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ARQUITETURA
agora com os Prefeitos
Juiz de Fora - MG.

- . ..:.. ~

Itapagé - CE.

Paratí - RJ.

Pilar - PB.

Cêrca de 2 mil municípios brasileiros já
podem agora acompanhar o que se faz
hoje no Brasil emrnatéria de arquitetura
e planejamento .. Eles recebem mensal-
mente
ARQUITETURA----

~------ --





Diálogo,

TETURA na soluçõo dos problemas surgi- ,
dos com seu crescimento.
• Prefeitura Municipal de Passa Fundo
Queremos, inicialmente, registrar nosso
agradecimento pelo exemplar enviado, bem
como testemunhar nosso reconhecimento
pela colaboração que virá sem sombra de
dúvidas, contribuir largamente, em nosso
município, no setor arquitetônico bem co-
mo na resolução dos problemas correlctos.
Neste ensêja, expressamos nossos sinceros
parabéns pela magnífica apresentação, co-
mo também, pelo modo simples e altamen-
te concatenado de exposição, da qual re-
sulta uma leitura sadia, didática e instru-
tiva.
Mário Menegal
Prefeito Municipal
Agradecendo as elogloses referências infor-
mamos que nossa idéia é a de ampliar a,
intercâmbio de ARQUITETURA e da IAB
com as prefeituras e seus órgãos auxilian-
do-as no que estiver a nosso alcance.
• Prefeitura Municipal de Jacareí
Agradeço a remessa de revista ARQUITE-
TURA, que estou certo será de inestimável
valor, como fonte de consulta de nosso
pessoal técnico.
José Christóvão Arouca
Prefeito Municipal

• Prefeitura Municipal de Caraguatatuba
( ... ) Agradecendo sua gentileza e certo
que a revista ARQUITETURA virá nos cju-.
dar a solucionar os problemas municipais
atinentes a este setor, aproveitamos a opor-
tunidade para apresentar a Vossa Senhoria
os protestos de elevada estima e distinto
consideração.
Geraldo Nogueira da Silvo
Prefeito Municipal
• Prefeitura Municipal de Valinhos
( ... ) Queremos aproveitar a oportunidade
para apresentar a V. S. os agradecimentos
desta administração pela colaboração, em
se dignando premiar a nossa municipal i-
dade, com essa revisto que vem promovendo
e orientando o desenvolvimento da arqui-
tetura e do urbanismo.
Valdemar Pera
Prefeito Municipal

n~ 'l'ARQUITETURA, pois facilitaria na
I .'1

Interessado em receber mensalmente exem-: :;de trabalhos escolares.
piar da revista ARQUITETURA, solicito seu 'Juorez Luiz Gobbi
envio para o seguinte enderêço: Av. João Pessoa, i065 opto. 206
Umberto Leone de Andrade

Arquiteto, São Paulo• pesquisa

Pôrto Alegre - GB
A revista ARQUITETURA é distribuído gra-
tuitamente o todos os arquitetos filiados ao
IAB. Você, como estudante de arquitetura,
pode perfeitamente recebê-Ia, tornondo-se
sócio aspirante do IAB-RS, responsável pe-
la sua distribuição no Rio Grcnde do Sul.
Procure-o e havendo dúvida volte a nos
escrever que estaremos à disposição
• Assinatura da revista
Se houver possibilidade, gostaria de possuir
uma assinatura da revista ARQUITETURA,
a qual pode ser enviada para o enderêça

Av. Brigadeiro Luiz Antônio, 2050 sala 43
São Paulo - SP
A revista ARQU ITETURA é distribuida gro-
tu ltamente a todos os associados do IAB.
A distribuição em São Paulo, está a cargo
do IAB-SP. Por esta razão torna-se indis-
pensável um contato seu com êsse Depar-
tamento.
• Estudante, Bahia
Sou estudante de arquitetura da Univer-
sidade Federal da Bahia, e fascino-me CIO

ler ou olhar a sua excelente revista. Atual-
mente, trabalho na Divisão de Planeja-
mento da Prefeitura e gostaria de possa r
a receber ARQUITETURA.
J ubal Cristo
Av. Fernandez da Cunha, 104
Salvador-BA
Atendido

• Intercâmbio
A revisto AGENTE, editado pela Teleplon,
por incumbência do Banco Nacional da Ha-
bitação, gostaria de contar em seus arqui-
vos com o número especial de ARQUITE-
TURA de julho dêste ano, sôbre Embaixadas
de Brasília. Aliás a Teleplan e o Instituto
de Arquitetos, poderiam estabelecer um in-
tercâmbio de publicações, o que de nossa'
parte já vem sendo feito, pois o IAB cons-
ta de nossa listagem de 40 mil enderêços.
Teleplan - Editôra de imprensa, rádio te-
levisão e planejamento S.A.
R. Siqueira Campos, 244 - sobreloja
Rio - GB
O número especial sôbre Embaixada de
Brasília, inicialmente programado para julho
dêste ano, foi adiada para êste mês. C01t-

siderando excelente a idéia do intercâmbio
entre nossas publicações comunicamos a
inclusão da Teleplan em nosso cadastro de
distribuição.

• Futuro arquiteto interessa-se por AR-
QUITETURA
Trabalho com um arquiteto, e por meio
dêste, fiquei sabendo da existência do fa-
bulosa revista ARQUITETURA. Como estau
fazendo o cursinho e pretendo ingressar na
F. A. U. nos próximos exames vestibulares,
notei que serão de grande valia para mim
não só agora, como também depois de for-
mado, os ensinamentos aí transmitidos.
Peço, portanto, ser incluído entre aquêles
que recebem mensalmente a· revista.
Nivaldo Panossian
R. Monsenhor Couro, 173
Solto - SP
Atendido

• Estudante gaúcho pede exemplares de
ARQUITETURA
SOU estudante de arquitetura e surpreen-
di-me com a eficiência dos trabalhos pu-
blicados nesta revista. Gostaria de saber se
V. Sa. poderia me enviar exemplares de

abaixo.
Renon José Michelon
D. E.R
Francisco Beltrão - PR
Atendido

• Prefeitura Municipal de Canoas
Serve o presente para expressor nossos 06;'a-
decimentos pelo remessa do exemplar n.?
70, da revista ARQUITETURA, editada pelo
Instituto de Arquitetos do Brasil. Outrossim,
reafirmamos nosso convicção de que o IAS
é parte integrante do progresso do Brasil.

Hugo Simões Lagranha
Prefeito Municipal
•• Prefeitura Municipal de Tibagi
Apreciando devidamente o número 70
(Abril/68) da revista ARQUITETURA, dis-
tribuida por êste Instituto e endereçado à
esta municipalidade, formulo a presente pa-
ra agradecer-Ihes o remessa, bem como pa-
ra cumprimentá-Ios pela iniciativa de en-
viá-Ias às Prefeituras, proporcionando co-
nhecimentos úteis através do seu conteúdo
especializado. Manifestando o desejo, de
pessoalmente, obter tôdas os publicações da
mesmo, consulto essa ilustre Diretoria sô-
bre . o possibilidade de atendimento do pe-
dido, que se aceito, poderão ser enviados 00

meu enderêço particular, à rua Herbert
Mercer, desta cidade.
Homero Talevi Campos
Prefeito Municipal

Infelizmente não poderemos atend'ê-Io quan-
to à coleçãCY completa de ARQUITETURA.
Providenciaremos, entretento, a remessa dos
exemplares já editados ainda disponíveis.

• Prefeitura Municipal de Casimiro de
Abreu
( ... ) Agradecemos o gentileza de V. S. ao
anunciar que doravante esta Prefeitura re-
ceberá gratuitamente a revista que, por
certo nos será de grande utilidade sôbre
soluções paro o crescimento constante em-
bora um pouco lento de nossos aglome-
rações urbanas.
José Bicudo Jardim
Prefeito Municipal
O crescimento de nossas cidades até que
não tem nada de lento, mos dá satisfação
o reconhecimento da utilidade de ARQUI-



de como os Reatores Philips pararam algumas vêzes de funcionar, em menos de 20 anos
o Reator Philips 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 maiores ....
Nesses períodos, o Reator Philips, às vêzes,
para-de funcionar ...
Para manter a mesma qualidade em tôda a
instalação, utilize também
Lâmpadas Fluorescentes e Luminárias Philips.

~REJlTORES
~PHILIPS
Para Lâmpadas Fluorescentes

neste V. pode confiar!
Envie-nos plantas ou dados de suas DESEJO RECEBER: Nome .. ............ .. ..... . ,'

FILIAIS:instalaçõr-a e receba um projeto in-
teiramente gratuito, O maiores iníormações sôbre Rua ... .............. .. Noo.o.. o GUANABARA BELO HORI-Reatores Philips -

S.A. PHILIPS DO BRASIL para Lâmpadas Fluorescentes· Cidade ..... .................. ZONTE - RECIFE - PÓRTO

Grupo Comercial Iluminação O projeto ALEGRE - CURITIBA
Caixa Postal 8681 - São Paulo - SP de iluminação Estado. 0_ •• 0_ •• oo. __• o••••• _'.' SALVADOR - BRASiLIA



Arquitetura hoj z

·5Asilo do velhice em Miami, Flórida, USA

o asilo foi construido num grande parque
de 2,71 ha, situado entre ccnstruçõss ho-
bitacionais pequenas, cujos moradores se-
sejavam preservar o parque, mesmo após a
construção c:o asilo. Assim se chegou c.a
plano de 182 moradias para 220 anciãos
em um prédio de 13 andares, com 8 opor-
tamentos por andar e um conjunto comprido
de seis andares, com 14 habitações pcr
andar. Obra com fachada em concreto oco-
rente, conta com elevadores nos diversos
blocos. Completa o conjunto, um terceiro
prédio de pequena altura onde se situam os
serviços de secretaria, escritório, sala de
reuniões. coz inrc, etc. Arquiteto Rcbe t
Bradford Browne.

Hall
2 secretaria
3 escritório

4 sola de espera
5 enfermarias
6 sala de reuniões

7 salão social
8 palco
9 cozinha
A - andar tipo do prédio de 13 andares
B idem p: édio de 6 andares
C - préd.o de serviços



LAMBRIS

LOUÇA SANITÁRIA

TIJOLOS

TACOS

Quem
PARQUETS

PLÁSTICOS

MÁRMORES

LUMINARIAS

Especifica? AQUECEDORES

FOGOES

PINTURAS

GRANITOS

FERRAGENS

CERÂMICAS

MOVEIS

ESQUADRIAS

ALUMíNIO

FERRO

MADEIRAS

VERNIZES

OLEOS

TECIDOS•o arquiteto TELHAS

CIMENTO

IMPERMEABILIZANTES

VIDROS

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

MATERIAL ELlilTRICO

ELEVADORES

MONTA CARGAS

EXTINTORE)S

ISOLANTES

TJlJRMICAS

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

AZULEJOS

ESCADAS ROLANTES

FUNDAÇOES

ARQUITETURA CHAPAS CORRUGADAS

CANOS
A revista que todo arquiteto bra-
sileiro lê e coleciona. FORMAS



Arquitetura hoje

Viaduto em dois níveis

o primeiro viaduto de dois níveis do Grã-
Bretanha acabo de ser construí do sêbre o
vale industrial do Don em Sheffield. O
viaduto tem 1 200 metros de comprimento
e custou quatro milhões e meio de libras
esterlinas.

Planejamento urbano: conferências

Dentro do V Ciclo Internacional de Con-
iierências sôbre Planejamento Urbano, o
prof. Otto H. Koenigsberger pronunciou uma
série de cinco conferências no Centro de
Treinamento e Pesquisas para o Desenvol-
vimento Econômico sôbre os seguintes te-
mas: a absorção dos imigrantes; habitações
subumanas e renovação urbana; o influ-
ência do clima no projeto habitacional; a
influência do clima no planejamento ur-
bano e o conceito de planejamento de ação.
O prof. Koenigsberger é diretor do Depar-
tamento de Estudos Tropicais da Archltec-
tural Association de Londres, consultor es-
pecial de Habitação da Comissão Econômico
da ONU para a África e chefe do Grupo
de Planejamento da ONU em Lagos, Ni-
géria.

Fomento à habitação na Romênia

O Boletim Informativo do CINVA dá no-
tícia das últimas medidas adotadas pelo
govêrno da Romênia visando a. ampliar a
construção de moradias na área do Estado
e apoiar a população para que construa
casas de sua propriedade. Prevê ainda o
plano a melhoria da administração do fun-
do de habitação e a reformulação do r2-
gime de aluguéis. Essas medidas procuram
atender mais eficazmente à população ur-
bana que aumentou, de 1948 a 1967, em
70 por cento. Entre os anos de 1957 e
1967 construíram-se na Romênia, através
de diversos tipos de financiamento, 380
mil apartamentos mas, nos próximos dois
anos, o plano qüinqüenal prevê a cons-
trução de 183 mil novos apartamentos.
Outro aspecto a destacar no plano romeno

de habitação é a série de estímulos este-
belecidos para quem construa moradias
par conta própria e para seu uso. Tais
pessoas terão facilidades de crédito, ter-
renos cedidos para uso perpétuo, garan-
tia de obtenção de materiais de construção,
elaboração de projetos arquitetônicos, isen-
ção de impostos sôbre edifícios por dez

anos, etc. Essas vantagens sõo concedidas
também para assalariados do meio rural,
especialmente professôres, médicos, cgrô-

nomes, etc. Adverte, no entanto, o comu-
nicado oficial que, de acôrdo com o regime
romeno, está proibido construir ou comprar
cosas com fins comerciais, vendê-Ias ou
alugá-Ias. A propriedade individual é li-
mitada a uma só moradia, salvo o caso
de casas de veraneio, nas montanhas ou
nas praias. Essas medidas de incentivo à
habitação são conseqüência de decisão to-

modo pelo Pleno do Comitê Central do 7
Partido Comunista, em 1967, visando me-
lhorar as condições de habitalidade da po-
pulação e corrigir defeitos de anos ante-
riores.

Crande estoção rodoviária de Salvador
O IAB-BA encaminhou ao governador do
Estado da Bahia pronunciamento a respei-
to do Concurso do Projeto da Grande Esta-
ção Rodoviária de Salvador. Depois de ana-
lisar o problema e fundamentar seu ponto
de visto, com respeito ao assunto e às di-
vergêncios surgidos, o IAB-BA faz a seguin-
te sugestão ao govêrno do Estado:
1.0 - Que o Govêrno do Estado realize os
gestões necessárias à estruturação e insta-
lação do Escritório de Planejamento da Ci-
dade do Salvador, previsto em Lei Muni-
cipal n.? 1.835, em que os problemas da
expansão u.rbana e suas conseqüentes irnpti-

~o.000
ANOS DEREVOLUçAO

TECNOLÓGICA.

Nesta obra arrojada e polêmica, oProf. temporânea. Sendo uma reavaliação das
Darcy Ribeiro. ex.reítor da Universidade de teorias que interpretam a formação dos
Brasilia faz uma análise critica das diversas grupamentas sócio-culturais, este livro nos
revoluções tecnológicas por que passou a permite antever os caminhos que se abrem
humanidade nos últimos 10.000 anos. cul- para a humanidade no .futuro imediato.
minando na Revolução Terrnonuclear con-

O PROCESSO CIVILlZATÓRIO, de Darcy Ribeiro

11I1 civlLizA'CãO BRASILEIRA
de Setembro, 97 - SP - Rua Barra Funda, 34

Atende-se pelo reembôlso postal



8 cações receberiam um acurada estudo dan-
do continuidade às diretrizes refletidas pela
EPUCS;

2.0 - Enquanto aquêle órgão não estiver
em funcicnamento, que o Govêrno des.gne
uma Comissão de Estudos com o objetivo
específico de equacionar o problema da
implantação da Grande Estação e as im-
plicações gerais que no presente documen-
to foram suscitadas;

3.0 - Desta Comissão deveriam po: ticipar
representcçôe , das órgôcs diretamente li-
gados ao problema como DERBA-DMER, e
órgfios de Planejamento da Cidade, do Ins-
tituta de Arquitetos .. e da Universidade da
Bahia;

4,° - Propõe ainda, uma vez definido o
sítio para a sua implantaçõo, que seja ofe-
recida a oportunidade de escolha de um es-
tudo preliminar do Projeto, através con-
curso Público Nacional, a exemplo do que
jó foi realizado, com êxito, para a Biblio-
teca Central do Estado e o Hotel de Turis-
mo de Juazeiro.

Manuel Bandeira, crítico de arte

A morte de Manuel Bandeira foi uma per-
da insuperóvel para a poesia brasileira e
para a arte e a cultura na Brnsi l. Ao regis-
t-er êsse fato, fazêmo-Io transcrevendo um
artigo do crítico Mória Barata em que se
evidencia a identificação da poeta com a
obra dos artistas plásticos e dos arquitetos.
O artigo foi publicado no "Correio do Ma-
nhô", em 27/10/68, Ei-Io:

Ainda existem muitos que se recordam, ao
vivo, do fato de ter sido Manuel Bandeira
um dos responsáveis pela organização do
Salão de Belas Artes de 1931, dito "Revo-
lucionário", realizado na época em que Lú-
cio Costa era diretor da Escola Nacional es-
pecializada. Trata-se' do salão em que Por-
tinari compareceu já moderno. Cícero e
Tarsila expuseram entre outras modernis-
tas, Um sôpro de renovação atiçava o
País, oue neste setor foi excessivamente
conservador, dificultando a mensagem dos
grandes espíritos e sensibilidades da épccc.
Manuel Bandeira tinha em sua primeira
vocação de arquiteto e no amor instinti-
vo à linha desenhada, as raízes de sua
aproximação confessada às artes plásticas
de seu tempo. É possível que a estada em
Clavadel, mesmo com mobilidade e ação
reduzidas, haja-lhe permitido galgar um
ponto a mais na sensibilidade às artes vi-
suais através da experiência de jornais do
País e da França e de conversas com eu-
ropeus.

De qualquer forma, afirma em Itinerário
de Pasárgada (p. 60 do 2.° volume da edi-

ção das obres completas pela José Aguiar
Ltda., Rio 1958), que devia ob mcder nis-
mo brasileira, a ter tomado "conhecimen-
to da arte de vanguarda da Europa, (da
literatura e também das artes plásticos e
da música)". Reconheceria por crno-, em
várias ocasiões a sua ciência das artes vi-
suais. Em Depoimento de uM Inocente do
Flamengo (id. pág. 273) refere-se a ter
sido "critico de artes plásticas de A Manhã,
fato que se alongou por dois benéficos
anos para a cultura brasileira, dizemos
nós, com saudade.

Há razões para esta última cssertivo. No"
textos feitos para [o nais de Sã:J Paulo, do
Recife e de Belo Hcr izonte, entre 1935 e
1937, reunidas na saboroso volume Crôni-
cas cio Província do Brasil, Bandei ra já mcs-
trava o que valia como literato conh-ecedor
e amante das artes plásticas. Seu jeito de
falar simples e gracioso servia para fixar
lances formais ou de canteúdo de tôda uma
série de modernos, dotados de sensibilida-
de mais do que de teoria de sua arte. De
maneira "desabotoada e informal", Manuel
sentia o tremular prczeroso das linhas e
côres nos seus olhos e o comentava em
seleção de valôres lc-gornente provida de
um justo fervor anti-acadêmico. Não que
compreendesse então os "antropologistas"
mais delirantes da bela Tarsila do Amaral,
nem excluísse, dos valôres brasileiros, pin-
tores a meio caminho de formalismos pro-
priamente novos ou que tivessem ficado
mesmo em sendas mais conservadoras. Mas
já orientava as limitações de Brecheret
com acêrto crítico de notar-se e falava bem,
sem parar, do melhor Portinari, que êle
logo captou e incentivou. Falando nas Crô-
nicas, de Ouro Prêto, do Aleijadinho, de
velhos prédios que defendia com assiduida-
de, verdadeira constância, era intelectual
habituado a sentir e comentar o foto plás-
tico. Nas memórias evoca assuntos parale-
los não se esquecendo de definir o valor
da piada na poesia "tão visível" do Oswold
do Pau-Brasi!. Acentuemos aqui a defesa
premonitória que fêz (sem sucesso) do fu-
turo do belo Solar do Saldanha, na Salva-
dor, "casa com grande nobreza de linhas"
e o protesto pelo Solar dos Aguiares, "redu-
zido a casa de cômodos", em estado de
degradação.

Pela sua compreensão do Brasil, perpas-
sava, fresco e vibrante, o seu amor à ve-
lha arquitetura e às pinturas e esculturas
representativas de outras épocas do nosso
país. Compreendia a ação da Diretoria do
Patrimânio Histórico e Artística Nacional,
e aceitou a convite de seu grande amigo
Rodrigo M. F. de Andrade para escrever 'l
Guia de Ouro Prêto, ilustrado por Luiz Jar-
dim, em edição do citada repartição. ~sse
guia é precioso, pela objetividade, pela es-

trutu-o, que incorporava depoimentos de
visitantes estrangeiros e pela sensibilida-
de do autor ante os valôres totais da an-
tiga Villo Rica.

Não sei ao certo se já no suplemento Le-
tras e Artes de A Manhã ou ainda na série
Autôres e Livre,s, escreveu Manuel, pelo
início dos 40, uma dos primeiras sínte-
ses da história da arte brasileira, feitas
nêste século.

Artes Plásticas no Brasil, tal é o nome do
seu trabalho. Está reproduzido no volume
de prosa de suas obras (ed, Aguiar cit.) cio
pág. 1331 a 1354. Encabeça-o, nessa edi-
ção, texto de Murilo Mendes, escrito em
1952, para homenagem que, por minha
sugestão, a Associação Brasileira de Críti-
cos de Arte prestou a Manuel Bandeira -
Crítico de Arte, no auditório repleto do pa-
lácio do Ministério da Educação no Rio.
Dizia então Murila, haver uma segunda
espécie de crítica de arte, a do amador
que faz da arte um campo de deleite.
Manuel talvez pudesse figurar aí, levcndo-
se em conta, a mais, o seu papel de eni-
medcr, neste campo. Observa, ainda mui-
to pertinentemente, que Bandeira une o
erudito ao popular, na sua percepção e no
seu gôsto. E adiciona, também acertando
o alvo, que a generosidade e simpatia hu-
manas foram notas determinantes na suo
aproximação das artes visuais <Como na
literatural. E confirma: "foi um dos primei-
ros a descobrir e exaltar o valor e a signi-
ficação de uma Anita Malfatti, um Segall,
um Guignard, um Partinari, um Sega 11,
um Di, um Celso Antônio (que êle pôs em
destaque). .. "um Goeldi, um Cícero Dias,
um Aleijadinho". .. "Sôbre Ismael Nery
foi dos raríssimos a escrever em vida do
artista". E termina colocando Manuel Ban-
deira ao lado de Mário de Andrade, como
"os dois poetas ligados à valorização dos
artistas do País".

Tem razão Murilo. A crítica de um poeta
que muito voa, caracteriza a contribuição
de Bandeira, sempre aberta aos novos vc-
lôres, incluindo-se o período de geometriza-
ção concretista dos anos 50, no Brasil. No
fundo, a amplitude de percepção do poeta
funcionava nas artes visuais com uma de-
licadeza e tato dignos do aprêço. Era o crí-
tico civilizada - isto é, dotado de um hu-
-manismo de cultura - mais que um dile-
tante. Possuía um reflnornento especial, e
um senso de harmonia, que ero transmiti-
do por êle com facilidade. Da leitura de
suas críticas resulta muitas vêzes essa hor-
monização podemos dizer quase musical,
das aparências e linhas das coisas. Se foi
sobretudo um poeta, todo poeto é um
amante das criações humanos. Em tudo há
poesia.



11 Congresso Interamericono de Habitação

Organizado e promovido pelo govêrno da
Venezuelo, realizo-se, em Caracas, de 18
a 26 de janeiro de 1969, o " Congresso
Interamericana de Habitoção, cujo objeti-
vo é intensificar o intercâmbio de experiên-
cias e conhecimento entre arquitetos dos
países americanos. O temário do congresso
se funda numa proposição básico: "Para
uma solução integral do problema da ha-
bitação", e compreende O'S seguintes temas:
1) a hobitoçõo como elemento do desenvol-
vimento econômico; 2) a habitoção como
fator do desenvolvimento urbcno; 3) o ha-
bitação como base do desenvolvimento so-
cial; 4) os organizações nacionois de ha-
bitação. Há ainda um tema especial que
compreende: o) situação da habitação no
América; b) situação atual do hcbitcçõo:
c) fundamentos doutrinários, político de
habitação; d) plano de execução; e) resul-
tados.

l
I
I

l

Urbanismo sueco. no MAM

Promovido pelo embaixada do Suécia e o
IAB-GB, o MAM do Rio apresentou uma
exposição de Urbanismo Sueco, compreen-
dendo 80 painéis com. fotografias, plantas,
gráficos, acompanhados de amplo texto
explicativo. Durante a exposição, foram
exibidos filmes sôbre os obras de urbcnis-
mo realizados na Suécia nos últimos anos.

Notas curtas

O arquiteto Sérgio Bernardes, que foi con-
vidado poro pronunciar uma série de po-
lestros, em Paris, estêve em Fortaleza apre-
sentando, com projeção de slides, o seu
projeto poro o Hotel Tropical de Fortaleza
que terá 423 apartamentos .• Técnicos de
quinze países estiveram reunidos em Pístóío,
no Itália, durante uma semana, o fim de
estudar, o convite da UNESCO, o situação
atual dos técnicas de conservação e restou-
ração de monumentos e sítios, bem como a
formação de orquitetós/especio liz cdos nessa
matéria. O representante da Brasil, nesse
conclcve, foi o prof, Renato Soeira, diretor
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacio-
nal. • "O jovem arquiteto perante as
atuais tendências e novos formas de soli-
citação de trabalho profissional" é o tí-
tulo da tese que a delegação de arquitetos
ooullstcs apresentou no Encontro Interna-
cional de Jovens Arquitetos que se reali-
zou paralelamente às Olimpíadas do
México, mês passado. Integraram a dele-
gação paulista os arquitetos Roberto
Chahim, Walter Caprera e Rogério Garcio.
• O arquiteto Jorge Hue entregou 00 JOCk8Y
Clube do Rio de Janeiro o projeto completo
de decoração do novo sede • O arquiteto
Fábio Moura Penteado OAB-SP) viajou poro
Moscou onde participará de um grupo de
trabalho, orgonlzcdo pela ONU, para dis,-
cutir as técnicas e materiais de construção.

Arquitetos de todo o mundo tratarão em
o Moscou °da verificação e- comparação dos
técnicos usadas no Ocidente e no mundo
socialista, confrontando a avanço soviético
nesse setor, uma vez que a URSS cons-
truiu, nos últimos dois anos, cêrca de 3
milhões de residências. O arquiteto Luiz
Calheiros Cruz pronunciou, sob o patro-
cínio do IAB-RJ, na Associação Médico
Fluminense, em Niterói, uma palestra sô-
bre o tema Israel - Arquitetura Social
• Para estudar projetos e teatros brasilei-
ros, estêve em Salvador, Brasília e Manaus
o arquiteto africano Victor Glastonne, que
possui em Londres uma firmo especializado
em arquitetura de teotro, o Sua firma já exa-
minou alguns dos teatros mais importantes
do mundo, como o Theatre Royal, do In-
glaterra; Graham Stown, no África do Sul;
Memoriol Theotre, em Boston • O Secre-
tário de Educação do Guanabara, deputado
Gonzoga da Gama, apresentou ao governa-
dor Negrõo de lima minuto de projeto es-
tabelecendo a colocação obrigatória de uma
obro de arte plástico nos edifícios públicos
e obres com cjordincrnento, que venham
o ser construídos • O Museu de Arte Mo-
derno do Rio inaugurou êste mês uma
exposição do otuol pintura norte-americana
intituloda "Tendêncios Novos", com a par-
ticipação de Enrique Castro Cid, Robert
Nelson, Phillip Pearlstein, George Gohen,
Robert Hansen, Stepbcn von Huene, Aldo
Casa novo, Frank Golfo, Robert Gremean e
Lester Johnson.

Noticiário do CREA

CCl'mentários sôbre a Lei 5.194

Tendo se constituído em uma das reco-
mendações da VII Congresso Brasileiro de
Arquitetos a necessidade de divulgcçôo da
da lei 5.194 de 24-12-1966, apresentare-
mos neste e nos próximos números de AR-
QUITETURA, algumas considerações bási-
cas sôbre crrigos que mereçam ser desta-
cados. Essa lei, que regula o exercício das
profissões de Engenheiro, Arquiteto e En-
genheiro-Agrômono apresenta aspectos fun-
damentais de defesa da exercício profissio-
nal desconhecidos de muitos profissionais,
como é o caso do garantia dos direitos eu-
torois.

No texto da referida lei, em sua seção IV,
opresentam-se discriminadas as atividades
eotribuições das três profissões, dà seguin-
te forma: (artigo 7.0)
o) desempenho de cargos, funções e comis-
sões em entidades estatais, porcestotois,
autárquicas, de economia mista e privada;
b) planejamento ou projeto, em geral, de
regiões, zonos cidades, obras, estruturas,
transportes, explorações de recursos natu-
rais e desenvolvimento da produção indus-
trial e ogro-pecuário;
c) estudos, projetos, análises, avaliações,
vistorias, per íclos, pareceres e divulgação
técnica;

d) ensino, pesquisas, experimentoçdo e en- 9
seios;

e) fiscalização de obras e serviços técnicos;
f) di reção de obras e serviços técnicos;

g) execução de obres e serviços técnicos;
h) produção técnica especializada, indus-
trial ou agro-pecuária.

Acentuo um parágrafo único do artigo 7.°
que êsses profissionais "poderão exercer
qualquer outra atividade que, por suo na-
tureza, se inclua no âmbito de suas pro-
fissões" .

Torna-se portanto necessário, e mesmo fun-
damental, a análise dessa discriminação,
bem como o estudo para a definição das
atividades que possam ser enquadradas nas
disposições do porágrafo único citada. Esta
será uma dos tarefas das Câmaras Especio-
lizadas previstas na lei uma vez que Ihes
compete, como órgãos do CREA, "julgar e
decidir sôbre os assuntos de fiscalização"
da profissão do arquiteto e engenheiro-agrô-
nomo, bem como "julgar as infrações do
código de ética".

O artigo 8.0 introduz o competência das.
pessoas físicas, ou sejam, aquelasenun-
ciadas nas alíneas a, b, c, d, e, f, ocima
citadas e, em seu parágrafo único, a deter-
minação de que as pessoas jurídicas só
poderão exercer as atividades discrimina-
das no órtigo 7.0, desde que contem "com
a participação efetivo e autoria declarada
de profissional legalmente habilitado e re-
.g.strcdo pelo CREA".

O conhecimento, portanto, da leglslcçôo bó-·
sica para o exercício da profissão de ar-
quiteto se torna indispensável pois trato-se
de instrumento para a defesa dos profissio-
nais atuantes e de segurança para o exer-
cí cio de sua profissão.

CREA participa de congresso de

planificação

O Conselho da 5.a Região se fêz represen-
tar no VII Congresso Interamericana de
Planificação realizado no período de 20
a 25 de outubro passado, em lima. O con-
clave, promovido pela Sociedade lnterorne-
ricona de Planificação e pelo Instituto Pe-
ruano de Estudos de Desenvolvimento, apre-
sentou como tema central a "América. no
ano 2.000".

Com a participação do Conselho Regional
de Engenharia e Arquiteturo nesse Congres-
so onde se reunem os diversos profissionais
atuantes no campo do planejamento, des-
tacando-se um grande contingente de en-
genheiros e arquitetos, torna-se evidente o
interêsse crescente que apresenta esta mo-
dalidade de prática profissional hoje tão
difundida no Brasil. Cabe aqui ressaltar
que nos trabalhos de planejamento u.bono
em nosso país, do conjunto de especialistas
atuantes, mais da metade se apresenta
com formação universitária em engenharia
e -arquitetura.



Arquitetura hoje Agenda

10 Concursos, Premiações

15 novembro 1968
(inscrição e entrego dos trabalhos)
Salvador, Bahia

Exposição de Arquitetura no II Bienal Na-
cional de Artes Plásticos

Prêmio: NCr$ 5.000,00
Convento do Lapa
Salvador, Bahia

29 novembro 1968
(entrego dos trabalhos)
Montevidéu, Uruguai

Concurso Internacional poro o ampliação
do sede do Associação Latinoamericana de
Livre-Comércia-ALALC

Sociedad de Arquitectos dei Uruguay e
ALALC Calle Cebollatí, 1461 Montevidéu,
Uruguay

30 novembro 1968
Rio-GB

VI Premiação Anual IAB-GB IAB-GB, Av. Rio Bronco, 2"77 grupo 1301
Rio-GB

31 dezembro 1968
Tunis, Tunisia

Concurso Internacional poro o Centro de
Televisão em Tunis

Prêmios: 10.000 dinares
5.000 dinares
2.500 dinares

(1 dinar - NCr$ 7,20)
Secrétoriat d'Etat aux Travaux publics et
à I'habitat de Tunisie

30 abril 1969
(entrego dos trabalhos)
Sofia, Bulgária

Concurso Internacional poro um mo-
numento o Khan Asporoun

Prêmios: 1. G 25.000 levas
2.0 12.000 levas
3.0 5.000 levas

União dos Artistas Búlgaros 37, Moskovsko
St. Sofia-Bulgária
Embaixada do Bulgária, Ruo Cor los Goes,
64 - Rio

1 novo - 31 dez. 1968
(inscrição)
30 abril 1969
(entrego dos trabalhos)
Viena, Áustria

Concurso Internacional poro o SEde dos
Organizações Internacionais (OIEA, UNIDO
e Centro de Congressos Internacionais de
Viena)

ZIVILTECHNIKERTEAM
Amtssitz Intenatioler Organizationem
Arch. Appel Fleicher Lintl Schwanzer
1010 Wien, More Aurelstrasse 20/30
Austria.



Colóquios, Reuniões, Exposições

11

novembrol dezembro 1968
Rio de Joneiro, GB

Desenho Industrio I,
Bienal lnte-ncciono! do Rio de Janeiro.

Museu de Arte Moderno do Rio de Janeiro.
Av. Beiro Mar.

8-14 dezembro 1968
Cidcde do México México

2.° Colóquio sôbre Museus. "A arquitetura
das Museus: os problemas de acesso e
circulação" .

Museu Nacional de Antropologia, ai c
Mório Vazquez, bosque de Chapultepec,
México, 5, D. F. México

18-26 janeiro 1969
Caracas, Venezuela

II Congresso Interamericano
de Vivienda

Covêrno da República de Venezuela.
Secretario Geral Apartado postal 982, Edi-
fício Cruz Verde
Caraccs-Venezuela

9-15 outubro 1969
Euenos Aires
Argentino.

X Congresso do União Internacional de
Arquitetos: "A arquitetura como fator
social" .

Union Internationale des Architect es 4,
Impasse d' Antin
Paris VIII, France
Federacion Argentino de Sociedades de
Arquitectos 942, Montevideo Buenos Aires
Argentina

15 mar. 13 set. 1970
Osokc, Japão

Expo 70



Editorial

Habitação de interêsse social

A procura das condições que permitam a
criaçõo do habitat onde as necessidades
e aspirações da. população brasileira en-
contrem verdadeira expressão tem sido uma
constante na atuação do arquiteto brasi-
leiro e do Instituto de Arquitetos GO Brasil.
Essa busca incessante produziu, sem dúvi-
da, resultados significativos tanto no pla-
nejamento de obras arquitetônicas e rea-
lizações urbanísticas de repercussão na-
cional e internacional, como na formação
da consciência de que se necessita dedicar
maior atenção ao ambiente humano que
se vai organizando paralelamente e em
conseqüência do processo de desenvol-
mento.

Nesta tarefa, o arquiteto, isolado ou in-
corporado no órgão da classe, não encon-
trou caminho fácil de trilhar.

o balanço global dos fatos mostra a obra
do arquiteto espremida e embaraçada entre
os soluções espontôneas do povo que se
urboniza para mudar de status - favelas,
alagados, rnocornbos - e outros geradas
pela pOUCa feliz associaçõo do laissez-faire
governamental, da especulação imobiliária
e de alguma da tecnologia mais apurada,
que constitui a parte de edificação con-
vencional de nossos cidades. Neste quadro
a obra arquitetônica ou urbanístico, quando
oeontece, assume quase sempre o ar de
brí lhcnte exceção.

Essa incômoda e frustante situação con-
tinua constituindo o dia a dia do arqui-
teto brasileiro a despeito de se ter defla-
grado no país o mais intenso progrcmo de
incentivo a construção até hoje tentado.
A ênfase dêsse programa, foi colocada, to-

davia, na crença de que a simples multi-
plicação de unidades residenciais traria a
solução esperada pela grande maioria da
população que mora em habitações de nível
sub-norrncl. A partir dessa ática, imagi-
nou-se que o problema da moradia estaria
resolvido pelo mera substituição do barraco
pela Cosa de alvenaria, da favela pelo
longínquo conjunto ou vila operária.

Concorrência aberto recentemente pela
CHISAM - Coordenação de Habitação de
Interêsse Social no Gande Rio - demonstra
bem a persistência dêsse enfoque. O pri-
meiro edita I de concorrência publicado
pela CH ISAM destinava-se a construção de'
25 mil casas. Em outras palavras, firmas
eram convocados para construir um con-
junto que iria abrigar 125 mil pessoas, ou
seja, uma comunidade correspondente a
cidades do tamanho de São Luiz do Mara-
nhão, Juiz de Fora, Pelotas, que de acôrdo
com o censo de 1960 tinham população
dessa ordem. Para apreciação das propostos
concorrentes o edital estabelecia que "serão
fundamentalmente considerados para o jul-
gamento" o menor custo global e o prazo
de execução. Apenas. Nenhuma palavra
sôbre o projeto urbanístico ou arquitetônico,
sôbre os serviços públicos ou sôbre as con-
dições sociais e humanas a serem criadas
na novo unidade residencial.

Inconformado com essa maneira de tratar
matéria fundamental como é o meio am-
biente humano, o Instituto de Arquitetos
do Brasil dirigiu-se ao Ministro do Interior
de quem espera, uma vez informado dos
detalhes dessa concorrência, medidas neces-
sárias à correção da distorção que se está
tentando efetivar.
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Concurso para
penitenciária da

a nova
Guanabara

o júri do Concurso Público Nacional de
Arquitetura para o Anteprojeto da Nova
Penitenciária do Estado da Guanabara foi
presidido pelo juiz Bandeira Stampa
títuído pelos arquitetas Marcos
Netto, representante da CEDEP;

e cons-
Konder
Willey '

Medeiros de Vcsconcellos, representante da
Divisão de Obras da SUSIPE; Alfredo L.
Brito e Geraldo Nogueira Botisto, repre-
sentantes de IAB-GB e IAB-DFt respectivo-
mente. A ata dos trabalhos finais do júri
consigna que o presidente Bandeira Stampa
"enfatizou a tese de que a solúçõo povilho-
ncr, com blocos lsolcdos, é a único que
oferece condições materiais para a efetiva-
ção do atual ideal penitenclórlo, qual seja
a recuperação do interno. Nesse sentido,
fêz um cpêlo para que os membros do júri
procurassem dentro os projetos apresenta-
dos, apontar como vencedor oquêle que
apresentasse essas condições, no seu pla-
nejamento global, mesmo que, do ponto de
vista da creatividade orquitetônicc, tal pro-
jeto não oferecesse solução marcante. Lem-
breu, ainda, que qualquer resultado fora
doqueles princípios poderia, eventuolmente,
frustor o concurso. no seu objetivo básico,
qual seja a efetiva construção do conjun-
to penitenciária, além de possibilitar uma

repercussão negativa nos meios penitenciá-
rios".

Encerrados os trobolhos do júri, no ato pú-
blico de identificação dos projetos selecio-
nades, verificou-se a seguinte classificação:
1.0 lugar: Ângela Tâmega Menezes -
responsável pela equipe, Yara Lúcia Costa
Lima, Mehdi Kazemi Bid-Hendi, Seid Ahmos
Farahbakhsh Isfehar, prêmio: NCr$ .....
14.000,00 - IAB-Guanabara.

2.° lugar: Luiz Forte Netto - responsá-
vel pela equipe, Joel Ramalho Junior, José
Maria Gcndolfl, Roberto Luiz Gandalfi, Vi-
cente de Ccstro, prêmio: NCr$ 6.000,00 -
IAB-Paraná.

3.° lugar: José Geraldo de Almeido -
responsável pela equipe, Adilson Mirando
Neto. Consultor: José Marcelo de Araujo
Junior, prêmio: NCr$ 4.000,00 - IAB-
Guanabara.

Menção Honrosa: Ezequiel Bertoldi, José
M. Pessoa, Luiz Gobeth Filho, consultor
estrutural: Jorge Kurkdjian, colaboradores:
Guilherme Araújo, Mario Durão Filho, Re-
nato De Nicollc, Ricardo Belpiede, prêmio:
NCr$ 1.500,00 - IAB-São Paulo.

Menção Honrosa: Jouber Paulo Vicente,
prêmio: NCr$ 1.500,00 - IAê-Cucncbc-o.



orquitetos Ângela Tôrneqo Mene-
zes, Vara Lúcia Costa Lima, Mehdi
Kazemi Bid-Hendi, Seid Ahmad Fa-
rahbakhsh Isfehar, IAB-GB .

. .,

Primeiro lugar
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Pesrpectiva de conjunta

Planta de situação
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Cama a penitenciária do Estada da Gua-
nabara deverá determinar uma nova polí-
tica no tratamento do interno, procura-
mos criar um conjunta arquitetônico que
refletisse o estudo do problema sob esta
nova e modernizada concepção: o compor-
tamento do homem e a SU:J recuperação
através de atividades culturais, desportivas
e ocupacionais. Distribuímos os blocos, ra-
cionalmente pelo terreno, ligando-os com
passagens cobertas e vedadas por elementos
vazados tipo cornbogó, Isto permite o con-
trôle da circulação do interno, orientando
e restringindo o seu trajeto de acôrdo com
a necessidade. O mesmo objetivo princip·al
foi buscar o solução mais econômica, e
objetivo mos uma .arquiteturo de estrutura

simples, paredes brancas, lisos ou chopis-
cadas, esquadrias de ferro nas dimensões
estritamente necessárias, cobertura em laje
e telha de fibro cimento ameanto {telha
canaletel. Em relação às esquadrias, o seu
estudo foi baseado no senti do da boa ilu-
minação, não dando entretanto possibili-
dode de fuga. Devolvemos os diversos blo-
cos, sempre que possível e necessário, em
tôrno de um pátio, visando à ventilação
cruzada, uma vez que é notório o clima
quente de Bangu. Distribuí das em dez blo-
cos de dois pavimentos, as celas desenvol-
vem-se em tôrna de um pótio interno. Foi
garantida uma circulação de ar farta atra-
vés de aberturas que cada cela tem parc
o exterior.
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Segundo lugar

orquitetos Luiz Forte Netto, Joe!
Ramalho Júnior, José Maria Gan-
dolfi, Roberto Luiz Gandolfi e Vi-
cente de Castro/ IAB-PA

17

Planto de situação

Dentro dos mcderno-, conceitos, uma peni-
tenciário de segurança médio deve consti-
tuir um conjunto arquitetônico no qual a
fluência espacial se processe de maneira
fácil e desempedida, liberando visuais alon-
gados/ que evitam o sensação de opressão
e confincmento. A limitação do liberdade fí-
sico dos internos deve ser humanizada pelo
amplitude dos espaços, pelas relações en-
tre os mesmos e pelos ligações dos interio-r
res com os exteriores. O conceito formal
proposto viso a material ização dêstes prin-
cípios. Unidades de alojamentos, serviços,
locais de trabalho e de educação desen-
volvem-se dentro de ambientes adequados

o cada finalilode e revelam-se externamen-
te, com tratamento plástico caracterizado.
Às funções primordiais de trabalho e edu-
cação foi dada ênfase especial. A super-
posição das circulações, dispostos em anel
em tôrno do pátio central, estrutura o par-
tido adotado, com os diferentes prédios
desenvolvendo-se em uma seqüência cce-
rente, tanto no plano horizontal, como no
vertical. Adotou-se estrutura em concreto
armado com possibilidade de pré-moldagem
ou execução "in loco". Tôdas os linhos de
equipamentos e instalações se localizarão
no anel central de circulação, distribuindo-
se através de ramificações radiais.

Perspectiva externo
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Perspectiva aérea
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Terceiro lugar

arquitetos José Geraldo de Almei-
da, Adilson Mirando Neto.
consultor: João Marcelo de Araujo
Júnior IAB-GB
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Planta de situação

Com a finalidade de dar mais simples e
mais agradável vista da conjunto, optamos
pelo domínio horizontal dos edifícios, faci-
Iitada pela própria conformação do terre-
no, Os volumes das construçães são forma-
dos de cheios e vazios marcando bem a
característica do partido adotado. A cons-
trução será simples e poderá ser feita com
os mate: ic.s tradicionais, atendendo as nor-
mas de construção barata e fàcilmente exe-
cutável. Em tôdas as unidades de uso PYO-

longcdo foram lançados lajes e coberturcc
em fibrocimento, possibilitando ventilação
cruzada, Nos blocos de alojamentos, fo-
ram criadas lajes duplas poro fccilitcr 0'3

insta!ações.detalhe da cela

Perspectiva de conjunto



20 arquitetos Ezequiel Bertoldi, José
M. Pessoa, Luiz Gobeth Filha
IAB-SP

Menção honrosa (I)

Buscou-se uma solução capaz de propor-
cionar condições idênticas a todos internes,
seja do ponto de vista do sol, seja da vi-
sibilidade. O projeto compreende ducs se-
Ias, entre as quais se situam as áreas de
u:o comum. Os internos ficarão em oito
unidcdes autônomas de celas, isoladas por
tela e vegetaçõo.

arquiteto Jouber Paulo Vicente
IAB-GB

Arquitetônicamente, procurou-se para o
conjunto uma forma tal que em nada fôs-
se lembrado o tradicional e esmagador as-
pecto físico de prisão - seriam mesmo
bastante útil que tal denominação esti-
vesse de vez abolido. Assim dividiu-se o
conjunto em dez blocos de dais pavimen-
tos. Tais blocos não seguem estritamente a
divisão sugerido pelos ítens do programa.
Em alguns casos achou-se conveniente uma
disposição diversa. Assim as salas de aula
e biblioteca encontram-se ligadas ao bloco
da administração, enquanto o ginásio foi
colocada inteiramente à parte, próximo aos
campos de esporte ao ar livre. Para as suas
atividades normo!s diárias, circulará o in-
terno por passarelas cobertas e fechadas
por elementos vazados de segurança - as
grades devem sempre ser evitadas. --; -- -------...l-

.-"-.-.-~~.~=-----f-..
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VII Congresso Brasileiro de Arquitetos

Com a participação de 230 delegodos,
além de economistos, sociólogos, geógrofos,
médicos sanitaristas, ossistentes socicis, in-
dustriais e representantes de entidades go-
vernamentais, realizou-se, em Belo Hori-
zonte, de 21 a 29 de setembro, o VII Con-
gresso Brasileiro de Arquitetos, promovido
pelo Instituto de Arquitetos do Brasil, a
cargo do IAB-MG.

Foi o seguinte o ternó-!o do Congresso:

Tema I - Exercício do Profissão do Ar-
quiteto

Subtemas: 1.1) Imagem e função do arqui-
teto na sociedade brasileiro.

1.2) Legislação, mercado e organização
profissional do arquiteto.

Tema " - Desenvolvimento Urbano

Subtemos: 11.1) Expansão e renovação ur-
banas

".2) Habitação

o temário do VII Congresso visou otender
simultâneamente o interêsse dos o-quitetos
brasileiros, que nesse momento parece es-
tar voltado principalmente para o problema
do exercício da sua profissão, e também, a
necessidade da preparação para o Con-
gresso da Associação Panamericana das
Associações de Arquitetos (realizou-se em
outubro).

o Departamento de Minas Gerais, objeti-
vando descobrir os pontos que poderiam
despertar maior interêsse para discussão
durante o VII Congresso promoveu uma
pesquisa entre os colegas de Belo Hori-
zonte que indicou ser o problema do exer-
cício da profissão o que mais polarizaria
a otcr çõo e o interêsse de todos.

o temório foi debatido nos quatro grupos
de discussão que funcionaram durante o
Congresso, cada grupo dedicado à d.s-
cussão dos trabalhos que versaram sôbre
cada um dos subterncs.

I Premiação 8ienal de Arquitetura

Simultâneamente com o VII Congresso, rea-
lizou-se, no sagão do Prefeitura de Belo
Horizonte, uma exposição de projetos con-
correntes à I Premiação Bienal de, Arqui-
tetura Brosll-iro, promovida pelo IAB. A
exposição reuniu 44 trabalhos de arqui-
tetos de Minas Gerais (] 3), Guanabara (8),
São Paulo (20) e Poraná (3), todos êles
já detentores de prêmios ou menções hon-
rosas de Departamentos do IAB, de acôrdo
com o regulamento da Bienal.

Prêmios

o júri da ! Premiação Bienal, constituído
dos arquitetos Júlio José Franco Neves,
IAB-SP; Maurício Nogueira Batista, IAB-GB;

e Posquolino Romeno Mognav;ta, IAB-BA, 21
decidiu atribuir os seguintes. prêmios IAB-
1968:

Cotegoria A-I - Obra construída _
Habitoção Unifamiliar - aos o rquitetos
Siegbert Zanettini IAB-SP. Cândido
Malta Campos Filho - IAB-SP e Manoel
Kosciuszko Correa - IAB-SP, pelo conjun ..
to das duas residências opresentodos:

Categoria A - 2 - Obra construída _
Habitação Coletiva - aos arquitetos Jai-
me Lerner - IAB-PR e Rafael Dely _
IAB-PR, pelo conjunto residencio l Mateus
Leme;

Cotego-ío A - 6 - Obra construída -
Edifí cio para fins esportivos e recreot ivos
- aos arquitetos Eduardo Mendes Guima-
rães - IAB-MG e Gospar Correto - IAB-
MG, pelo Estádio Minas Gerais (Mineirõo):
Categoria A - 8 - Obra construí da _
Edifício para fins religiosos - 00 arquite-
to Hans Broos - IAB-SP, pelo Centro Pa-
roquial São Bonifácio;

Categoria A - 9 - Obra construída _
Ediffcio paro fins diversos - ao arquite-
to Wit-Olaf Prochnik - IAB-GB - pelo
Monumento ao Operário do Poroná;

Categoria F - Obra construída - Arqui-
tetura Interior - ao arquiteto Roberto
Bastos Cruz - IAB-GB - pela loja L'Ate-
lier do Rio de Janeiro;

Categoria H - Trabalhos escritos - o
arquiteto Jorge Wilheim - IAB-SP - pela
publicação "São Poulo, Metrópole 1965".
Decidiu, ainda o júri, também por unani-
midade, e nos têrmos do item 2.2.1 do re-
gulamento da Premi ação Bienal do IAB,
atribuir c.s seguintes menções honrosas:

Categoria A-I - Obra construída -
Habitação Unifamiliar - ao arquiteto Aris-
tides Salgado dos Santos - IAB-MG
pela residência Enock Muzzi;

Categoria A - 2 - Projeto - Habitação
Coletiva - ao arquiteto Pôrto do Sino.
IAB-GB - pelo Condomínio Pôrto do Sino.
Categoria B - 5 - Projeto - Edifício
poro fins Educacionais ou Culturais - o.os
arquitetos Jooquim Guedes - IAB-SP, e
Tokuji Ito, IAB-SP pelo Ginásio Sorocaba;
Categoria B - 9 - Projeto - ~difício
poro fins diversos - aos arquitetos Fer-
nando de Oliveira Graça - IAB-MG, Fran-
cisco José do Espírito Santo - IAB-MG,
Marina Wasner - IAB-MG, Mário Berti -
IAB-MG, Raul Cunha - IAB-MG, Ronaldo
Massote, IAB-MG, Suzy de Mello - IAB-
MG e Walter Machado - IAB-MG pela
Estação Rodoviária de Belo Horizonte.

Categoria E - Obro construída - Pai-
sagismo - aos arquitetos Jaime Lerner
- IAB-PR, D. H. Bongestabs e O. P. Oli-
veira - IAB-PR, pela Praça 29 de Março.
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22 As responsabilidodes da closse dos arqui-
tetos perante a sociedade brasileira devem
ser definidas a partir de uma interpretação
global da situação do país no tocante a
organização do espcço físico.
O fato dominante é o processo de urbani-
zação acelerada que se desenvolve no qua-
dro de umo economia subdesenvolvida e
dependente. O significado quantitotivo dêsse
processo evidencia-se no fato de se prever
que em 1970 a maioria da população bra-
sileira será urbana.

A urbanização brasileira, como a latino-
americana em geral, não representa umo
reedição tardia da urb::mização experimen-
toda pelos países industrializados no últi-
mo século, mas pelo cor.trório é um fenô-
meno nôvo. Sua originalidade decorre pre-
cisamente ccs condições de subdesenvolvi-
mento e de dependência econômica do país
e se traduz na existência de troços pe-
culiores dos quois se podem destacar:
- a existência de um contingente de po-
pulações urbanas não integradas na eco-
nomia e Que permanecem ma-ginalizadas;
- o baixo nível técnico das infro-estrutu-
ros na maior parte dos óreas urbanas, de-
corrente da insuficiência generalizada dos
recursos municipais;

- o predomínio da especulação sôbre o
volor da terra nos processos de urbanização;
- o atrazo institucional no tocante às
questões de contrôle do uso da proprieda-
de privada do solo.
No essencial, a causa dêsses problemas re-
side na própria estrutura atuo I da nossa so-
ciedade, estrutura que também define as
instâncias de poder e decisão.
Em tais condições, o exercício das ativida-
des do arquiteto, em nível de planejamen-
to, implica necessàriamente a capacidade
de interpretação crítica da realidade sócio-
econômica.
Surge assim para o arquiteto tarefa do
mais alto sentido cívico-cultural. qual seja
a de revelar em maior extensão os proble-
mos do desenvolvimento, de apontar solu-
ções efetivas e denunciar Os empecilhos
que comprometem a sua adoção.
A orientação cada pelo govêrno a suas ini-
ciativos no campo da hobitação e do pla-
nejamento baseia-se teoricamente, na con-
fiança no mecanismo espontâneo do mer-
cado e na iniciativa privada para enca-
minhar a solução dos problemas, rege-se
pelo critério da mínima interferência do
poder público no mercodo e pelo da ren-
tabilidade dos investimentos. Nessa orien-
tação, expressão particular de uma polí-
tica geral, re:side a causa fundamental das
deficiêncio-, da atuação do poder público
no campo da ihabitação e do planejamento.
O BNH, construído como órgão essencial-
mente financeiro, em que pese ao vulto
dos recursos a êle canalizados e da reali-
zação de um certo número de experiên-
cias, não atua em têrmos de planejamento
efetivo habitacional ou urbano.

Conclusões do Congresso

Adotando, em virtude de sua próp-io cons-
tituição anterior meramente quantitativos
poro definir sua ação, o BNH desliga na
prótica a moradia de todos os complemen-
tos essenciais à vida social e cultural dos
habitantes e que definem o meio como ins-
trumento de civilizoção. O pressuposto de
que tais elementos devessem ser fornecidos
pelas municipalidades locais, não se veri-
fica nos condições de notório insuficiêncic

financeira e técnica das prefeituras.

A implantação de conjuntos habitacionais
financiados através do BNH em localiza-
ções determinadas pelo jôgo do mercado
imobiliório e de especulação, na ausência
também notória de qualquer planejamento,
tem resultado em novos problemas e con-
flitos no processo de expansção urbana.
O Serviço Federal de Habitação e Urbanis-
bo (SERFHAU), órgão destinado teorica-
mente a prevenir êsses conflitos, também
em razão de sua orientação de base viu-se
pràticamente reduzido à inoperância. Co-
locado em posição passiva perante as pre-
sumidas solicitaçães de financiamento dos
prefeituras, êsse órgão nenhuma ação efe.
tiva poderia exercer no sentido de disci-
plinar o processo de urbanização em têr-
mos regloncls.

Prêso o. critérios de rentabilidade inade-
quados o planos que têm caróter de pré ..
investimentos, especiolmente considerando
as condições políticos e financeiras reais
das nossas municipal idades, o SERFHAU não
vem desernperthorido um papel significativo
no processo de expansão urbana atual.
A criação de um ó:'gão nacional de desen-
volvimento urbano, não subordinado a cri-
térios bcncórios, destinado a financiar não
openas os planos mas também a sua imple-
mentação e as desapropriaçães necessórias,
seria avanço consideróvel sempre que suo
constituição fôsse acompanhada da refor-
rnuloçôo efetiva da orientação dos órgãos
oficiais,

Apesar de terem sido os arquitetos brasi-
leiros os pioneiros no campo do planeja-
mento físico e os primeiros defensores de
sua institucionalização em todos os níveis,
a solicitação de sua participação no atual
processo é muito inferior às reais possibili-
dades de intervenção por êles jó demons-
tradas,

A classe dominante e o poder constituído
na medido em que procuram preservar 'suas
estruturas de domínio, relegam as questões
de menor significcdo, não convoccndo a
participação do equacionamento e resolu-
ção dos problemos que afligem a maioria
do povo brasileiro, desvirtuando a sua fun-
ção e transmitindo o falsa imagem de que
o arquiteto serve apenas às elites.

A subordinação dos vclôres técnicos a cri-
térios meramente financeiros explica o fato
de que as atividades do BNH não tenham
determinado uma solicitação do trabalho de
orquitetos quantitativa ou qual itativamen-

te correspondente ao vulto dos recursos mo-
bilizados, No coso geral, essa solicitação se
opera sob a direção de empresórios ou es-
peculadores.

O surgimento de emprêsas de planejamen-
to, freqüentemente ligados 9 mecanismos
de financiamento, determina uma tendên-
CIa a condicionar a seleção dos técnicos nos
interêsses financeiros. Como grande parte
dos tinanciamentos é originária de fontes
externas ao país, essa tendência implica
também em relegar a participação do téc-
nico nacional a plano secundário.

É dever da classe caracterizar com clarezo
e vigor sua verdadeira situação perante a
sociedade, denunciando que em conseqüên-
cia da miopia dos podêres constituídos, os
arquitetos se acham confinados a uma res-
trita participação nas tarefas que Ihes C::J-
bem, Assim sendo, além de lutar por cres-
cente participação em tôdas as atividades
do campo profissional, participação essa
que deve naturalmente abranger os níveis
de decisão técnica dos próprios árgãas ofi-
ciais, o arquiteto deve considerar c suo in-
tegridade científica na avaliação crítica
dos processos em curso e deve ainda ser
capaz de apontar as diretrizes carretas e
suas implicações em todos os níveis.

A política do planejamento físico só é coe-
rente como vetor de um planejamento na-
cional global que abranja o desenvoIvimen-
to da indústria - principalmente da indús-
tria de base - a reformulação do setor
agrório e as demais medidas visando o
emancipação econômica c a superação do
subdesenvolvimento.

A definição desse política de planejamen-
to físico é responsobilidcde intronsferível
do poder público em seus diferentes esca-
lões, sempre com total independência rela-
tivamente aos órgãos financiadores.
Ao Govêrno Federal cabe a definição da
polítco de planejamento em escala nacio-
nal, A odequaçõo dessa política às caracte-
rí sticas especí ficas de cada região deve ser
efetivada através de órgãos regionais ou
estaduais de planejamento. Por sua vez, a
efetivação do planejamento no nível mu-
nicipal requer a obtenção de recursos fi-
ncncei ros em condições compct íveis com
os objetivos sociais do processo, além de
critérios objetivos práticos e flexíveis nas
tarefas técnicas de planejamento.
Nas equipes técnicas correspondentes o to-
dos os níveis o arquiteto deve ter o seu
lugar, atuando quer no serviço público quer
no setor da atividade privado.
As perspectivas que assim se abrem colo-
cam novos problemas pc-o a classe e defi-
nem novas responsabilidades.

Devido à natureza de suas tarefas essen-
cialmente comprometidas com as aspira-
ções da maioria, o arquiteto só poderá defi-
nir uma atuação válida se fôr um profis-
sional vinculado às realidades humanos da
população.



A especialidade dos problemas urbanos e
habitacianais do país, resultante do caró-
ter histàricamente original do situação do
subdesenvolvimento e dos peculiaridades
culturais do nosso povo, exige resposta tam-
bém original, cujo elaboração represento
uma tarefa cultural o cargo dos or quitetos
brasileiros.
Poro respondermos o êsse desafio é indis-
pensóvel também o refo.rnuloçõo das uni-

I - Organização

I . I - O desenvolvimento do profissão do
arquiteto estó criando novas condições e
formos de atuação profissional, e determi-
nando o surgimento de problemas, nõo só
de representações legais e defesa profis-
sional que fogem do alçada do IAS, mos
também de instrumentos de ação mais am-
plos e conseqüentes.

Paro nos equiparmos dêstes novos instru-
mentos legais, o VII Congresso determino
às Unidades Federadas do IAS, criarem nos
suas respectivos regiões o Sindicato dos
Arquitetos.

I .2. - As Unidades Federadas devem
preparar-se paro colaborar com o IAS-Si='
e o DINEXP (Divisão Nacional do Exercí-
cio do Profissão) no elaboração de um do-
cumento intitulada "O Arquiteto, suas fun-
ções, responsabilidade e direitos", de ocôr-

do com o seguinte sistemótica:

..•.

o) até O' dia 30 de novembro os Unidades
Federadas receberão um texto bósico sôbre
o roteiro aprovado no Congresso, que de-
veró ser debatido e devolvido até o dia
15 de janeiro próximo, com suo contri-
buição crítico.

b) participação no 2.0 quinzena de m:Jr-
ço, em seu encontro específico, em Sã:J
Paulo, progrorncdo paro o aprovação do
texto final dêsse documento.

I .3. - A necessidade de maior efici-
ência nos trabalhos dos Congressos e En-
contros levou o VII Congresso o decidir:

o) que os próximos Congressos e Encon-
tros sejam realizados com maior freqüên-

cic, menor duração e temos mais especí fi-
cos.

b) que o seu temório seja fundcrnentcdo
sôbre um texto bósico preliminar, onde os
principais problemas sejam levantados com
profundidade.

c) que os Unidades Federadas, a partir
dêsse texto encaminhem, com antecedên-
cia, propostas do resolução.

versidades no que se refere à sua estrutura
arcaico e subordinado oos interêsses dos
classes dominantes, permitindo suo parti-
cipação crítico e ativo no exame e no re-
solução dos problemas nacionais.
Para poderem cumprir suas tarefas os ar-
quitetos brasileiros devem elevar o nível
de suo organização como categoria profis-
sional. A defesa do trabalho intelectual
contra o tendência de subordinó-Io aos in-

terêsses financei [os e demagógicos só pode 23
ser eficaz em têrmos coletivos. Como con-
dição poro o salvaguardo dos valôres cul-
turais que o arquitetura represento, o sis-
tematização dos funções, responsabilida-
des e direitos do arquiteto, assim corno o
formação dos sindicatos de arquitetos, não
constituem mero defesa de interêsses pro-
fissionais, mos são obrigações que temos
perante o coletividade.

Proposições Normativas do VII Congresso
Brasileiro de Arquitetos dirigidas
aos orgaos do IAB e aos Arquitetos
d) que os divisões nacionais dêem uma
contribuição efetivo às colocações anterio-
res.

2. Programo de Ação

2. I - Entendendo que o país deve, 00 con-
trório do que preconizo o govêrno, multipli-
car ràpidamente o formação de seus qua-
dros profissionais, mantendo o ensino gro-
tuíto em todos os níveis e, abrir o univer-
sidade o contingentes cada vez maiores do
população, o VII Congresso considero, en-
tretanto, que tal processo deve ser plane-
jado em escola nacional e regionol, evitan-
do duplicação de instituições e equipamen-

tos.

2.2 - Tendo em visto o não regulamen-
tação dos atribuições profissionais previs-
tos em lei, que serão inicialmente elabora-
dos regionalmente, devem os unidades fe-
deradas e os arquitetos aplicar tóticas ela-
borados pelo DIMEXP capazes de melhor
definí-Ias, orientando suo participação jun-
to às congregações, faculdades, cômaras es-
pecializadas, CREAS e CONFEA.

2.3 - A participação do IAS e dos Uni-
dades Federadas é indispensóvel no for-
mulação dos programas paro o criação de
qualquer órgão de planejamento resultante
do fusão ou não dos ió existentes.

2.4 - O IAS e os Unidades Federadas
devem se empenhar junto às autoridades,
e órgãos competentes visando o adequação
do político nacional de planejamento urba-
no os característicos específicos de cada re-
gião, levando-se em conto seus aspectos
políticos, econômicos, sociais e culturcis:
tal adequação deveró ser efetivado e ins-
titucianalizada através de órgãos regionais.

2".5 - Cabe, também, 00 órgão de clas-
se dos arquitetos insisti r no defesa de uma
político habitacional envolvendo programas
diversos e flexíveis característicos de eta-
pas dos processos de formação e cresci-
mento da população e que em nenhuma
hipótese o construção de conjuntos habita-
cionais prescindo de exame qualitativos dos
soluções apresentados, bem corno dos con-

dições de localização entre o órea escolhi-
do e Q estrutura urbano.

2.6 - O IAS e as Unidades Federadas
devem estimular, em convênio com outros
órgãos e instituições interessados, o estudo
e o pesquisa de materiais e técnicos con-
vencionais e dos soluções usuais, no sentido
de suo racionalização sem descuidar do ade-
quação de técnicos ma's avançadas à rea-
lidade do país.

2.7 - O IAS e os Unidades Federadas
devem promover junto à entidades governa-
mentais o realização periódico de reuniões,
encontros ou seminórios com o objetivo de
debater e analisar Os experiências e pes-
quisas de novos soluções de ensino, crqui-
.eturc e urbanismo.

3. Diretriz paro aplicação dos resolu-
ções

3. I - Os arquitetos brasileiros devem
atentar para o disposto no capítulo " da
lei 5194/66, que determino e garante os
direitos autorais, como sendo um instru-
mento de emancipação do profissioncl.
principalmente poro Os assalariados em se-
tores públicos e privados. O mesmo acon-
tece com o art. 8.° desta lei que não re-
conhece pessoas jurídicos o autoria de pro-
jetos.

3.2 - Como decorrência do necessidade
de vinculação permanente com o realidade
os arquitetos devem considerar os princí-
pios bósicos expressos pelo CEPAM (Cim-
tro de Estudos e Pesquisas de Administra-
ção Municipal - Cov. de S.P.l

o) o processo de planejamento é mais im-
portante que o Plano. É mais importante
paro o Município, que para o Prefeitura
passe o agir de maneiro mais planejado
nos serviços que presta, nos investimentos
que aplico no formo de influir sôbre o de-
senvolvimento municipal ou de gerir os
recursos públicos.

b) o plano deve ser exatamente adequa-
do à realidade do Município
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24 e) o plano deve ser exequível. Deve ser
enquadrado dentro dos recursos financei ros
do Prefeitura e ser fàci lrnente assimilada
pela estrutura administrativa.

d) o nível de profundidade dos estudos
deve ser apenas necessano para orientar a
ação da municipalidade.

O conhecimento da realidade irá se op.o-
fundando por aproximações sucessivas de
um Plano a outro. Assim não se deve one-
ror o custo da elaboração d~ Plano com
pesquisas de análise nos setores e nos ní-
veis de profundidade que não sejam exigi-
dos para informar os decisões ossumidas
no Plano e a fixação dos programas de
ação. Deve-se rejeitar qualquer rol teórico
de estudos elaborados independentemente
das condições reais do Município.

e) a elaboração do Plano converge para
dois documentos principais que consubstan-
ciam todo o trabalho: 1) - O Plano de
Diretrizes - que fixa a política global do
desenvolvimento do Município e as perspec-
tivas mais gerais para o seu Planejamento
(médio e longo prezo), deve expressor os
anseios de tôda a população e deverá ter
em vista os objetivos da comunidade e não
o arbítrio dos que no momento exercem
autoridade. 2) O Plano de Ação do Prefeito
que representa o decisão e o compromisso
assumido pelo Prefeito quanto às notas de
suo administração, (plano a CUrto prazo)
deverá expressar o mais perfeitamente pos-
sível o político do Executivo e orientará
o processo de elaboração do Orçamento-
Programa e o Orçamento Plurianual de
Investi mentos.

3.3 - Os arquitetos e o IAB devem ado-
tar a tabela de honorários anexa dos ser-
viços profissionais refe-entes às perícias,
vistorias, avaliações, orbitromentos e pe-
rícias judiciais nas suas diversas espécies.

Tabela de honorários dos serviços profisslo-
nais referentes às perícias vistorias, avalia-
ções, crbitramentos, e, períeies judiciais
nas suas diversas espécies.

01 - Os trabalhos a que se referem a pre-
sente tabela, são aqueles realizados por pro-
fissionais habilittdos, dentro das suas res-
pectivas atribuições, fixadas pelo Conselho
Federal de Engenharia, Arquitetura e Agro-
nomia.

01 . 1 - São relativos a Bens Móveis, Imó-
veis e Semoventes, suas portes integrantes
e pertencentes, Máquinas e instalações in-
dustriais, obras e Serviços de utilidade pú-

blica e Bens de Direito que, de qualquer
forma, para sua existência ou utilização,
sejam atribuições dos profissionais cujo s

04 - Tabela de honorários:

04.1
04.1

atividades estejam reguladas pela Lei n.?
5194, de 25/12/66.
02 - O profissional se obriga a fazer um
trabalho minucioso, e fornecerá um' Lcudo
que é o resultado dos trabalhos, expresso
em conclusões escritas - e gráficas se fôr
o caso - devidamente fundamentadas.
02. 1 - o Laudo será assinodo pelo profis-
sional e conterá também o título e número
da certeiro do CREA.
03 - A tabela está expressa em percen-
tagem sôbre o valor total dos bens móveis,
imóveis, semoventes, serviços e bens de
direitos, objeto do trabalho a reo'izar.

Até 50 x SM . taxa fixo (um) SM

2,0%
1,6%
1,8%
1,4%
1,6%
1,2%
1,4%

1,0%
1,2%
0,8%
1,0%
0.5%
0,7%
0.2%

Pelos primeiros 50 x SM .
Do que exceder até 100 x SM .
Pelos primeiros 100 x SM .
Do que exceder até 250 x SM .
Pelos primeiros 250 x SM .
Do que exceder até 500 x SM .
Pelos primeiros 500 x SM .
Do que exceder até 1000 x SM .
Pelos primeiros 10,00 x SM "
Do que exceder até 2000 .

04.3

04.4

04.5

04.6

04.7 Pelos primeiros 2000 x SM .

04.8
Do que exceder até 5000 x SM .
Pelos primeiros 5000 x SM .
Do que exceder, sem limite .

05 - Caso os trabalhos sejam realiza-
dos, fora dos limites do Município sede
do profissional, receberá tombém o profis-
sional, as despesas correspondentes às via-
gens e estadas necessárias à realização do
serviço.

06 - Na hipótese da necessidade de exe-
cução de serviços complementares,

como levantamentos plani-altimétricos, son-

dagens geológicas, estudos do solo, ma-

terial cartográfico, aerofotogrametria, da-
dos, estatísticos, pesquisas, desenhos, etc.

- a contratante os fornecerá ao profis-

sional, ou autorizará a sua execução, cor-

rendo às suas custas tôdas as despesos ne-
cessárias.
07 - O profissional receberá os seus ho-
norárias, indicados nesta tabela, de uma
só vez, quando da apresentação do Lau-
do correspondente.
07. 1 - Nos casos de atraso do pagamen-
to, haverá correção monetária na data do
recebimento, de acôrdo com a revista Con-
juntura Econômica'. _ .;
07.2 - Caso haja necessidade de'. porce-
lamento dos honorários, a forma" de re-
muneração deverá ser estipulada co-
mum ocôrdo, pelo contratante e profissio-
nar.



o texto opresentado a seguir resulta de um
rápido apanhado de alguns dos temas dis-
cutidos na sub-comissão de planejamento,
organizado para preparar o Congresso.

As limitações de tempo e participação que
cercaram o trabalho desta sub-comissão não
permitiram amadurecer um consenso bas-
tante amplo sôbre os inumeráveis aspectos
que mereceriam discussão neste Congresso.
Assim, o texto' apresentado limita-se a no-
tas sôbre algumas preocupações de arqui-
tetas de São Paulo vinculados ao planeja-
mento, e que poderão ser melhor tratedas,
no própria desenvolver do Congresso.

O texto apresenta ao Congresso temas re-
lativos a:

1 - Urbanizoção do Brasil e desenvolvi-
mento.

2 - Planejamento e Urbanização.
3 - Planejamento territorial em escala re-
gional.

4 - Planejamento regional em escala lo-
cal.

5 - Alguns problemas profissionais.
Os primeiros temas são tratados de forma
mais afirmativa, ainda que em plano bas-
tante geral, enquanto que nos últimos ape-
nas se localizam assuntos passíveis de dis-
cussão evitando-se adiantar as conclusões
que ao Congresso cabe chegar.

I - A urbanização no Brasil e seu signi-
ficado

1 . 1 - Como nos demais países da Améri-
ca Latina o Brasi I sofre um processo de ur-
banização acelerado vinculado às impor-
tantes transformações econômicas e sociais
que experimenta.

O significado quantitativo da urbanização
pode ser avaliado pelo fato da população
urbana ter representado 31,2 % em 1940,
36,2 % em 1950, 45 % em 1960, devendo
constituir em 1970 a maioria da população
brasilieira.

No estado de São Paulo a população ur-
bana alcançava 60 % do total em 1960.
Dentro de apenas 12 anos será duas vêzes
maior representará 80 % de tôda a popula-
ção.

A rêde urbana se expande à medida que
progride a exploração do território nacional
apresentando-se com significados e formas
diferentes em cada faixa de ocupação e em
cada fase histórica do desenvolvimento do
país.

1 .2. - Pode-se assim reconhecer na ex-
tensão continental do Brasil uma vasta

2STese IAB - São Paulo
Expansão e Renovação Urbana

área (50 % do totol) cuja ocupação apenas
se inicia e na qual as cidades precàriamen-
te integradas às vias de transporte, surgem
como pontos avonçados do espaço econômi-
co do país ou da economia internacional.
Por outro lado, há uma área de ocupação
já efetivo, ainda precàriamente integrada,
em que a economia de subsistência é o se-
tor mais importante pora a população local.
Em âmbito mais restrito, temos ainda, uma
área em que a economia de mercado já é
dominante, e onde a urbanização da eco-
nomia e da população é fato irreversível.

Nesta última área já se tem apreciável in-
tegração econômica e social baseada em
estrutura territorial bastante desenvolvida,
o que implica em rêde hierarquizada de
centros urbanos. A área de que tratamos
estende-se de forma mais contínua nas Re-
giões sudeste e sul e inicia-se em tôrno de
centros maiores nas demais regiões. Den-
tro desta área, há zonas de urbanização
particularmente intensa ou contínua ofe-
recendo vantagens ao desenvolvimento in-
dustria I que anteriormente apenas eram
encontrados em olgumas cidades isoladas.
A indústria gonha apoio urbano especial nas
duas principais áreas metropolitanas, São
Paulo e Rio, nas regiões que estas polarizam
e em alguns centros regionais de primeiro
nível: Pôrto Alegre, Recife, Belo Horizon-
te, Curitiba, Salvador, Fortaleza ou Belém.
1.3. - A urbanização representa um as-
pecto do processo de desenvolvimento e
como êste deve ser compreendida no con-
texto histórico em que o país e o conti-
nente, hoje, se situam.

Urbanização latino-americana não repre-
senta uma reedição tardia da urbcnlzcçõo

experimentada pelos países industrializalos
no último século, mas um fenômeno inédi-
to. Sua originalidade prende-se, entre ou-
tros aspectos, ao fato de seu desenvolvi-
mento dar-se com aumento acelerado de
população e pela circunstância geral de de-
pendência em que as economias latino-ame-
ricanas se apresentam ante as ecànomias
dominantes oltamente industrializadas, par-
ticularmente a norte-americana.

Assim a urbanização é fortemente influen-
ciada pelo modêlo de desenvolvimento que
o país segue face à economia dominante.

As relações entre cada país e esta econo-
mia naturalmente limitam as possibilidades
de industrialização dos mesmos, pois a in-
dústria mais desenvolvida fatalmente ofe-
rece vantagens maiores para' o mercado
<Custos menores devido a maior concen-

tração de capital, escala de mercado, ín-
dices tecnológicos, erc.). Obviamente essa
limitação é maior à medida que a importa-
ção de produtos industrializados é libera-
da pelos países latino-americanos.

Finalmente, cabe registrar uma influência
mais direto da economia dominante sôbre
a urbanização latino-americana.

Esta ingerência se manifesta à medida que
incrementa seus investimentos diretos no
setor industrial e de serviços na América
Latina, ao mesmo tempo que seus órgãos
de "assistência técnico-financeira" se pro-
põem a financior os serviços de lnfro-estru-

turo u rba na.

1 .4 - A urbanização representa hoje
para a economio fator e condição de in-
dustrialização e de modernização do se-
tor terciário. De fato a urbanização corres-
pondente à criação de "economias exter-
nas" e criação do mercado interno.

Representa economias externas às emprê-
50S, à medida que as cidades oferecem às
indústrias facilidades de mútua comple-·
mentação (fornecedoras ou de subtratamen-
to), fácil utilização de serviços comerciais
administrativos e liberais de melhor nível,
condição de acesso ao mercado local e re-
gional, um meio urbano equipado com ser-
viços de infra-estrutura local (água, esgô-
to, energia, pavimentação), uma concentra-
ção de mão-de-obra cujos custos de insta-
ção já estão distribuí dos (habitação, esco-
la, saúde), ou um conjunto de facilidades
urbanas exigidas pelo pessoal qualificado.
Urbanização representa também criação de
mercados para indústria e serviço, à medida
que a instalação das populações rurais nas
cidades as afastam da produção de cuto-

consumo, introduzindo-as compulsàriamen-
te, como consumidoras, na economia de
mercado. Mais 'ainda, na cidade, os níveis
de consumo industrial são incrementados
ao máximo permitido pela renda disfri-
buída.

1 .5. - Em relação à população, a ur-
banização tem um sentido fundamental-
mente positivo significando um processo
básico de integração da população na socie-
dade industrial.

A simples transferência do meio rural para
o urbano significa quase invariàvelmente
possibilidades novas e efetivas para a po-
pulação. Basta ter em conta as efetivas
condições de vida no meio rural para que
estas vantagens se evidenciem ainda que
o migrante mantenha-se precàriamente in-
tegrcdo na economia da cidade.
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26 De foto, olém de no meio urbono serem
melhores os condições materiais de hc-
bitat os serviços sociais básicos, as con-
dições de trabalho (ainda que instáveis),
são também melhores as perspectivas e
rnotiv açôes para capacitação profissional,
bem como para a adaptação às relações
categáricas e impessoais exigi das pela mo-
derna divisão social do trabalho.
No entanto, há indi cios de ser crescente a
parcela dCl população chegada às cidades
qi.e não logra integrar-se na economia e
na sociedade urbanas, mantendo-se em si-
tuação marginal.
Crescem os problemas de emprêgo e de ha-
b.toçõo, o atendimento dos serviços de edu-
cação e saúde apresentam deficit crônico,
sem falar no relativo aos serviços de infra-
estrutura urbana que serão mencionados
mais adiante. Observa-se que esta situação
existe em todos os níveis de hierarquia ur-
bana, desde os pequenos núcleos até os
metrópoles.

2 - Planejamento e Urbanização

Os problemas decorrentes do desenvolvimen-
to urbano são de diferentes naturezas, so-
licitando diferentes tipos de planejamento
situados em diferentes níveis de decisão
eu poder.
Assim, problemas econômicos de base,
como o emprêgo urbano e desenvolvimento
rural ou de nível de distribuição da renda,
~xi5'em políticas ,de desenvolvimento de
ômbito nacional e macro-regional.
Outros problemas ligados à urbanização
dependem de políticas administrativas se-
toriais do Estodo, da União e dos Municí-
pios, como os relativos à Habitação, Saú-
de, Educação, Abastecimento, Energia, Co-
municações ou Transportes.

Para que se tenha uma perspectiva lúcida
quanto às possibilidades destas políticos é
necessório atentar a dois aspectos funda-
mentais: a estrutura de poder dentro do
qual o planejamento se define e a neces-
s.dcde dos planejamentos setoriais se com.
plementarem e integrarem com o planeja-
mento territorial.
2. 1. - Os condicionantes políticos
Será ocioso observar que apenas aos go-
vernos, em seus diversos níveis, caberá
promover o planejamento capaz de fazer
face aos problemas da urbanização.
Ora, os governos são representantes da
mesma estrutura de poder que preside a
organização econômica e social na qual
surgem os mencionados problemas,

Assim, a não ser por contradição episódi-
co de grupos no poder, os governos não
contrariam aos interêsses básicos dos gru-
pos dominantes internos e externos ao país.
Evidencia-se assim que os problemas de
urbonização apenas são resolvidos via pla-
nejamento à medida que significa melhor
racional idade" dentro do sistema de poder,
Sempre porém que as soluções contraria-

rem os interêsses governamentais, o pro-
blema tenderá a ser omitido ou minimiza-
do nas análises, e quando mais suscitar
polí ticas ineficazes ou inexpl icóveis.

Nestas circunstôncias, aos técnicos cabe a
missão de obter a desejável objetividade
das pesquisas e a caracterização de solu-
ções realmente eficientes.
Será na prática diária das tarefas de pla-
nejamento que essas soluções deverão ser
encontradas, No entanto, pouco poderá fa-
zer o técnico isolado ante os impecilhos
da natureza política e institucional que
impedem a aplicação ou a simples proposi-
ção das soluções adequadas.
Surge, então, para as associações profis-
sionais, tarefa do mais alto sentido cívico
e cultural, qual sejo, a de revelar em
maior extensõo Os problemas de desenvol-
vimento, de apontar soluções mais efetivos
e denunciar os impecilhos que impedem o
sua adoção,
2.2, - A necessidade do planejamento
territorial
A contribuição do planejamento territorial
é o de indicar as diretrizes pc-o uma rnoicr
racional idade na utilização, organização e
equipamento do território em função dos
objetivos escolhidos para o desenvolvimen-
to.
O planejamento governamental é necessário
para a maior explicitação dos desígnios
objetivos do govêrno o que permite o jul-
gamento dêsses objetivos e a posterior ava-
liação de sua eficiência. Poro que tal occn ..
teça é necessário porém que o planejamen-
to territorial seja inserido em tôdas as es-
calas do planejamento governamental.
As vantagens em se exigir a regiona!ização
simultônea das metas de planejamento será
a de controlar-se as discrepôncias no de-
senvolvimento social e econômico entre as
diferentes zonas e que não seriam revela-
das pelos índices gerais em que os objeti-
vos seforicis do govêrno são expressos. Re-
almente, em áreas mais restritas, verifico-
se a inadequaçãa entre fatôres coexisten-
tes no mesmo espaço regional e que não
chegam a integrar-se orgânicamente. Popu-
lação, recursos, instalações, economias,
instalações humanos, infra-estruturas re-
gional e local, são alguns dêsses fatôres a
serem integrados.
A êsses desajustes que voltaremos a exa-
minar no item seguinte, verificáveis em
uma apreciação estática de quolquer re-
gião, deve-se somar os que decorem do
processo de desenvolvimento, Sabe-se que
êsse processo se faz a partir de centros ou
pólos mais dinôrnicos em que a industria-
lização pode-se estabelecer de forma inten-
sa e com mais rápida crescimento.

O agenciamento dos efeitos positivos e ne-
gativos dêsses pólos correspondem a um
delicodo problema de estratégia de desen-
volvimento, pois, se o crescimento econô-
mico exige a constituição de pelos de cer-
ta dimensão para passar a uma etapa de

crescimento auto-sustentada, é igualmente
verdadeira a tendência da economia liberal
em fazer crescer continuamente êstes pó-
los sem atentor a subutilizaçõo das recur-
sos potenciais em outras áreas em que o
subdesenvolvimento representa em alto custo
social.

2.3. - Pode-se assim afirmar que as pro-
blemas de organização territorial em esco-
la regional não pode ser destacado, mes-
mo no plano teórico, do processo de desen-
volvimento planejado. Não se pode mesmo
chegar à compreensão suficiente dêstes
problemcs se êles são vistos apenas em uma
perspectiva setorialista pela qual a inte-
gração entre os setores apenas se dá em
alto nível de abstração.

É necessário que tais problemas sejam en-
focadas em têrmos de sua coexistência no
espaço solicitando a mesma infra-estrutura,
as mesmas cidades, a mesma estrutura de
uso e domínio da terra e, em certos limites,
a mesma população.

Uma contribuição particularmente impor-
tante do enfoque territorial é justamente a
de considerar o homem corno habitante.
De fato, além de ser um consumidor de
produtos do mercado ou de serviços públi-
cos, além de ser fôrça de trabalho a ser
aproveitada além de qualquer aspecto se-
torial, o homem é dependente da posibili-
dade de compatibilizar tôdos essas funções
sociais em têrmos de espaço e de tempo.
Utilizando-se êste enfoque, que é do no-
mem-habitante, na análise regional se es-
tará colocando o problema de tôda a po-
pulação em presença do todo o elenco de
necessidades a que seu habitat local e re-
gional deve responder. É uma forma de
evitar que a perspectiva setorial faça abstra-
ção de grupos populacionais e de categorios
de necessidades sociais.
2.4. - Alguns impecilhos gerais 00 pia
nejamento territorial

De modo geral, o planejamento territorial
ainda é bastante incipiente, seja em escala
regional, seja mesmo em escala local na
qual tem maior tradição.

Uma primeira razão dos modestos resulta-
dos alcançados é que o planejamento terri-
torial depende da 'integração dos vários ti-
pos de planejamento, êles próprios áinda
incipientes e descoordenadas.

Em segundo lugar, note-se que a organiza-
ção espacial, objeto básico do planejamen-
to territorial, é resultante de dinamis-mos
econômicos e sociais ainda não suficiente-
mente estudados e cujo planejamento ainda
não se mostrou necessário e possível com
as instrumentos institucionais disponíveis.

Por outro lado, o dinamismo de transfor-
mação da organização territorial da rêde
urbana e de cada cidade .§ condicionada
por sstruturos físicas e jurídicas cuja pos-
sibilidade de contrôle em têrrnos regionais
e locais ainda não foi plenamente avaliada.
De qualquer forme, sabe-se que as inter-



pretações e proposições, quanto ao aspecto
meramente formal dêsse dinamismo, e o
emprêga de instrumentos predominantes le-
gais, não conseguirão alterar a evolução
das áreas urbanizadas. Será preciso atin-
gir os dinamismos geradores da evolução
física que são fundamentalmente situa-
dos no plano econômico. Portanto, a ter-
rltorlohz oçõo cil§sse plcnejornento dentro
de uma perspectiva integrada de organi-
zação espacial deve se impor como absolu-
tamente necessária.

A fim de melhor caracterizarmos os p.oble-
mas de planejamento territorial e suas so-
luções, trataremos separadamente nos dois
títulos seguintes dos problemas de desen-
volvimento em nível regional e em nível
local.

3 - Problemas de Organização Territorial
ao nível regional.

Partindo do pressuposto já ofirmado, de
que os problemas de organização territorial
não podem se definir senão em têrmos de

sua influência sôbre a desenvolvimento ,0-

ciol e econômico, não apresentamos aqui
senõo alguns exemplares dêsses problemas,
pois, um tratamento mais abrangente ao
tema poria em questão a problemática in-
teira do desenvolvimento e sua estratégia.
Comentaremos em primeiro lugar alguns
problemas relativos ao desenvolvimento só-
cio-econômico e ao papel de orientação e
incentiva que o poder público pode assumir
sôbre êle (planejamento indicativo) e, em
segundo lugar, alguns problemas relativos
à ação executiva da própria poder público
(p!anejamento administrativo)

3. 1. - Planejamento territarial no pla-
nejamento indicativo do desenvolvimento.

À medida que as governos omitem a pla-
nejamento territorial nos planos globais
que assumem nas respectivas áreas de com-
petência, verifica-se que as diretrizes glo-
bais de desenvolvimento dificilmente serão
suficientes para promover o desenvolvi-
mento sctisfotório.

Realmente, pode-se observar que no atual
quadra institucional os governas federal e
estadual, além de agirem diretamente, po-
dem oferecer estímulos e diretrizes à ini-
ciativa privada, tendo em vista resultcdos
globais a serem otingidos em seu âmbito
geográfico de competência. São resultados
mensuráveis em têrmos de aumento de ren-
da global e per capita, de industrialização
e modernização da economia, de aumento
de investimento, de alteraçõo no uso dos
fatôres de produção considerados em têr-
mos econômicos, de estímulo ao nível de
consumo e vários outros.

No entanto, verifica-se que êsses objetivos
podem ser obtidos sem que haja eliminação
de problemas graves tais como o sub-cpro-
veitamente de recursos localizados em áreas
em que já se investem importante ccpital
social ou a manutenção de níveis de vida

extremamente baixos em populações pouco
integradas na economia de mercado.

a-Por outro lado, o ni vel de racionai i-
dade dos investimentos públicos e privados
sendo ainda bastante baixo as vantagens
locacionais existentes nas diversas sub-órecs
de uma região não são plenamente aprovei-
tadas nem a criação da infra-estrutura re-
gional se situa em uma estratégia favorável
ao seu pleno aproveitamento.
Por exemplo, pode ocorrer que rêdes de
transporte e energia sejam traçados onde
apenas uma grande e inexistente demando
a justificaria, que zonas em expansão com
base econâmica consistente permaneçam
com infra-estrutura insuficiente ou ainda
que estradas pioneiras de alto custo, capa-
zes de valorizar grandes áreas não sejam
acompanhadas de medidas conducentes ao
aproveitamento social ótimo do investimen-
to, utilizando-o para acelerar o desenvol-
vimento.
b-Cansidera-se ainda, que os efeitos de
polarização do desenvolvimento, deixados à
sua expontaneidade, podem ter seus efei-
tos negativos acirrados e não serem apro-
veitados em sua potencialidade positiva.
Com efeito, a concentração de investimen-
tos nos pontas e áreas mais dinâmicas em
uma região são normais dadas as vantagens
entre outras, das economias de aglqmeração
e centralidade em relação ao mercado. No
entanto, as repercussões dêsse crescimen-
to centralizada por parte da população aglo-
merada e o contrôle dos efeitos regressivos
sôbre a periferia atraída, são aspectos que
não podem sequer ser equacionados fora
de uma perspectiva especializada do de-
senvolvimento e seu planejamento.
c - Por outro lado, a perspectiva especia-
lizada do desenvolvimento será p-ecioso
para pôr em destaque a problemática que
envolve a população sempre relativamente
vinculada ao território.
Assim, as necessidades sociais geogràfico-
mente localizadas em têrmos de habitação,
emprêgo, serviços sociais ou vida comuni-
tária serão sistemàticamente postas em
destaque, evitando-se que as problemas das
coletividades sub-regionais sejam omitidos
cor falta de um enfoque analítico ou do mé-
todo de planejamento governamental.
d-igualmente as potencialidades da po-
pulação não podem ser desconhecidas por
êsse planejamento.
Assim, ainda que não seja possível '00 po-
der público dedicar proporção significativa
de recursos a uma região seró sempre POS"

sível à pcpuloçõo dessa região contribuir
de maneira importante, com recursos pró-
prios de capital, trabalho, iniciativa e criati-
vidade para objetos de desenvolvimento de
cujo fixação tenha participado.
e-No interior de uma área planejada
apenas setorialmente, êstes problemas po-
dem subsistir, por exemplo, por razões de
estrutura social, ligadas ao fato do uso do
terra e dos instrumentos de produção se-

rem determinadas livremente por seus pro- 27
prietários e de que resultados econômicos
glcbaís pedem ser obtidas com operações
que atingem apenas uma parte da popula-
ção aquela mais integrada na economia
moderna.
f-Essas considerações introduzem duas
conclusões:
- É fundamental que haja uma territoria-
lizaçãa sistemático do diagnóstico e dos pIa-
nos globais de desenvolvimento que os go-
vernos devem elaborar nas respectivas áreas
de competência.
- É fundamental que o planejamento in-
dicativo se descobre dentro da região de
competência do poder público em tantas
níveis regionais quanto possíveis técnica E'

administrativamente necessória a solução
das problemas localizados.
Para a territorialização do planejamento in-
dicativo governamental impõe-se como ne-
cessário:
- exprimir em têrmos territoriais: o diag-
nóstico das problemas, as metas globais
econômicos, sociais e os problemas setorióÍs.
Elaborar um modêlo territorial na qual se
fixem: as características ge-cis de ocupa-
ção do território e distribuição da popula-
ção, a rêde hierarquizada de núcleos u>
banas, os eixos de transportes e comuni-
cações e a distribuição das funções de in-
terêsseregional.
3.2. - Planejamento territorial ao nível
do 'planejamento administrativo.
As atividades governamentais nãa são pos-
tas em choque como as particularidades
pela irracional idade de localização. Assim
se uma fábrica não subsiste em uma loca-
lização anti-econômica, um hospital públi-
co ou um centro de abastecimento do Es-
tado, ou um órgão de supervisão adminis-
trativa podem ser mal localizadas sem que
se evidenciem a alto custo social de sua ine-
ficiência.
Resulta, pois, que critérios locacionais de-
vem ser introduzidos nos órgãos setoriais
dos governos. Sómente assim poderia ser
ótima o atendimento da população e a
utilidade social ao mesma tempo que se
poderá atender aos requisitos de dimensio-
namento mínimo econômica das unidades
de prestação de serviço.
Em alguns setores e níveis de govêrno êstes
critérios já vêm se implantando mas falta
ainda:
- estender a territorialização da planeja-
mento setorial a todos os setores.
- campatibilizar ao nível de chefia do
govêrno, os critérios de localização de for-
ma a tornó-Ias coerentes entre si e a res-
ponderem ao modêla indicativo territaria-
lizado de desenvolvimento referido no item
anterior.
Desta forma a indispensável desigualdade
na distribuição dos serviços públ icas entre
as vórias localidades poderá ganhar rocio-
nalidade face 00 atendimento da popula-
ção.
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28 Assim se fugiria tanto do falso distr ibuiti-
vismo que pulveriza 03 invas.imentcs PL!-
blicos como da aleatoriedade dos critérias
de clientela política, igualmente incopazes
de servir qo desenvolvimento.

4 - Plenejcmenro territol'ial Q!) nível loca!

4.1. Quanto ao conceito de planeja-
mento
a - O Planejamento Territorial Loco]
CPTLl deve ser concebido como parte dos
planos de desenvolvimento feitos pelo go-
verno municipal. O PTL deve definir as ca-
racterísticas de organização territorial que
sirvam aos objetivos sócio-econômicos ge-
rais dêste plano de desenvolvimento.
b - o conteúdo do PTL não pode ser
genericamente pré-estabelecido independen-
temente de cada caso, pois vincula-se às
condições especiais de desenvolvimento do
município, às condições da administração
municipal e aos objetivos sócio-econômicos
específicos definidos no Plano de Desenvol-
vimento.
c - Quanto às características do PTL,
apenas pode-se estabelecer previamente
como necessário, que siga as mesmas fa-
ses essenciais de elaboração do Plano Lo-
cal Integrado: o Estudo Preliminar, o diag-
nóstico e prognóstico, o Plano de Diretrizes
e Programações.
d - Anàlogamente ao que sucede com
outras partes, do Plano Local Integrado, o
PTL deve basear-se no planejamento exis-
tente em níveis superiores de Covêrno CEs-
tadual, Federal) e dirigir-se a êsses níveis
propostas de interêsse do município quan-
to aos elementos de organização terrltorlo l.
e-Os propósitos específicos do PTL são:
dar condições especiais de desenvolvimento
às funções urbanas, condições de "habitat"
à população e proteger o capital social já
investido nas cidades.
f - O PTL deve ser flexível dadas as al-
terações previsíveis e imprevisíveis de há-
bitos sociais às alterações tecnológicas nas
funções urbanas e nos equipamentos de in-
fra-estrutura.
g - O PTL deve permitlr que a adapta-
ção das estruturas físicas às variações dos
sistemas de reações se façam permanente-
mente com o menor custo social possível.
4.2. - Quanto aos problemas de ocupa-
ção da área urbana

a - As cidades tendem a crescer siste-
màticamente com fraca densidade, pois a
numerosa população de baixa renda apenas
pode adquirir terrenos onde a oferta é re-
lativamente grande ou seja, longe do cen-
tro em áreas pouco habitadas e ainda des-
providas de serviços públicos.
b - A manutenção do crescimento da área
urbona em condições de continuidade terri-
torial e conservando um mínimo de densi-
dade é um problema constante em grande
parte das cidades brasileiras. A irnportôn-
cia especial dessas condições decorre do

fato de que condicionam a existêncio eco-
nômica de serviços locais e qs facilidades
urbanas de convívio soclcl,
c - Apescr de sua gravidade o problema
acima, não está cin io equccionodo sctis-
fatàriamente ao nível de 'nstrumentos dis-
poníveis pelo poder público.

De fato a tributação progressiva sôbre ter-
renos livres dentro de um perirnetro urba-
no que se trace, terio de ser extremamente
rigorosa para compensar a tendência de
aumento de preço. Dentre as rozões que
impedem esta solução, citam-se:
- a aprovação da respectiva legislação
depende direta ou indiretamente dos pro-
pri2~ários de terras.

- ainda quanto venha a 58r imposta, os
níveis eficiente na tributação podem ser
contestados como confiscatórios Canticons-
titucionaisl.
d - Por outro lado, parece inviável em
muitas áreas querer limitar rigidamente os
óreas urbanas a um perímetro da cidode.
Seria preciso admitir um nôvo tipo de con-
trôle sôbre os novos conjuntos urbonizcdos
que venham a se instalar fora daqueles pe-
rímetros, (por exemplo, que tivessem um
mínimo de população, densidode, equipo-
mento e não se situassem além de determi-
nada distôncia em relação co centro ur-
bono principcl).

4.3. - Quanto ao problema de reserva
de áreas

a - Surge sistemàticamente o problema
de como reservar áreas suficientes para usos
públicos previsíveis e proceder-se a substi-
tuição, a mais econômica possível, de usos
existentes, considerando-se o regime vi-
gente da propriedade da terra.
Distingue-se entre os casos de:
- expansão territorial dos centros prin-
cipal e secundário da cidade;
- expansão territorial de padrões de
ocupações em alta densidade;
- expansão de áreas industriais;
- expansão de sistema viário;
- expansão de àreas de recreação (pro-
teção, criação, ou ampliação).

Um dos problemas fundamentais é o de
posibilitar ao poder público estabelecer re-
servas de áreas relativamente grandes para
usos públicos em loteamentos parcialmente
ocupcc'os (nos loteamentos novos estas áreas
devem ser exigidos ao Ioteodor).

4.4 - Quanto aos problemas de opero-
ções urbanas
Pode-se admitir que há um conjunto de
operações urbanas definíveis em nível de
projetos e complementares ao planejamento.
Algumas categorias destas operações pre-
nunciam-se como mais freqüentes e mere-
ceriam ter suas características debatidas:
- Renovação de áreas deterioradas.
- Renovação de centros urbanos.

4.5. - Implantação de áreas industriais
planejadas (distritos industriais) - Implan-
tação de conjuntos residenciais.

4.6. - Algumas conclusões

a - É necessário um esfôrço decidido e
organizado para que existam pesquisas téc-
nicas e econômicas orientadas para a so-
lução dos problemas básicos de planejamen-
to urbano no Brasi I, notadamente quanto a:

-- análise dos processos de evolução do
uso do solo

- análise de corocterlstlcos mais reco-
mendáveis técnica e econômicamente paro
a ocupação do solo para dar pleno ernp.ê-
go ao equipamento público e condições de
salubridade aos edifícios.

- análise das possibilidades ainda não
exploradas de contrôle do uso da terra
permitido no atual quadro institucional,
notadamente:

a contribuição da melhoria.

a taxação progressiva.

b - É necessária uma ampla dívulgoçõo
sôbre as condições político institucionais
que impedem o desenvolvimento urbano c-
fim de sensibilizar a opinião pública e GS

governos. Sôbre a importôncio 'de altero-
ções específicas daquelas condições.

5 - Condições de Exercício Profissional

5. 1. - É necessário que Os arquitetos
reafirmem em têrmos .reolistcs e críticos a
sua posição de profissionois no processo de
planejamento do país, colocando-se à altura
do papel pioneiro, outrossim desempenhado
quando às oportunidades de planejamento
restringiam-se a casos isolados.

A redefinição da figura profissional do ar-
quiteto planejador deve levar em conta que
o exercício do planejamento do país está
fortemente influenciado por fatôres novos
dos quais se destacam:

avanço do planejamento governamental
em todos os níveis do poder público.

a integração crescente do planejamento
econômico com o social e o territorial

- a importância dos órgãos de critérios de
financiamentos na definição das caracterís-
ticas dos trabalhos de plonejamento.

- a mudança da escala das organizações
privadas que trobclhcm em planejamento.
5.2. - Alterações no quadro governamen-
tal

Nos órgãos centrais e setoriais de planeja-
mento nos três níveis de govêrno o plane-
jamento territorial deve ser considerado
como uma atividale indispensável e nela o
arquiteto é ínsubstltuível.

É fundamental que os órgãos públicos de
planejamento sejam valorizados e conside-
rados como a base do processo permanente
de planejamento. Sem isso a contribuição
dos órgãos privados não poderia se proces-
sar adequadamente surgindo o risco de ocor-
rer as seguintes situações indesejáveis.

Não haver condições internas nos órgãos pú-
blicos que o planejamento venha a se im-



plantar efetivamente, segundo as reais pos-
sibilidades da administração pública.

Decisões políticas serem insensivelmente
subtraídas do âmbito governamental passan-
do ao setor privado, devido ao desequilíbria
de capacidade técnica entre ambos os se-
tores.

Haver desperdícios de recursos públicos por
incapacidade de o govêrno controlar a du-
plicação eventual de estudo, o nível ade-
quado de sua profundidade e demais ca-
racterísticas dos trabalhos encomendados.

Não se adotarem diretrizes livremente acei-
tas pelo poder público por não se dispor
de conhecimentos t écnicos que se contra-
ponham às pressões dos escritórios privados
de planejamento das agências financeiras
nacionais e estrongeir-is.

Deixar que o "know-how" criado pela suces-
são de experiências de planejamento finan-
ciadas pela população beneficie apenas às
fi rmas contratadas e não os órgãos públ ices
de planejamento, cada vez mais esvaziados
de seus melhores recursos humanos.

Não colocar sistemàticamente acessível à
tôda a coletividade, a massa de informa-
ções reunidas ao propósito de cada trabalho
de planejamento. Destaca-se, ainda, o ris-
co de se instaurar o conceito de que o pro-
cesso de planejamento nos órgãos públicos
depende necessàriamente de consultor lcs
contratadas no setor privado, com interve-
niência de órgãos financeiros. Na realida-

-."

No Brasil, as soluções propostas para a ex-
pansão e renovação urbana padecem dé
graves distorções que decorrem, em última
análise, da errônea formulação da política
geral de desenvolvimento econômico.
Com efeito, a política econômica em vi-
gor, parte da premissa que o desenvolvi-
mento geral do País será obtido por meio
da implantação de planos locais isolados
e com base nesta concepção estático, foi
criado por meio da Lei n.? 4 380, de 1964,
Decreto n.? 59917, o SERFHAU.
Segundo os mencionados diplomas legais
incumbiria ao SERFHAU, prioritàriamente:
promover, organizar, financiar e implantar
no Brasi I êstes planos locais de desenvol-
vimento e ainda cuidar, de maneira genéri-
ca, do desenvolvimento industrial e comer-
cial, do mercado de trabalho, do sistema
educacional e hospitalar, transportes e tele-
comunicações e desenvolvimento comunitá-
rio em geral. Uma análise por mais super-
ficial que seja, dessas finalidades, levaria
a inquestionável conclusão de que o
SERFHAU seria verdadeiramente um super-

de o processo de planejamento nestes podê-
res é um processo de tomada de decisão e
de contrôle executivo cujo base técnica
deve estar o quanto possível integrada na
própria administração pública. O recurso
ao setor privado deve ser feito sempre que
necessário, mas nas formas, momentos e
condições mais interessantes ao poder pú-
blico.

5.3. - Alterações no setor privado
As condições de trobclho do arquiteto plo-
nejador no setor privado foram fortemen-
te referenciadas por fatôres como os se-
guintes:

a - maior integração no Planejamento
Terr itor io l em outros tipos de plonejornen,
to, o que seria justificável pelo necessida-
de de influir sôbre o processo global de
desenvolvimento quando se pretende atuar
sôbre a organização espacial.

b - solicitação mais regular pelos podê-
res públicos de trabalhos mais complexos
de planejamento que passaram a ser distri-
buídos entre as firmas de planejamento
por critérios de capacidade técnica e em-
presarial, segundo as quais diversidade de
Equipe permanente passou a ser importante.
c - interveniência estimulante de agên-
cias financeiras nacionais e estrangeiras
(notcdornente BNH, BID, USAID) segundo
as qucis a capacidale financeira e a dimen-
são da emprêsa executada possorn a ser
critérios favoráveis à concessão de finan-
ciamentos.

Realidade Nacional
Planejamento Urbano

ministério, cujas ambiciosas tarefas confli-
tariam com a competência específica de·
inúmeros órgãos governamentais. Por isso,
mesmo admitindo-se como correta o filoso-
fia que inspirou a criação do SERFHAU, o
sucesso de suas iniciativas dependeria de
uma variedade enorme de fctôres, que di-
f1cilmente poderiam ser coordenados por um
órgão cujas características operacionais não
se coadunam com a complexidade das ta-
refas que se propõe realizar.
A par dessas dificuldades apontadas, res-
salte-se que as tarefas executivas d0s plo-
nos ficarão a cargo das autoridades munici-
pais e privadas, não havendo no contexto
da Lei abrigatoriedade para a execução
dêsses planos.
Nessas condições não sendo compulsória a
adoção dos planos, mesmo os municípios
que recorressem ao SERFHAU poderiam
exonerar-se da responsabilidade de levar à
prática as medidas preconizadas pelo pla-
nejamento.
Por outro lado, o plano local teria graves
problemas para a sua introdução:

d - processo de aglutinação de equipes 29
de escritórios em firmas de planejamento
suficientemente grandes para obter ecóno-

mias de escola, responder às exigências dos
órgãos públ icos contratantes e dos agên-
cias financeiras

5.4. - Desta forma o arquiteto planeja-
dor tende a situar-se .ante o mercado de
trabalho, segundo sua bagagem de experi-
ência profissional, em alguns esquemas bá-
sicos.

- como assalariado ou associado de gran-
de firma de planejomento que tenha equipe
própria diversificado.

- como chefe de escritório, associado eu
assalariado de equipe de planejamento ter-
ritor!ol Que integre um consórcio diversifi-
cado de firmas especializadas.

- como chefe ou membro de escritório
de planejamento territorial que age isola-
damente valendo-se de consutoria especia-
lizada.

- como chefe ou funcionário público de
planejamento.

As possibilidades, vantagens, e interêsses
dêsses diferentes tipos de situações profis-
sionais deverão ser discutidas, considerando
a variabi lidade dos interêsses profissionais
nos organizações técnicos que se mostram
mais viáveis nos diferentes regiões.

1.0 - Descontinuidode administrativa
incumbindo às autoridades municipais as
tarefas executivas, seria essencial que a
sua implantação ocorresse durante uma ges-
tão administrativa, o que via de regra não
seria possível face à escassez de tempo e
complexidade das tarefas.
A mudança da. administração poderia im-
plicar no abandono do plano, acarretando
despesas desnecessárias e contribuindo paro
que tais planos caiam no descrédito da po-
pulação municipal dificultando tom isso a
futura execução do planejamento.
2.0 - Rotina e inexperiência - de um
modo geral, as anacrônicos e rotineiras nor-
mas da administração pública municipal no
Brasil e a absoluto inexperiência em lidar
com planejamento, constituem poderoso en-
trave 00 espírito e o prática de planejamen-
to local integrado. Em alguns cosas, a prá-
tica administrativa municipal traz mesmo
incompatibilidade absoluta com qualquer
tipo de planejamento.
Um verdadeiro planejamento integrado não
deve ser senão um vetar de um plano de
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30 caráter nacional que envolvo todos os seto-
res básicos do vida econômico e social do
País. Deve ser considerado em primeiro lu-
gar as exigêncics dos diferentes setores da
vida econômico e político do País.
Num país onde predomina o iniciativa pri-
vada, o desenvolvimento de certas áreas
da economia depende fundamentalmente de
condições que estimulem os investimentos
de capital nas áreas subdesenvolvidas.
Ora, essas condições não surgem de outra
formo senão em função das vantagens que
nessas reas se ofereçam à classe empresa-
rial. As condições poro atrair investimen-
to privado são: segurança, rentabilidade,
cérdito fácil, baixa taxa de juros, estabili-
dade monetária, mercado interno em ex-
pansão e razoável poder aquisitivo das co-
munidades. Essas condições, segundo cons-
to, não existem na mc.or io dos munid-
pios que exigem soluções prioritárias, o
que acorreta uma resistência por parte dos
empréstimos em investir nessas áreas. Por
outro lodo, deve ser ressaltado que a ação
espontânea dos fatores econômicos não pro-
duz a um desenvolvimeno equilibrada, de-
vendo haver um rigoroso contrôle na diver-
sificação dos investimentos e na natureza
econômica de suas finalidades.
A elaboração dos projetos de planejamento
local integrado deveria ser 'orientada por
um plano econômico nacional que desse
ênfase ao estímulo do capital nacional e à
racional aplicação dos recursos de acôrdo
com a necessidade de nossa realidade.
A imposibilidade de um plano global nas
condições de um país subdesenvolvido e de
economia de mercado é explicável o partir
da constatação simplista de que o Estado e
suas instiuições auxiliares não dispõem dos
instrumentos adequados paro tal fim.

Introdução

Depois de uma fase de deso-denodo mos
constante crescimento econômico no quin-
queruo 56/60, quando o incremento do
PNB atingiu a índice 7 % 00 ano, o eco-
nomia brasileiro entrou num período de es-
tagnação, acentuado notadamente o par-
tir de 1964.
O sistema, instaurada neste ano, precisava
apresentar uma plataforma de govêrno :0-

paz de superar a crise econômico.
Dotado de economia frágil, de mero expor-
tador de café, o Paí s não suportava o ônus
de importações de indústrias de base indis-
pensáveis 00 real desenvolvimento nacional.
Por outro lado, existia um mercado inter-
no, que embora, incipiente suportaria de-
terminados padrões de consumo.

Além dessas dificuldades de caráter insti-
titucional, convém ressaltar que as re!o-
ções sociais de produção e as classes domi-
nantes constituem o principal obstáculo à
elaboração e execução de um planejamento
econômico nacional.
O planejamento econômico deve visor de-
mocràticomente, o atendimento dos exigên-
cias de desenvolvimento e bem-estar dd
maioria do povo e não o conveniência de
grupos econômicos; e no Brnsil, como em
outros países, os titulares do poder econô-
mico são também os titulares do poder po-
lítico e por essa razão não introduziriam
um planejamento que contrariasse seus obje-
tivos.
Nos condições do Brasil, essa resistência ao
planejamento é ainda mais intenso na me-
dido em que os interêsses econômicos do-
minantes se ligom umbilicalmente aos ca-
pitais rnoncpolíst icos financeiros internacio-
nais, C5 quais rejeitam quclquer medido que
cesso ferir seus privilégios.
O atual regime, expressão político desses
grupos financeiros, não têm qualquer in-
terêsse em elaborar um esquema que aten-
do, em caráter pr icr itó rio, Os exigências dos
classes menos fcvorecidas. O caráter polí-
tico do govêrno induz uma restrição de sua
atividade no esfera econômica, limitando-
se a ação do Estado àqueles setores que não
mudam o caráter do economia brasileira.
Por outro lodo, o associação de grupos téc-
nicos nacionais com organizações técnico-
financeiras estrangeiras em grandes em-
preendimentos econômicos locais, 00 contrá-
rio de uma contribuição científica, tem sido
feito sempre em detrimento dos profissio-
nais e da técnico brasileira.
As principais decisões estão nos mãos dos
representantes burocráticos do capital fi-

nanceiro internacional em íntima simbicse
com as classes dominantes autóctones.
Um autêntica planejamento só é concebível
quando elaborado o partir de uma orienta-
ção cujo conteúdo determinante seja:

1.0 - Planejamento em escola social, isto
é, interêsses sociais e comunitários acima
dos interêsses privados dos invesfidores:
2.° - intervenção estatal efetiva em todos
as setores básicos da produção circulação e
comércio, etc.;

3.° - orientação e reguiamentação dos in-
terêsses privados visando superar os áreas
estrangulados da economia e conoliz or os
recursos para programas de integração de'
nível comunitário;
4.0 - realização de uma reforma agrá ia
com a finalidade de fixar a homem à
terra, impedindo o êxado rural, aliviando
a pressão causada pela crescente demanda
de habitações e empregos nas áreas urba-
nas e expandir o mercado interno.

5.0 - comércio exterior voltado para os
interêsses fundamentais da sociedade bra-
sileira, ampliando os mercados externos
para evitar constante avi Itamento dos pre-
ços de nossos produtos primárias,
Por conseguinte, é fáci I constatar que a de-
senvolvimento do País não pode ser obtido
mediante a introdução de planos locais iso-
lados, mas depende de tôdo uma consta-
toção de medidas que o atual govêrno não
tem condições políticos de introduzir, por
isso mesmo o SERFHAU padece de êrro bá-
sico em sua concepção de desenvolvimen-
to. Mas os atuais entraves ao processo do
país podem ser removidos, pois como disse
Brecht - "É justamente pelo foto de as
coisas estarem como estão, que não vôo
cont: nuar como estão",

Tese IAS - Guanabara
Realidade nacional e planejamento

Assim o govêrno marchou para a solução,
irracional e conspícua, sempre favorecendo
grupos econômicos internacionais, de esti-
mular a construção civil, o que de certa
forma e por algum tempo, substituiria a'
demanda de desenvolvimento almejada pela
nação.
Dentro dêste quadro, encontramos em gran-
de evidência, os soluções propostas para o
problema habitacional e consubstanciadas
no Plano Nacional c!e Habitação - PNH.
Foi eleita pelo govêrno a construção civil
e suas atividades correlctcs como o setor
para onde deveriam ser canalizados todas
os esforços da economia brasileira. Esta ati-
tude, tomada em virtude de ser êste o úni-
mo setor onde ainda existe um mercado
em potencial para a iniciativa privada, re-
flete-se em tôda economia da noção, em

virtude do grande volume de capital utiliza-
da, do emprêgo de mão-de-obra não espe-
cializada e do valor psico-socicl da moradia.
É certo e justo, portanto, que os profissio-,
nais diretamente ligados a êste contexto,
se interessem pelo problema, estudando-o e
formulando proposições.

P!ono Nado.nol de Habitação - BNH

Através da Lei 4380, de novembro de
1964, o govêrno criou o BNH, órgão fidu-
ciário destinado a incrementar' e estimular
a construção de casa paro o povo. Eviden-
temente, como já foi assinalado, procurava
com isso prenoher os lacunas de uma pla-
taforma político-econômicc-financeiro ine-
ficaz, acenando para o povo com o engôdo
do casa própria.



Para isso, elaborou o govêrno um sistema
de financiamento a longo prazo que cria
artificialmente um mercado comprador,
forçado a antecipação do demanda do casa
próprio. Por via de conseqüência, surgirá
um vazio no mercado consumidor futuro,
uma vez que no estágio atual de nossa
economia e número de pessoas em condi-
ções de adquirir casa próprio nõo poderá
ser aumentado sem que haja um aumento
real da renda per capita.

Surge assim um nôvo tipo de consumidor
denominado "financiado" que, a curto pra-
zo, pode se transformar num grupo de pres-
são, capaz de levar o govêrno a eliminar
a correção monetária, prejudicando os con-
tribuintes do FGTS que se beneficiariam, no
futuro, com o valor dessas importâncias de-
positadas.

Os propósitos governamentais são de um
primarismo gritonte, pois a simples aná-
lise dos fatos poderá revelar a realidade
de sua política inócua e demagógica. Num
país subdesenvolvido, de escasso mercado
de trobalho e baixa renda nacional, a po-
der aquisitivo do povo mal basta para sa-
tisfazer as elementares exigências da subsis-
tência. Sabendo-se que nos classes operá-
rias a renda média familiar é inferior a
200 cruzeiros rnensois, é evidente a impos-
sibilidade de poupança indispensável à
aquisição da casa própria, dentro do PNH
preconizado pelo govêrno. Segundo este-
análise constatamos uma série de pontos
falhos no atual PNH:

1.° - Não se pode dar casa própria a
quem não tem recursos, afirmativa que é
corroborada pelo grande número de pessoas
que tentaram adquirir casa próprio dentro
dos moldes 10 PNH e que se viram força-
dos a devolver suas moradias, seja em ra-
zão de medida judicial, seja pela cessão de

seus direitos a qualquer preço, a fim de
evitar o prejuízo total sôbre o capital em-
patado.

2.° - A limitação do número dos compro-
dores das habitações financiadas pelo BNH
é confirmada pela comparação dos custos
e encargos dessas moradias com a rende
familiar média dos trabalhadores. Recentes
pesquisas levadas a efeito nos maiores in-
dústrias da Guanabora e Estado do Rio e di-
vulgados pela imprensa, revelaram que essa
renda familiar é inferior a 200 cruz eircs
por mês.
Podemos observar pelos dados acima, que o
trabalhador não tem a menor condição de
adquirir êste tipo de coso, tanto pelo irnpos-
sibi lidade de fazer qualquer poupcnço como
em razão do elevado valor das prestaçães
que atingiria a 90 % de sua rende fomilicr,
o que contraria a orientação do BNH, que
arbitra em 25% de renda familiar o valor
máximo dessa prestação.

Em conseqüência dos baixos salários perce-
bidos pela classe trabalhadora, somente
uma parcela mínima da classe médio j:C'S-

suirá poder aquisitivo suficiente para be-

neficiar-se do plano, e como esta parcela
da classe média não aumenta assim ao
sabor dos teóricos do BNH o demanda ora
existente não poderá subsistir por muito
tempo.

3.0 - O operá'io brasileiro, segundo as
normas do atual BNH, poderia ser atend,-
do nos planos dos COHABs ou seja, com-
panhias de habitação de capital misto que
operam na gama dos chamados hcbitoções
de baixo custo,

Sucede porém, que as COHABs são implan-
tadas em terrenos da propriedade dos anti-
gos IAPs ou em áreas devo!utas, geralmen-
te distanciadas dos locais de trabalho.

Acrescente-se ainda que o custa apresen-
tado pelos referidas CIAs, não é assim tão
baixo, uma vez que a construção das casas
e u-bcnizuçõo dos áreas, estão entregues
no sua quase totalidade, o grupos privados
que, làgicamente, inserem seus lucros no
composição de custos dos hobitoções. Ade-
mais, como prova evidente da intenção do
BNH de dirigir seus recursos para a cons-
trução de casas "standardalto" citamos o
gráfico anexo que demonstra o brutal .res-
trição no aplicação dos recu-sos disponi-
vais, em programas de habitação de baixe

custo.
Podemos ainda realçar que os núcleos ho-
bitacionais de tipo COHAB são, tecnica-
mente, quase comparáveis às favelas dados
as especificações pobres e à má qualidade
construtivo cdotada poro essas morodics,
o título de diminuir-Ihes o custo. Nessas
condições um sistema de outo-iniciotivu es •.
tirnulada pelo govêrno cumpriria de forma
mais eficaz e mais econômico o programa
de habitações de baixo custa, pois além de
eliminar os intermediárias, apr,lveitoria o
mão-de-obra dos próprios ínteresscdos otrc-
vés de associações profissionais, e utilizan-
do após estudo detalhado, os métodos cons-
trutivos usuais em cada região do país.

4.° - Com a implantação de núcleos ho-
bitacionais nos grandes centros onde os es-
peculadores operam principalmente através
do resolução 101 que cria o mercado de
hipotecas e cooperativos habitacionois, c
Plano Habitacional do atual '5ovê;'no crio
um mercado de trabalho fictício e cancero-
so, uma vez que atendido os ccmprndcres
de referido plano, fatalmente serão levados
ao desemprêgo êsses trobothodores nõo
qualificados, que emigram em quantidade
elevado, atraídos pelo momentâneo oferta
de empregos.

5.0 - Do ponto de visto eminentemente
técnico o implantação dos núcleos habita-
cionais nos g.randes centros, está sendo
feita de formo desordenada e caótico sem
obedecer a sistemas de alternativas ótimas
de implantação, quer pelo inexistência de
equipamento urbana social, quer pelo au-
sência de um efetivo planejamento de ins-
trumentos de consumo de mão-de-obra nas
proximidades 'das habitaçães

Assim, o critério de implantação das <:011- 31
centraçães habitacionais não obedece o um
planejamento realístico, ficando, muitos
vêzes, condicionado aos interêsses do es-
peculador proprietário de grandes áreas,
que são vendidos por preços altamente
compensadores, através do coto de terre-
ncs adjudiciada à habitação, sem que a
BNH coíbo essa distorçõo, uma vez que sua
finalidade precípua é financiar o constru-
ção e não o terreno, como vem fazendo
costumeiramente.

A principal fonte de recursos do BNH é
proveniente do FGTs poro o qual contri-
bui a quase totalidade dos trabalhadores
brasileiros sendo êsses mesmos trabalhado-
res os menos beneficiados dentro do siste-
mática operacianal do BNH, e correm ain-
da o risco de serem lesadcs com supressão
da correção monetário, quando o poupança
popular nãa suportar mais êsse encargo.
O que realmente ccorre é que o dinheiro do
trabalhador é aplicado pelo BNH poro fi-
nanciar moradias às quais êle não tem
acesso e que no seu retôrno, devidamen-
te corrigido, deixo polpudas quantias aos
especuladores. Essa declaração é compro-
vado através do quadro de composição de
custo, fàcilmente encontrado em qualquer
projeto sócio-econômico apresentado por ini-
ciadores 00 BNH, através de carteira de
compra de hipoteco, a qual consumirá o
maior percentual de rec.urso no orçamento
plurianual do BNH poro o triênia 68/70,
conforme previsães publ icadas por êsse ór-
gão e anexodo o seguir.

6.° - Propõe-se o BNH a suprir em prazo
breve a deficit de moradias existente em
tôrno de 5.000.000 unidades e o demanda
de 630.000. Registramos a impossibilidade
de atingir tal objetivo pela análise dos da-
dos contidos em publicaçães do BNH.

Síntese das atividades do BNH:
Pc-o 1967:

Deficit atual
Unidades construí dos ou em
construção
Unidades o construir
Total

630.000

55.324
133.011
188.335

413 mllhões .Valor aplicável do FGTS
de cruzeiros novos.
Paro 1973:
Valor aplicável do FGTS - 724 milhões
de cruzeiros novas.

Os técnicos que lidam diàriamente com o
problema da habitação, notam que os paí-
ses desenvolvidos do mundo, e, conseqüen-
temente os de maiores recursos financeiros,
não conseguiram até a presente dato pro-
piciar habitação a tôda suo população den-
tro de um nível compatível com o tecnolo-
gia atual. É cloro que o Brasil, com mui-
to mais diminutos possibilidades não teria
condições de atingir tal objetivo, dentro
dos conceitos atuais de habitação adequa-
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32 do, podendo-se notar também objetivos po-
líticos claros e manifestos nas medidas ado-
tadas, conforme declarações do Senhor Ro-
berto Campos, no Seminário sôbre :J PIa-
no Nacional de Habitoção, 'promovido pelo
BNH e Inst. de Engenharia de S. Paulo em
setembro de 1966.

"Que o proprietário de casa própria, pensa
duas vêzes antes de se meter em arruaças
ou depredar propriedade alheia ,~ torna-se
aliado de ordem" (SICl.

Corno complemento à política habitacional
e poro "sanear psicologicamente os ambi-
entes", o govêrna reformulou a lei do in-
quilinato adotando uma linha de totol li-
beração dos aluguéis novos e um brutal
descongelamento dos aluguéis antigos que,
"no prazo de 10 anos", a partir de 1964
deveriam ser equiparados aos novos. Estas
medidas redundarão num completo bloqueio
à possibilidade de morar, estando tôdas so-
luções propostas e adotadas pelo govêrno
orientadas no sentido de oferecer maiores
lucros possíveis à pequena parte do popula-
ção privilegiada em detrimento daqueles
que passuem exclusivamente a fôrça de
seu trabalho.

Com:!usõa.

A análise dos objetivos e dos resultados do
BNH nos leva à inquestionável conclusão
de que o govêrno persiste numa política de
estímulo às indústrics de consumo, em de-
trimento das indústrias de base que podem
efetivamente trazer a independência eco-
nômica e o bem estar do país.

Torna-se, portento manifesta a necessida-
de de reformular não só o BNH mas tam-

bém tôda a política econômica vigente, a
qual deverá ter como meta prioritária o in-
centivo às indústrias de base e ser neces-
sàriamente antecedida de uma ampla re-
forma de estruturas, que criará as condi-
ções para o desenvolvimento do país e a
efetiva melhoria das condições de vida do
povo, da saúde, educação, e morod.c. Cer-
tamente não podemos ignorar o deficit ha-
bitacional existente, mas temos consciên-
cia de que as habitações atuais refletem o
estágio atual da economia brasileira, eco-
nomia do país subdesenvolvido e dependen-
te. A solução do problema habitacional
não pode ficar isolada da solução dos ou-
tros graves problemas que angustiam o
povo na hora presente e seria idealismo
super possível, como já assinalado, dar
boas moradias que nem siquer dispõe de
trabalho, saúde e educação. De qualquer
forma, importa ressaltar que o povo bra-
sileiro mora em algum lugar, bem ou mal.
A favela é a solução do problema, dentro
dos possibilidades de seu morodor, em ge-
ral assalariado e muito mal pago.

Em vez de canalizar os recursos paro uma
habitação impossível de ser paga, melhor
seria se procurássemos aumentar os salários
de seu morador, urbanizando as habitaçães
fornecendo-Ihes luz, água, esgôto e ruas,
solucionando o problema dent.ro de nossa
realidade e de nossas possibilidades.

A meta nacional, no momento, não é a
habitação e por melhores que sejam as in-
tenções de seus planejadores e executores,
o certo é que o BN H está fadado a fracas-
ser, por não levor em conto a realidade
nacional.

Não resta dúvida de que muita coisa pode
ser feita para minorar o problema hobito-

cional e entre estas medidos, podemos os-
sinolar a transformoção do BNH em órgão
executivo, com a retirada dos intermediá-
rios. A ajuda mútua e o sistema cooperati-
vo, dentro de incentivos financeiros e técni-
cos por parte do govêrno também poderá
resolver Os problemas de parte da populo-
ção. Tais medidas, clicdcs a um incremen-
to da produção da indústria de material de
construção, possibilitaria o apoio de base
neste setor, com uma oferta que atenderia
a demanda, O' inverso do que se verifica
hoje. A. venda dos imóveis alugados a seus
inquilinos mediante justa avaliação e um
financiamento realístico por parte do go-
vêrno, a violenta tributação dos imóveis
que permanecem fechados para estimular a
especulação, também seriam medidas aces-
sórias. A par disso, a criação de um Ins-
tituto de Pesquisas de âmbito nacional que
analisaria novos materiais e incentivaria GS

técnicas construtivas regionais, possibilita-
ria trabalho para uma grande percentagem
que se acha marginalizada, ensejando o
encontro de uma solução dentro da atual
fase de nosso economia.

Arquitetos que contribuiram para a elabora-
çãa da tese:

Marco Antônio Corrêa Khair, Paulo Ccsti-
lho lima, Marco Aurélio Barçante, Osmcr
Carvalho Castro, Alberto Martins Reis, Ivan
Oes+ de Carvalho, Francisco Mauro Halfeld
dos Guaronys, Sabino Machado Barroso,
Flávio Léo de Azerêdo da Silveiro, Edith
Maria Beloch, Joyme Zettel, José de An-
chieto Leal, Corlos Augusto Camargo, Olga
Verjovsky, Milton Vitis Fefermcnn, Ruy
Rocha Veloso, Sérgio Benício Whatley Dias,
Luis Carlos Ferreira Neves, Pedro Paulo Vi-
eira Machado, Ivan Geraldo Ferreirc.



A Comissão de Deselwo.lvimento do Vale
do Jequitinhonha - CODEVALE - é uma
autarquia estadual que tem por finalidade
planejar, promaver e coordenar o desenvol-
vimentG integrado da bacia hidrográfiica do
Rio Jequitinhonha, em território mineiro.
Sua área de ação abrange 52 municípios
numaextensão de 71 .552 kmZ onde vivem
aproximadamente 750.000 habitantes. Dê3-
ses 52 municípios, 11 estão situados na
área comum SUDENE/CODEVALE. A re-
gião a cargo da CODEVALE representa
12,49 % da superfície e 6,52 % da popu-
lação do' estad'o de Minas Cerais e é uma
das mais atrasadas d'o, !'Iaís: com índices
aInda mais acanhados ,!ue os do Nordeste
de algum tempo atrás.

;.

Contando com aquipe interdisciplinar, a
CODEVALE em dais anas deatividod'es le-
vantou detalhad'amente c diagnosticou os
problemes da região e cuid'a agora de prc-
mover o início de uma ação intesvada na
área.

A matéria que apresentamos consfitui parte
ci!o trabalho Habitação e Urbonismo no Va-
Ie do Jequinhonha, de autoria da. arqui-
teto Dalmy Molta Dlurante, integrante da
equipe da CODEVALE.

São impressões pessoais, docorrentes da vi-
vência com a regiõo, da visita constante as
suas cidades. Sem s~ prend'er ao detalhe,
o trabalho mostra como. a cidade reflete a
eeonemle do desenvolvimento da região e
sobretudo a impo.tncio da participação do
arquiteto na equipe de planejamento, mes-
ma. em região onde há predominância da
pecuária e da agricultura.

Fotos de Luís Alfredo

Habitação e urbanismo no
Vale do Jequitinhonha
arquiteto Dalmy Motta Durante
IAB-MG

Habitação

Sem. exagêro, podemos afirmar que, prin-
cipalmente do ponto de vista social, não
existe nm habitação e nem urbanismo no
Vale do Jequitinhonha, (linda que no mí-
nimo desejável. Sem dúvida, o binômio ha-
bitação/urbanismo constitui, a rigor, quase
simplesmente uma designação, maneira téc-
nica de nomear o assunto, mas nunca um
fato. Não há habitação, mas tetos; ao in-
vés de arquitetura, simples construção. Não
cidades, mas sedes de municípios. Também
inexiste a demanda, a existência de con-
fôrto, o hábito, em decorrência natural do
atroso da ignorância e da miséria. Geraçães
e gerações têm assistido o passar dos anos
sem. perspectiva, de relêvo, o que Ihes con-
diciona o conformismo, a inércia e a deses-
perança. Meses e meses se passam sem uma
novo obra sequer; evidência irrefutável a
testemunhar as condições de vida de um
povo que se empobrece. Muitas das cidades
do Vale testemunham inequivocamente uma
certa grandeza e esplendor de um passado
já distante, e de um presente de completa
estagnação, quando não há marcha-o-ré,
do declínio inexorável.
Na zona rural, a condiçõo de habitabilidade
é a pior possível. Há a fazenda; a casa
gronde a sede e os ranchos.
As próp-ios sedes das fazendas não ofere-
cem, na sua maioria, grande confôrto. Con-
tudo, são construções robustas, com algu-
mas características quase constantes, como
a gronde varanda, o porão, Os pótios de-
correntes da planta "U" ou "L", o cobe~-
tura geralmente bem feita com telhas co-
loniais. Predominom o azul e o branco, ou
o rosa, côres por demais empregadas nas
construções da época colonial, que nas Mi-
nas Gerais atingiram seu esplendor. Algu-
mas em madeira e adôbe, outras em tijolo

queimado; reboco das e caiadas; Os pisos de 33
madeira, tijolos ou cimentados. Os fôrros
são de madeira ou esteira de bambu. As
soluções de planta variam. Porém, as gran-
des cozinhas e salas com quartos distri-
buidos ao seu redor são uma constante.
Estas casas nem sempre são ocupadas con-
tinuamente. Os fozendeiros têm também
casas nas sedes dos municípios ou em ou-
tras cidades e passam, em geral, tempo-
radas em uma e outra. Há o p:oblema do
educação dos fi lhos, das compras e otra-
tivos dos centros maiores, o mesmice do
vida de segregação no campo.
É, há os ronchos e as casas dos vaqueiros,
espalhados pela propriedade ou próximos
dos currais. É o pau-o-pique sem rebôco,
com cobertura de capim, fôlhas de palincira
e chão de barro batido ou simples apiloa-
mento. O estado precário destas residências
exclui até as mí nimas condições de habita-
Iilade. A quase totalidade da população ru-
ral, cêrca de 76% do global do Vale, mora
nessas casas na maior promiscuidade. Nelas
homens e crianças se misturam aos oni-
mais; servem-se da mesma água (quando
h;]) e, juntos, se sujeitom aos mesmos pe-
rigos.
As cidades, ou como dissemos ontes, cs
sedes dos municípios, não seriam exceções
neste quadro desolndor, mesmo as maiores,
as mais populosos e os melhores. Suos ha-
bitoções, na maioria, não trazem a marca
do confôrto minimo. Não possuem água
canalizada, luz elétrica, fôrro, aeração e
iluminação e principalmente higiene. Estão
longe em todos os seus aspectos da casa
moderna, da "máquina de morar". Há evi-
dentemente, algumas casas bem construí-
das, de desenho razoável. Mas são poucas,
em relação ao global. O global é desani-
mador. Como não há a estrutura básica ca-
racterística das cidades, isto é, a água, a
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energia e a esgôto, as casas ditas de boa
qualidade perdem toda a seu valor. Não
são boas casas mas, no máximo, boas cans-
truções. Mesmo assim, ista ocorre eventual-
mente em cidades um pouco mais prósperas
como Almenara, Pedra Azul, Salinas, )0-

aíma, Bocaiúva, Sêrvo e Diamantina. As de-
mais, nõo oferecem sequer esta - imagem.
Cobertas com telhas de barro, as habita-
ções das cidades, são de tijolos com rebôco
e ccioçõo, ou simples adôbe. Geralmente
sem. fôrro e com pisos de tijolos, cimento,
barro ou apiloamento simples. Quase sem-
pre germinadas de uma porto só, cons-
truidas sem o menor preocupação com a
ventilação, a iluminaçãa e a higiene. Mí-
nimas, baixos, escuras, tristes e doentias,
condenadas com seus próprios moradores.
Verdadeiros cortiças como a chamada rua
da Bahia em Rubim, à rua do Cisco em
Pedra Azul, a zona do mercado velho em
Araçaui ou à rua "Vcl quem sabe", em
Salinas. Sem esfôrço nas 52 municípios

12,49% DA ÁREA DO ESTADO -
6,52 % DA POPULAçÃO DO ESTADO

da área de oção da CODEVALE citaríamos
pelo menos 52 exemplos desta situação de
extrema pobreza, de trechos de cidade sem
qualquer possibilidade de recuperação.

Ressaltemos, na oportunidade, os cosos es-
peciais de Sêrro e Diamantina cujo passado
próspero nos legou dois exemplos de cidades
coloniais que guardam certa harmonia e
um patrimônio arquitetônico, que Ihes asse-
gura posição ímpar no contexto geral do
Vale.

A situação de economia do Vale, à exceção
da pecuória que concorre nos mercados es-
tadual e nacional gerou, por anos seguidos
uma completa insensibilidade dos governos
para a região agravada pela falta de
veemência nas reivindicações locais. Assim
os prédios públicos, lamentàvelmente, ocorri-
ponham em tôdas as deficiências as habi-
tações particulares. Em primeiro lugar, há
a falta, o "déficit" enorme: grupos esco-
lares, fóruns, coletorias, prefeituras e de-
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legacias policiais, postos de saúde, hos-
pitois, etc.

A conservação dêsses edifícios constitui
outro problema. Os que existem, raramente
sofrem qualquer reparo, qualquer posterior
pintura ou melhoramento. Na sua maioria,
estão em ruínas; scnitór ios não funcionam,
portas e janelas não se fecham. Assinale-
mos, ainda, a falta de planejamento ou, no
caso, bam senso. Referimo-nos aos prédios
e outras obras construí das em completo
desacôrdo com a cidade e sua população.
T'otolrnente foro da realidade. Decorrem
muitas vêzes do nefasto processo do projeto
padrão, tão usados nos órgãos públicos, ou
do prestígio polit ico. Tanto maior o pres-
tígio, maior o edifício ou a ponte. Muitas
vêzes êsses prédios são apenas iniciados.
Sua conclusão se arrasta por anos e anos.
Torna-se reivindicação da cidade, promessa
de candidato, plataforma eleitoral.

As igrejas em compensação, merecem um
registro especial. São muitas e bem cons-
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se sempre os mesmos. De um lodo, entron-
camento de rotos comerciais, pousos, ativi-
dades extrativas fixando núcleos pioneiros;
postos militares guarnecendo os rios dia-
mantíferos ou civilizando índios ou, oinda,
pontos de parado ante um obstáculo maior.
De outro, sob o impulso do pecuário e do
agricultura, do penetração baiana. Assim
apareceram os povoados, células iniciais dos
atuais cidades do Jequitinhonha.

Os sítios, sempre em coto superior, eram
localizados às margens dos rios, os melhores
estrados do época. Aliás, constitui quase
uma constante no Jequitinhonha o rio no
periferia dos cidades. Contudo, há sítios
urbanos localizados em uma sinuosidade,
ou entre dois rios, restringindo o expansão
de muitos cidades e acarretando, ainda ho-
je, problemas sérios devido às cheios.
Desta maneiro, em muitos casos com peri-
pécias interessantes, formaram-se 00 longo
do imensa calha do Jequitinhonha e seus
afluentes, os aglomerados humanos e ur-
banos.

Aspecto urbano comum no Vale do Jequetinhonha. Observe-se a formo câncava do De uma ou de outro maneira, êstes primei-
seção da rua que permite o escoamento de águas pluviais. ros núcleos se transformaram em povoados,

em vilas e em cidades, uma coisa, entre-
tanto, é comum a todos êles: os troços
marcantes de uma população ruralizada. É
o predomínio quase absoluto das funções
ag~o-pecuários sôbre Os reflexos dos ativi-
dades urbanos,

I,,,"
I

tru! dos. Como arquitetura, constituem um
foto válido, tonto em qualidade corno em
quantidade. Há velhos e novas. Principal-
mente coloniais, como em Diamontina e
no Sêrro. Outros de estilo meio misturado,
meio indefinido. E até modernos, como em
Rubim ou Rio do Prado. Tombém ali ra-
tificamos nossa fama de grandes constru-
tores de igrejas. Lá estão elas como tes-
temunho inequívoco do grande apoio do
povo do Jequitinhonha: o fé.

I

I

r

Os povoados e mesmo a zona rural não
constituem exceções nesse particular. Pos-
suem igualmente suas igrejas. Construí das
em honra do padroeiro, ou com pagamento
de uma promessa, ou mesmo como sálida

Berilo. O mercado no dia da feira.

platoforma eleitoral. Nas próprios estrados,
não roro, encontramos pequenas capeias.
De modo geral, as igrejas, e, principalmente,
os capelinhas, guardam aquelas linhas que
rnorcorn nossas construções do passado e
que tanta fama nos trouxeram, constituindo
seu ponto mais alto, senão mesmo seu maior
encanto.

Urbenismo:

Conforme afirmamos, não existe urbanismo
no Vale do Jequitinhonha, pelo menos, co-
mo deve ser entendido. Não temos ainda
na região quolquer notícia de planejamento
urbano.

Tôrre da matriz de Chapada do Norte.

Inexistem atividades industriais capazes de
suportar ou mesmo promover um rítmo mar-
conte de urbanização, refletido no comércio
e nos serviços de modo geral.
NãO' há nos cidades do Vale os equipamen-
tos urbanos característicos, na verdadeiro
acepção do têrmo. Quando existem estão
muito aquem do mínimo desejado tendo'
em vista seu suporte econômico - pensar
em ruas bem pavimentadas, belas praças,
clubes, praças de esporte, áreas de recrea-
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Igreja em Chapada da Norte.

ção, um pequeno e adequado zoneamento,
mesmo nas cidades maiores. Lamentamos,
porém, a falta do básico, da água, da luz
e do esgôto. Por esta razão, enfatizamos; a
rigor, não há cidades no Vale do J equi+i-
nhonha; há sedes de municípios.

das fazendas quase sempre marcam os limi-
tes da zona urbana.

Poucas são as cidades que possuem rêde
de esgotos. Há pequenos trechos, feito de
modo empírico, com tubulação insuficiente.
Não possuem tratamento e apresentam en-
tupimentos ou vazamentos.Em qualquer região desenvolvida, diferen-

ciamos a zona urbana da zona rural, além
do aspecto físico, justamente pela condição
de maior confôrto de que se desfruta na
cidade. No Jequitinhonha, esta diferencia-
ção raramente existe, pois meio rural e
zona urbana se interpenetram com reflexos
na própria paisagem, no físico. As cêrccs

Predomina em quase tôdas as cidades o sis-
tema de fossas "sêccs", diretas. Estas dei-
xam muito a desejar, pois não há preocupa-
ção com o seu afastamento das cisternas,
eu com a situação de seus níveis em relação
aos das fontes d'água. Nem a ventilação
superior da fossa, nem o isolamento inferior

Tipo de habitação comum na zona rural.

constituem preocupação. Êste descuido na
higienização das fossas têm acarretado um
sem número de moléstias.

o serviço de lixo, em poucas cidades, fun-
ciona regularmente. Na maiorria, é jogado
nos lotes vagos, nos fundos das hortas, QU

não se sabe onde.

Os serviços de água apresentam as mesmos
precaridades observadas para o serviço de
esgôto. Os problemas são variados; às vê-
zes há água, porém sem o tratamento re-
querido; outras vêzes há o tratamento ou
a caixa, mas não tem rêde de distribuição.
Ou se existe, com enormes deficiências.
Em muitas cidades inexiste qualquer servi-
ço d'água. Muito comum ainda é a utili-
zação direta "inatura", da água dos rios,
seja para o banho, para lavar os utensílios,
a roupa, e mesmo para beber. É um quadro
impressionante, chocante mesmo, para um
espí rito menos avisado.

Em algumas cidades do Vale do Jequiti-
nhonha, as lavadeiras lavam sua roupa no
córrego ou ribeirão utilizado como esgôto.
E o fato é aceito mais ou menos com passi-
vidade. Também não há outra alternativa.
Condições semelhantes observadas em vá-
rios outros setores transformam o homem
do Jequitinhonha em um adapto, ou em
um búdico.

Perguntas nossas sôbre o problema de água
foram recebidas com espanto, uma vez que
a cidade era banhada pelo próprio rio Je-
quitinhonha. Não há problema se o rio
possa logo alí. Assim, como o Jequitinho-
nho, passam o Araçuai, o Rubim, o Sãa
Francisco, o Barracãa. E, passam também
os anos' ...



Minas Novas, imagem de um passado pró:pero

A energia elétrica, a luz, não estão em me-
lhores condições que o águo e o esgôto.
Desta forma, não estar. amos caindo em
exagêro ao afirmar que não existe luz elé-
trica nas cidades do Vale. Predomina a
luz fornecido pelo motor, pelo "diesel", pP.-
!a hidroelétrica precária. Das 18 às 22
ou 23 horas. Ou a luz dos candieiros e 010-

dins. Em seguida, a escuridão total, para fo-
cilitar o horrível trabalho do "barbeiro" e
outros companheiros seus.

Desta maneira, o tripé básico que caracte-
riza a cidade - água, luz e esgôto - é
precaríssimo. Rigorosamente, é inexistente.
Resta então um urbanismo de superfície.
Há inúmeros outros problemas que desafiam
os anos em quase tôdas as cidades. Como
os mercados, e os matadouros, principal-
mente na área da pecuária. Quase sempre
em ruínas. Construções de trinta anos eu
mais, sem qualquer conservação. Sem sani-
tários. Aos pedaços. Os matadouros não
mostram qualquer preocupação com a hi-
giene, mesmo no mínimo, nem possibilitam
um melhor aproveitamento do boi. Não há
água nem tampouco meio de escoamento
dos resíduos. Quando há o escoamento, ês-
te é feito para córregos ou rio à montante
da cidade, o que piora a situação. Na
maioria das vêzes, o matadouro se reduz a
um pequeno curral para o gado, em geral
um pouco mais afastado da cidade, permi-
tindo o abate clandestino.

Igualmente as escolas e outros prédios mu-
nicipais se encontram em péssimas condi-
ções.

Ocorre aqui ou ali o loteamento especulati-
vo, tão frequente em cidades maiores. Não
importa como ou porque foi feito, se a
cidade vai crescer.

Não se pensa no resto. Também ninguém
conhece as conseqüências de loteamento
desta natureza.

Os arruamentos da mesma forma se carac-
terizam pela improvisação e pelo empirismo.
As prefeituras não dispõem de elemento
técnico de qualquer espécie para êstes tra-
balhos, que são feitos pelo próprio prefeito
e sua asse~soria eleitoral.
Estas as impressões mais marcantes que
poderíamos alinhar sôbre a arquitetura e
as cidades de uma região que, embara si-
tuada no centro-sul brasileira, está em
franca regressõo,
Sàmente após a transformação do suporte
econômico e social do Vale será possível
pensar-se na conseqüente mudança das
condições sociais e físicas de suas cidades,
isto é, de seu urbanismo e sua arquite-
tura.
Aqui, como sempre, a arquitetura retrata
fielmente a cidade e a região, sua eco-
nomia, sua civilização e cultura. No Je-
quitinhonha, na civilização do couro e do
garimpo em declínio, a arquitetura e o ur-
banismo não poderiam ser de outra ma-
neira.
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Bases para um programa habitacional
no Nordeste brasileiro
arquiteto Edmilson Carvalho Almeida, IAB-PE

38 I - Introdução

A divulgação de dadas estatísticas sôbre
a problema habitacianal nordestino não
constitui o principal interêsse visado par
êsse trabalho. O que realmente interessa
é a discussão, com base em estudas, obser-
ções e experiências realizadas de clauns
pontas fundamentais do problema habite-
ciono] nordestino, aos quais não se tem
dado a devida atenção, cama é o caso
de indústria de materiais de construção, seu
principal ponto de estrangulamento. Êste é
o primeiro objetivo.
Conquanto o objetivo do presente estudo
seja o Nordeste, suas conclusões podem ser
generalizadas e cpliccdcs a áreas subde-
senvolvidas, desde que essas áreas possuam
certo número de problemas comuns, note-
damente os de natureza econômica.
Outro objetivo é levar o enfoque aqui ado-
tado aos interessados no assunto, princi-
palmente aos estudantes de arquitetura,
que devem assumir posição dianteira no
que concerne aos ospectos fundamentais do
problema habitacional regional, ainda não
considerados nos currículos oficiais do en-
sino superior. Tais estudos deverão ser rea-
lizados através de conferências, seminários
e encontros entre estudantes e profissionais
militantes, porquanto é imprescindível que
o orquiteto encare com seriedade e obje-
tividade os problemas da habitação em
nosso meio, nos seus aspectos mais verda-
deiros.
Pretendemos esclarecer que o nosso esfôr-
ço por compreender o problema hobitocio-
nal nordestino tem sido grandemente limi-
tado pela escassez quose total de bibliogra-
fia sôbre o assunto. (1)

11 - A Indústria de Construção no Nor-
&'este

A Indústria de Construção do Nordeste
Brasileira tem sido até hoje inccessível a
uma grande parte de sua população. Aí te-
mos a primeira causa do vultuosa deficit
habitacianal dessa região, expresso na alar-
mante falta de habitação e no baixa pa-
drão habitacional exibido par grandes par-
celas da população nordestina. É certa a
afirmação de, que o nordestino médio não
tem condições para utilizar satisfatoriamen-
te a indústria de construção, de modo a
resolver o seu problema habitacionpl, pois
o seu precário poder de compra não lho
permite. E isso acontece precisamente por-
que a indústria imobiliária emprega ma-
teriais de construção e processos onerosos.
Êstes são oriundos de área 'distantes ou
desenvolvidas, pois falta ao Nordeste base
própria para utilizar econômicamente as
fatôres locais. O emprêga de materiais e
de teenolagia de alto preço pela indústria
de construção, pode ser eficaz para a solu-
ção do problema habitacianal em área onde
o progresso econômica a permita, nunco, po-
rém naquelas de baixos níveis de renda,

como o Nordeste, onde, quando emprega-
dos, só são utilizadas nas setores que já
possuem características semelhantes às das
regiões mais. industrializadas, e, em têrrnos
de população, só utilizadas par 'uma parcela
assaz restrita.
Com isso não queremos dizer que esses

técnicas sejam condenáveis pelo fato de
não estarem ao alcance das camadas po-
pulacionais mais pobres da região. Nosso
intuito é mostrar a necessidade de se cria-
rem condições favoráveis ao pleno usa, o
médio e longo prazos, das vantagens des
sas !técnicas. Enquanto não houver tais
condições, soluções intermediárias devem
ser procuradas com o concurso de fatôres
locais, na altura da capacidade aquisitiva
do nordestino médio, de modo que as téc-
nicas empregadas permitam Ç! elaboraçõo
de padrões de vivenda por preços acessí-
veis, com um mínimo de hobitobilidcde.
Podemos agora afirmar que o principal en-
trave com que atualmente se defrontam
grandes camadas da população nordestina
no compo da indústria de construçõo, em
busca da solução para o seu problema =:
bitaciono I, consiste na baixí ssima disponi-
bilidade de meios financeiros com que con-
tam, em conseqüência da minguada mar-
gem de sua participaçõa na renda regional,
sabido que mais da metade do população
nordestino vive quase desvinculada da eco-
nomio monetária da região.
Nesta altura já se torna mais fácil imaginar
o gravidade do problema paro essas cama-
das populacionais. São tão baixos os seus
rendimentos, que mesmo cem assistência fi-
nanceira, é muito provável que não pos-
sam amortizar as empréstimos, a menos que
o financiamento seja empregado na ela-
boração cuidadosa de padrães habitacionais
de baixo custo, objetivando corrigir a gran-
de incidência de materiois e técnicos de
alto custo, e tendo sempre em vista o bai-
xo poder aquisitivo dessas populações.
Só a longo prazo se poderá pensar em uma
solução efetiva do problema, na medida
em que essas camadas populacionais fo-
rem sendo incorporadas ao processo de de-
senvolvimento do região, pelo aumento de
sua participação no produto social. Êste é
o requisito principal, sem excluir a im-
portância de outros, evidentemente.

111 - A expansão da indústria de mate-
riais de construção cem base para um
programa a longo prazo.
Um dos requisitos essenciais poro se lograr'
uma margem desejável de rentabilidade dos
investimentos públicos destinados à exe-
cução de programas habitacionois, no Nor-
deste brasileiro, é a promoção da expon-
são e diversificação da indústria de ma-
teriais de construção. A débil capacidade
produtiva dêsse setor industrial vem-se
apresentando como um agudo ponto de
estrangulamento, que dificulto o cresci-
mento e o barateamento operacional da
indústria mobiliária, notada mente no sen-



tido de tornar-se ela 'um instrumento eficaz
poro a solução do problema habitacional éas
classes sociais de baixa renda.

A experiência vivida pela SUDENE no Nor-
deste, com a construção de unidades habi-
tacionais e escolares, garante assegurar que
as metas de um programa de construção
dêste tipo, para serem executadas a qucl-
quer prazo, correrão o perigo de ser ver-
tiginosamente reduzidas, se o expansão da
oferta de materiais de construção ocorrer
nos moldes de uma economia de livre mer-
cado total, isto é, posso a posso com o au-
mento da procura. Um conjunto de fatôres,
que são próprios da fragilidade das eCG-
nomias subdesenvolvidas, autOriza negar
que essa expansão se verifique, na realida-
de, a, contento, como certamente ocorreria
numa economia desenvolvida. Além do es-
cassez .crônica de capitais para investi-
mentos nesse setor, outras dificuldades pró-
prias da conjuntura econômica impedem o
crescimento das emprêsas existentes.

A grande demanda de materiais, que Cres-
ce, dia a dia, já com grande margem in-
satisfeita, ao pressionar uma oferta que se
expande, como resposta, muito lentamente
tem provocado uma constante e aceierada
alta de preços, que por sua vez é capaz de
reduzir, de muito, as metas de um progra-
ma. A alto de preços tem sido a única
resposta que se tem dado a uma repen-
tina expansão da procura. Nestes têrmos,
um programa global de construção de casas
populares tem de comportar, como impor-
tante subprograma, medidas que facilitem
a expansão da indústria de materiais de
construção, a fim de conseguir, a longo
prazo, a rentabilidade desejável dos capi-
tais investidos com essa finalidade.

Preliminarmente, teria de ser removida uma
série de dificuldades que impedem o cres-
cimento da capacidade produtiva dessa in-
dústria. Dessa forma corrigir-se-iam fatôres
negativos, como a escassez de capital de
pequeno empresário nordestino, dificulda-
des de obtenção, acesso e transporte das
matérias-primas e dos insumos indispensá-
veis, que a imposibilitam de produzir o bai-
xos preços. Essas afirmações resultam ce
uma pesquisa realizada em fins de 1964
pela Divisão de Habitação do Departamen-
to de Recursos Humanos, que procurou en-
trar em contato direto com os problemas
específicos do setor, para conhecer, entre
outra coisas, as suas dificuldades opera-
cionais.

Dentre 0'5 materiais imprescindíveis à cons-
trução de uma vivenda de tipo popular,
poucos são os p-oduz idos no Nordeste, e,
assim mesmo, em quantidade insuficiente.
A maioria dos materiais de construção, no-
tadamente os que se destinam às instala-
ções higiênicas, sõo importados do Cen-
tro-Sul do país. Isso representa uma ampla
perspectiva para o encorajamento de um
processo de substituição de importações

muito rendoso para o Nordeste, nõo só pelo
que representaria como expansão indus-
trial, como pela queda que acarretaria dos
custos dêsses materiais. O Nordeste impor-
ta, com efeito, materiais de construção, tais
como vidros, tubos, aparelhos hidráulico-
sanitários, vernizes, tintas, impermeabilizon-
tes, ferragens, etc. Mesmo a produção de
cimento, para a qual o Nordeste já conta
com algumas unidades, não supre bem o
mercado nordestino. Se fôr atacado, em
grande escala, o problema habitacional nes-
sa região, a indústria do cimento nõo pode-
rá responder à altura das exigências.

Alguns exemplos concretos servem poro
ilustrar melhor a nossa exposição. Numa
pesquisa realizada, em 1964, pela Divisão
de Habitação, nos estados de Sergipe, Ala-
goas e Piauí, com o objetivo de auscultar
os problemas e as características da in-
dústria de materiais de construção nesses
estados, bem como avaliar as questões de
mercado, colheram-se dados que servem
poro ilustrar objetivamente o problema.

O estado do Piauí, por exemplo, é um es-
tado que possuí uma única fábrica meca-
nizada de material de construção. Trata-se
de uma indústria de telhas e tijolos. Outras
olarias existem, porém manuais, muito pre-
cárias, incapazes de atender satisfatoria-
mente a grandes demandas, e operando
regularmente. Durante os meses de inver-
no essas oficinas quase não funcionam, de-
vido às dificuldades de extração de argila
e do armazenamento do produto. Não se
pode, portanto, contar com elas para exe-
cução de grandes programas habitacionais.
O Piauí é um estado de pequenas possibi-
lidades, sob êsse ponto de vista, poro em-
preendimento de programas de tipo hcbi-
tacionaI. Todo um lastro produtivo deve ser
implantado dentro de áreas prioritárias para'
a execução de programas habitacionais na-
quele. estado.

Em Sergipe também só existe uma indústria
cerâmica, localizada nas imediações da co-
pitcl , Essa fábrica dispõe de uma única
máquina produtora de tijolos, com uma
produção diária média de 8.000 unidades,
operando com pleno rendimento; tomando
como base a produção de tijolos dessa fá-
brica, poderiam ser construí das, mensal-
mente, em média, 60 casas nesse estado,
excluí dos as importações, pois estamos con-
siderando o caso de programas regionais,
com o conseqüente e total emprêgo ao po-
pulação na área de cada estado. Isso signi-
fica uma média de 720 casas por ano.

Logo aqui nos deparamos com uma capa-
cidade operaciona I muito aquém doquelo
que seria exigido por um programa de eli-
minação progressiva do deficit habitacionaJ
cada ano maior, em virtude da expansão
demográfica. Sabe-se que o deficit ,habito-
cional do estado de Sergipe é da ordem
de dezenas de milhares. Assim, o plano de
construção de casas que visasse a exti ngu ir

êsse deficit, considerada a capacidade ccr- 39
ma referida relativa à produção daquele
estado, levaria muitos onos, em prazo in-
certo e de pouca utilidade.

Mesmo as metas mais modestas, baseadas
no pequena capacidade produtiva já cita-
da, nõo poderiam ser alcançados, porque:
a) A produção atual da indústria cerâmica
sergipana, na base de uma oferta média de
8.000 tijolos (e aproximadamente a mes-
ma quantidade de telhas "francesas"), já
encontra procura, deixando mesmo grande
porte da procura insatisfeita. Qualquer pro-
grama de construção em grande escala, ave-
lumaria de muito, Cl procura, pressionondo
Lima oferta muito débil, e concorrendo, de
imediato, para um processo de continuada
elevação de preços. Êsse fato já foi cons-
tatado nesse mesmo estado, quando da
construção de unidades escolares no cno
de 1963. O resultado imediato seria, como
disse, a alta constante dos preços com ten-
dência a continuar. As conseqüências se-
riam, muito provàvelmente, a não exeqüibi-
lidade dos programas dentro dos prazos pre-
vistos e a vertiginosa redução das suas me-
tas.

b) Ainda que contássemos com essa pro-
dução diária de 8.000 tijolos capaz de as ..
segurar uma média de construçõo mensal
de 60 casas não devemos esquecer que
casas não se constróern só com telhas e
tijolos. Existe uma crônica escassez tam-
bém de outros materiais que, em certas
épocas do ano, nem mesmo podem ser en-
contrados (é o caso da madeira, por exem-
plo). Neste caso, restaria a alternativo
de sua importação maciça de área dis-
tantes do Centro-Sul do país. É fácil obser-
var que, desta forma, os custos de cede
unidade habitacional poderiam ser proibi-
tivos, muito além do poder aquisitivo de
um indivíduo de baixa renda.

No estado de Alagoas podemos contar com
uma capacidade maior, mas sem nenhuma
diversificação, incapaz, portanto, de cten-
der à procura existente nesse estado.

Há, em Alagoas seis cerâmicas mecaniza-
das, sendo que uma delas também produz
manilhas. Acontece que, mesmo sendo
maior do que a dos estados atrás citados,
a capacidade produtiva da economia ala-
goana, no setor de materiais de constru-
ção, não deixa de chocar-se com uma sé-
rie de dificuldades operocionais, sendo im-
potente para atender às necessidades do
mercado.

A indústria cerâmica, no setor de materiais
de construção, única mecanizada em todo o
estado de Alagoas, pode fornecer uma mé-
dia diária de 150.000 telhas. Bem se vê
que é muito maior do que a sergipana ou
a piauíense, mas, em têrmos de neces-
sidades hcbitacionais, é insuficiente, e pa-
dece dos mesmos problemas.

Em Alagoas existem também fábricas de
cal. Nas proximidades de Maceió, clgumos



40 delas, esporsornente situadas no litoral,
utilizam como matéria-prima o calcário
depositada em jazidas praieiras. Essa p-o-
dução não pode crescer, em virtude cio
limitação do tamanho das jazidas e da di-
ficuldode de extrcçõo da matério-prima,
que está sujeita ao movimento das morés.
Além do mois, é umo col de quolidcde ;n-
ferior.
A cal de pedra, no referido estado, é pro-
duzida principalmente no município de Pal-
meiras dos índios, também em regime de
pequenos fábricos. As condições paro a pro-
dução também são precárias, estando o em-
presário com grandes dificuldades para a
obtenção da lenha, principal combustível,
insumo indispensável.
Êste é o quadro da indústria de materiais
nos referidos estados. A visão que dêle se
tem, pode, no Nordeste, ser generalizado.
Ainda que não se tenha feito uma pesqui-
sa semelhante quanto aos demais estados, a
cxperiêncio vivida através de trabalhos nes-
sa área, autoriza a generalização.

IV - A amostragem como técnica de co-
nhecimento das ~aracterísticas habitacio-
nais' e como base para uma política.

No Departamento de Recursos Humanos
está-se elaborando o esquema de uma pes-
quisa a ser lançada em algumas cidades
do Nordeste, visando a levantar as carac-
terísticas Ihabitacianais das populações des-
sa região, segundo faixas de renda. O in-
teressante dessa pesquisa é que ela pode
servir de lastro a uma política habitacio-
nal capaz de guardar uma estreito e rec-
Ifstica vinculação com os níveis sócíceco-
nômicos das camadas populacionais nordes-
tinas que ainda não resolverem o seu pro-
blema habitacional. Ela será útil primor-
dialmente, porque vai permitir formular
tecnologia de baixo custo, que implicarão
em solução intermediária po-c as popula-
ções de baixa renda, que não podem, coma
já ficou demonstrado, ter acesso às te c-
nologias mais avançadas, senão a longo
prazo.
Em linhas gerais, trata-se de colhêr o re-
presentação total das características habi-
tacionais do todo, dividido, convencional-
mente, em faixas de renda, e depois, cuida-
dosamente, procurar identificar os padrães
habitacionais existentes dentro ele cada
uma destas faixas.
A experiência e o contato com o problema
hobitacional, que inspirou tal pesquisa,
dão-nos a possibililade ele encontrar, dentro
de cede faixa de renda, a incidência, mais
ou menos constante', de certa gama de
elementos habitacionais (tomando o têrmo
no seu mais amplo sentido), Serão assim
definidas, para cada faixa, quais os ele-
mentos habitacionais e culturais que a
constituem: elementos físicos e de cons-
trução, como tecnologias e materiais; ele-
mentos sócioculturais, como o uso que se
faz dos serviços de uma casa, notada-

mente os de finalidade higiênica.
É de se esperar, por exemplo, que para GS

famílias que têm os seus rendimentos men-
sais até 40 mil cruzeiros, o tipo de vi-
venda caracterizado nos moldes descritos
acima, seja distinto do daquelas que têm
os seus rendimentos entre 40 a 80 mil
cruzeiros.
Essa pesquisa, oferece a possibilidade de
levantar, não somente as elementos físicos
que integram um padrão habitacional para
determinada faixa de renda, mas, também,
aquêles ligados ao grau de desenvolvimen-
to sóciocultural relativo ao habitot e à
população de cada faixa de renda.
Uma política habitacional, alicerçada nos
subsídios de tal pesquisa, tem condições
objetivas para impedir que, ao serem di-
rigidos programas hobitocioncis para as
populações que mantêm o d'eficit habita-
tacional, os padrões oferecidos entrem em
discrepância com os encontrados segundo
as faixas de renda. Em outras polavras, tal
política permite que, ao se oferecerem pa-
drões habitacionais, êles não se distanciem
dos padrões encontrados, senão em certa e
bem planejada medida.
Do mesmo modo, quer isto dizer que terão
de ser engendradas tecnologias e encon-
trados novos usos de materia is, cujos
custos, principalmente, não se distanciem
desproporcionadamente dos custos dos pa-
drões encontrados, mas, antes em certa
medida, procurem ajustar-se a êles. Essas
idéias se baseiam em alguns princípios
muito claros:
a) uma população, que tenha sofrido uma
elevação de renda, não pode repentina-
mente, alcançar e manter sob o ponto de
vista de construção e higiene, um padrão
de habitação muito superior àqueles que
lhe são Ihabituais:
b) o status sóciocultural também não lhe
permite sair repentinamente dêsses padrões
de habitação. Êste é, aliás, um fato que
se teve oportunidade de constatar, em cer-
tos casos de vivendas que, com apenas
alguns meses de ocupodcs, tomaram cs
características de moccmbo, isto é, pró-
prias da habitação que os seus moradores
anteriormente ocupavam.
Essa pesquisa, em têrmos de levantamento
estatí stico, deveria ser lançado periodica-
mente. Isso nos daria uma informação
contínua da situação hobitacional. Permi-
tiria que nossas teorizações sôbre o pro-
blema deixassem de ser purornente abs-
tratas e passassem a ser apoiadas na
realidade que se transforma. Poder-se-ia,
com êsse levantamento periódico, verificar
até que ponto os materiais e as mais avan-
çadas e eficazes técnicas construtivas €S-

tariam se tornando accessíveis às camadas
populacionais de baixa renda. Nas regiões
em processo de desenvolvimento, mormente
naquelas em que a produção começa a
expandir-se, com diversificação das mate-
rrors de construção, concomitcnternente
com a expçnsôo i e distribuição da ,renda,

êsse levantamento periódica parece ser um
instrumento capaz de permitir uma visôo,
sempre em dia, da feiçõo das padrões .hc-
bitacionois em transformação. Também
permite avaliar o grau de educação po-
pular com respeito ao uso da casa. A po-
Iítica de atendimento, portanto, deverá
mudar de acôrdo com a elevaçâo da ren-
da, do stetus sóciacultural, das possibilida-
des cada vez maiores das camadas popu-
'Iacionais menos remuneradas de adquirir
os materiais e adotar as técnicas constru-
tivas ma is eficientes (em face do bara-
teamento dos mesmos em virtude da pro ..
dução lcccl) e, conseqüentemente, atingir
novos padrões demandados pelas faixas de
renda em ascensão.

.i

I - Vale ressaltar que a experiência no
campo da Programação Habitacional, en-
tre nós, é recente, senda certamente a
SUDENE o órgão que deu os primeiros
passas na elaboração de uma política e
de um programa habitacional dentro de
um plano global de desenvolvímento.



a cadeira dinamarquesa
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c pe revestido de pvc preto
o prancheta desmontável
3: empilhável

agora produzida no Brasil, é
I

I '
1 elaborada com material nobre e flexível

(jacarandá da Bahia, perobinha,

imbuia e estofada).

Empilhável e conectável.

ff~~ ~!'
Existe uma para cada uso.

revendedores autorizados em todo o pais produzida pela pro bjelo
'rua fucuna 615 fone 62 8320 S.Paulo
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escolhidas na produção nacional
pelas características de
Utilidades para a casa
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-Á
Rio de Janeiro
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