenção de nova moradia, devendo,
paro tanto, entrar em entendimento com
o COHAB, obedecidas as normas e pres-
crições que regem a matéria e incluí das
essas providências nos planos e previsões
assistencia is.

Parágrafo única - A Secretaria de Ser-
vicos Sociais promoverá, em entenGimentos
com a Comissão Executiva de Projetos Es-
pecíficos - CEPE-1, o imediato levanta-
mento sócio-econômico dos moradores da
área a que se referem o Decreto "N" n.?

575 de 30 de marco de 1'::66, e a Lei
n.? '1 .236, de 4-1-(967, para os fins do
disposto no presente artigo.

Art. 7. A infração aos dispositivos dês-
te decreto importa cá na responsabi lidade
funcional do infrator por falta qrcve no
cumprimento de seus devêres, sem prejuizo
da responsabilidade civil e penal que cou-
ber, na forma da legislação em vigor.

Art. 8.0 Êste decreto entrará em vigor
na data de sua publicação, revoçcdcs as
disposições em contrário.

Ria de [oneirc, 14 de novembro de
1967. - 79.° da República e 8,° do Es-
tada da Guanabara.

Francisco Negrão de Lima
Raymundo de Paula Soores
Victor de Oliveira Pinheiro
Humberto Braga
(publicado no D. O, de quinto-fei-o. 23

de novembro de 1967 - pág. 1 - Par-
te I).

Afastamento entre' prédios

Ordem de Serviço "N" n.O 26

O Diretor do Departamento de Edifica-
ções no uso das suas atribuições legais e,
tendo em vista o despacho do Exrno. Sr.
Secretário de Obras Públicas, no processo
n,o, 7,105401/67, resolve:

Os afastamentos entre dois prédios cons-
truidos em lote que tenha frente para mais
de um logradouro, serão os exigidos pelo
Decreto n.? 9.518 de 23-12-1948. /\s
disposições desta Ordem de Serviço não se
aplicam às construções que tiverem êsses
afastamentos exigidos por legislação es-
pecial.

Estado da Guanabara, 7 de dezembro
de 1967,

a) Newton Machado - Diretor do DED.

Balanço de Fachada

Ordem de Serviço "N" n.? 27

O Diretor do Departamento de Edifica-
ções, no uso de suas atribuições legais,
;esolve:

1 - Fico permitido nos prédios proje-
tados de acôrdo com o Decreto "N" n.?
581 de 15.4, 1966, um balanço no fa-
chada de acôrdo com os disposições do
Decreto 6,000 e do item 65 do Boletim
n.? 45/62 dêste DED.

2 - Em todos os prédios, construidos
de acôrdo com o Decreto "N" n.? 581 ou
não, fico também permitido além das di-
mensões estabelecidos pelo artigo 5.° do
Decreto n.? 581, ou além dos limites de
profundidade estabelecido por áreas cole-
tivos ou decretos especiais, um balanço na
fachada dos fundos, obedecidos as seguin-
tes condições:

2, 1. - O balanço não poderá ultra-
passar o do fachada para o logradouro.

2',2. - Deverão ser ctendidas as con-
dições de iluminação e ventilação exigidos
pelo Decreto 6'.000 e Os afostomentos exi-
gidos pelo Decreto 11 ,486 de 21 ,6.1952,
quando houver área coletiva.

3 - Em qualquer caso, na determina-
ção dos dimensões das construções poro
efeito do observáncia dos limites estabele-
cidos pelo artigo 5.° do Dec. "N" n.? 581,
não serão levados em conta os balanços no
fachada dos fundos.

Estado da Guanobara, 11 de dezembro
de 1967 - a) Newton Machado - Di-
reter do DED.)



de como os Reatores Philips pararam algumas vêzes de tuncíonar.em menos de 20 anos
o
E
G

l
o Reator Phili.ps é absolutamente silencioso,
Dura muitos e muitos anos, E garante
vatagem total às Lâmpadas Fluorescentes,
Entretanto, as lojas, indústrias e escritórios
que o utilizam, progridem, reformam suas
instalações e até mudam-se para locais rnaiores.v..
Nesses períodos, o Reator Philips, às vêzes,
pára de funcionar",
Para manter a mesma qualidade em tôda a
instalação,utilize também
Lâmpadas Fluorescentes e Luminárias Philips.

PHILlPS REITORES
~PHILIPS
Para Lâmpadas Fluorescentes

neste V. pode confiar!

o maiore's'+nformaçõe!? sôbre
Reatores Philips
para Lâmpadas Fluorescentes·O projeto
de iluminação

Rua. . ..... N,", ,
FILIAIS:

GUANABARA - BELO HORI-
ZONTE - RECIFE - PORTO
ALEGRE .- CURITIBA
SALVADOR - BRASILIA

S. A, PHILIPS DO BRASIL

Grupo Comercial Iluminação
Caixa Postal 8681 - São Paulo - SP

Nome ...Envie-nos plantas ou dados de suas
instalações e receba um projeto in-

teiramente gratuito.

DESEJO RECEBER:

Cidade

Estado, , .. , , _. , , .. , , . , .



Utilidades pata a casa
Escolhidos na pr.odução nacional
pelas características de
forma e função - bom desenho

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

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