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ARQUITETURA
agora com os Prefeitos
Juiz de Foco - MG.

Itapagé - CE.

Paratí - RI.

Pilar - PB.

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



A Casa Sàno não esperaque você saiba de
córos 1.203 produtos que ela fabrica, indis-
pensáveis para as obras que você projeta,
eonstrôl, instala, ou decora. Assim; a Casa

editou o catálogo geral dos seus 1.20'3 <

Consultá-Io é a coisa mais fácil do '
Pelo índice você chega imediatamen-

.te ao assunto. Aí você encontra os produtos
que resolvem o seu problema. Cada qual com
suas especiftcações, desenho e descrição
do funcionamento, em detalhes. Interessa a
você? Então escreva pedindo. 'É grátís.
Não há de .Quê.

LOGO GERAL compõe-se de unidades,
tratando cada uma dos seguintes assuntos:

.... I ~
'Catâ!ogo de produtos de CIMENTO-AMIANTO SANO;

~Catálogo 'de Coberturas em SANOCALHAS ESTRUTU.
'RAIS, MEIOS-TUBOS e TIPO BANDEJA;

.. Catálogo,d~ ARTEFATOS DE PEDRITE CMARMORITE);
Catálogo de POSTES, MUROS, M01RÕES E GRADiS:
Catálogo de CAIXILHOS, C080GÓS e ELEMENTOS
VAZADOS:

Catálogo Je materiais ligados às INST ALAÇÕES PRE-
' DIAIS DE DESPEJ,OS SANITÁRIOS (FOSSAS, CAIXAS

DE GORDURA, RALOS, ANÊIS, SUMIDOUROS ETC),

Catálogo de DEFENSAS SANO para prevenção de aei-.
dentes em estradas;

Catálogo de 'materiais empregados na CONSTRUÇÃO
, DE CASAS POPULARES
Catálogo de materiais ligados à CONSTRUÇÃO
DE RODOVIAS e FERROVIAS (TUBOS, DRE-
NOS, MEIOS-FIOS, PAVIMENTAÇÃO ARTI-
CULADA, CRIB-WALL, PLATAFORMAS ETC).

'cAs~~ANOs.A.
indústria e comercio

Fábriea:Rod,\Pres, Dutra, 2251 - Matriz: Rua
Mareílio Dias, 26 - Tel: 23-1966 - Rio-GS e
Filiais: B,: Horizonte, -Av. Paranã, 173 _
Tel: 2-3902eBrasília: S.I.A. Lote 1290/1300
- Trecho 3 - Tel: 2·0513 e S, Paulo: Rua c
Marquês de Itú, 88 - 6.° and. - Tels: 35-2351
- 35,3660 • 37-247'0.

Se você não precisa do Catálogo Geral, peça
apenas a unidade que mais lhe interessa.

As 1203 informacões, interessam também aos
Revendedores de materiais para construção.



de como os Reatores Philips pararam algumas vêzes de funcionar, em menos de 20 anos
o
E
oo:

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 Philíps.

~REIlTORES
~PHILIPS
Para Lâmpadas Fluorescentes

neste V. pode confiar!

S. A. PHILIPS DO BRASIL

Grupo Comercial Iluminação
Caixa Postal 8681 - São Paulo - SP

Nome .........•...

I
FILIAIS:

GUANABARA - BELO HORI-
ZONTE - RECIFE - PORTO
ALEGRE - CURITIBA
SALVADOR - BRASíLIA

Envie·nos plantas ou dados de suas
lnstalaçõ-a e receba um projeto in ..

teiramente gratuito.

DESEJO RECEBER:

Cidade ....

o maiores informações sôbre
Reatores Phiiips
para Lâmpadas Fluorescentes·D projeto
de iluminação

Rua ......• , N,O .

Estado ............•.....



Clínica ortopédica em New Orleans,
Louisiana, USA.

Em 1964 apresentou-se ao arquiteto um
progrcrno de construção de uma pequena
clínica privada para 4 ortopedistas, em
uma rua principal em New Orleans. li-
mitado pelas normas do corpo de bombei-
ros local, projetou o arquiteto urr~ cons-
trução em forma de U com uma estrutura
interna de paredes de concreto sôbre uma
estrutu ra de estacas, de modo a amarrar as
paredes laterais e do fundo. Compõe-se de
salas de consulta de 12 quartos, ligadas
por uma ponte envidraçado que liga a
parte de clínica à dos quartos. No térreo
ficam a entrado e o parque de estaciona-
mento. A fachada é decorada por um or-
ranjo de canos-de-ferro usados. Arquiteto
Chorles Colbert.

Arquitetura hoje

Urbanização das Favelas

"As favelas não são doenças que devem ser
extirpadas, como um tumor maligno", disse
o professor Otto Koenigsberger, consultor da
ONU e diretor do Departamento de Estudos
Tropicais da Associação de Arquitetura de
Londres, que o convite do Serviço Federa!
de Habitação e Urbanismo veio 00 Rio para
fazer conferências sôbre planejamento hc-
bitacional e favelas.
O professor Koenigsberger mostrou-se favo-
rável à urbanização das favelas que po-
dem se tornar parte integrante da cidade,
desde que sejam transformados em um
elemento positivo e não encaradas como
uma praga". Observou que "os habitantes
das favelas são os pioneiros do século XX
e, em vez de se-em trotados como crimino-.
sos devem ter sua energia e capacidade de
trabalho aproveitados paro melhorar os
condições em que vive".

Os estudos feitos pelo professor Otto Koenl-
gsberger abranjem países como o lndlo,
Paquistão, Vietnam, Egito, Irã e outros.
Atualmente, além de consultor especial de
habitação na Comissão da ONU para a
África, é chefe do grupo de levantamento
da ONU em Lagos, na Nigério. Apesar das
condições nesses países e no Brasil serem
diferentes, acredita êle que os métodos e
observações que recolheu possam ser apli-
cados aos problemas brasileiros.
Sôbre as migrações das zonas rurais para
as áreas metropolitanas e os problemas hc-
bitacionais e sociais que envolvem - ou-
tro tema que abordará em suas conferên-
cias - acha o professor Koenigsberger que
são características de um país em desen-
volvimento. "Elas decorrem do processo
econômico e cultural - disse - e ~ im-
possível evitá-Ias. Proponho métodos que
da mesma forma que com as favelas, estas
migrações possam ser benéficos".

- O urbanismo deve tornar-se um verde- ]
deiro plano de componho e não um aci-
dente - declarou êle - e o arquiteto,
hoje em dia, ao propor soluções crqulte-
tônicas e urbanísticas, não pode presc.ndir
do conhecimento de sociologia, economia,
psicologia e até mesmo fisiologia, como
quando se estuda a influência do clima no
planejamento habitacional".

Indlees de Construção Habitacional

Na Europa, no ano de 1965, a construção
de habitações atingiu os seguintes índices
por cada mil habitantes:
Suécia 12.5 - Suíça 10. l-R. F. Ale-
mã 10. O - União Soviética 9.5 - Ho-
landa 9.4 - Espanha 9 ..O - Dinamarca
8.5 - França 8.4 - Finlândia 8.0 -
Itália 7.5 - Noruega 7.5 - Grã B.eta-
nha 7.3 - Chipre 6.9 - Romênia 6.4
- Áustria 6.3 - Iugoslávia 6.3 - Che-
coslováquia 6. I - Bélgica 6. 1 - Bulgá-
ria 6. 1 :..... Hungria 5.4 - Polônia 5.4
_ Portugal 5. O - Irlanda 4.2 - Ale-
manha Oriental 4. O - Malta 3. 1. Nestes
países, o índice de produção aumentou em
.ercentcqens várias, em comparação com
1964, à exceção da República Federal Aie-
mã, Noruega, Grã Bretanha e Malta, que
sofreram pequenas reduções. No Japão, há
dez anos, O ritmo de construção era de
menos de meia milhão de habitações por
ano, enquanto agora ohega a mais de um
milhão, ou seja, cêrca de 10 habitações
para cada mil habitantes.
Na América Latina (a necessidade é de 9
a 11 habitações para cada mil habitantes)
o nível mais alto atingido foi no Chile,
com cinco habitações para cada mil habi-
tantes, mesmo assim incluindo-se as cons-
truções provisórias. Na Argentina, onde o
índice atingiu 6.4 em 1955, tivemos 5.5
em 1959, 4. 1 em 1963 e 4.7 em IY65.
Na Colômbia, de acôrdo com as estimati-
vas feitas pelo Instituto de Crédito Terri-
toriol, em 1959, o índice de construção foi
de 1.5 por mil habitantes tendo havido
naquele ano um crescimento populacional
de 29. O por mil habitantes. No ano de
196'4, o índice subiu a 2.9 habitações por
mil habitantes, enquanto o crescimento de-
mográfico chegou a 31 . O por mil.

Concurso privado de ante-projeto para a.
biblioteca pública de Pernambuco

Realizou-se no Museu do Estado a identi-
ficação dos concorrentes ao concurso pri-
vado de ante-projetos para a biblioteca do
Estado de Pernambuco, promovido pelas se-
cretarias de Educação e Obras Públicas. Fo-
ram os seguintes os arquitetos classifica-
dos: 1.° lugar, Maurício Castro e Reginal-
do Esteves. 2.° lugar, Florismundo Ma ques
L. Sobrinho, 3.° lugar, Waldecy Pinto, Re-
nato Gonçalves Tôrres e Antônio Pedro P.
Didier. 4.° lugar, Arthur lima Cavalcanti.



Arquitetura hoje

"O Planejamento Urbano e Regional no
~~contexto do Planejamento Nacional"; Pe-

_. .' . "Vjdro Pinchas Geiger - "Organização do
A direçao nacional do IAB comunica a crro - •.L .espoço territorial brasileiro"; Poulo Novces,
ção das novas entidades nos ESTados C:e _ ';Modêlos de planejamento e a sua opli-
Santa Catarina (departamento), Espírito
Santo (departamento), Sergipe (delegacia)
e Goiós (deportomanto). Para efeito de do-
cumentação, transcrevemos do boletim do
IAB os enderêços de tôdas as entidades que
compõem o conjunto do Instituto.
Departamentos
Bahia - Salvador -- Rua Visconde do
Rio Branco, 9/17 - 3.5834
Brasília - DF - Caixa Postal, 2.201

4 IAB se amplia

2.0695
Ceará - Fortaleza - Av. Visconde Couí-
pe, 2.900
Espírito Santo - Vitória - Av. Beiro Mar,
2560 - Bento Ferreiro
Guanabara - Rio de Janeiro - Av. Rio
Branco, 277 -gr. 1301 - 22.1703
Minas Gerais - Belo Horizonte - Av.
Amazonas, 491 4.° 412
24.6521
Pará - Belém - AI. Almirante Barroso,
152
Paraná - Curitiba - Av. Barão do Rio
Branco, 63 - s/601
Pernambuco - Recife Rua do Pois-
sandú, 735
Rio de Janeiro - Niterói - Av. Amorol
Peixoto, 36-6.°-601
Rio Grande do Sul - Pôrto Alegre - R.
Prof. Annes Dias, 166
Santo Catarina - Florianópolis - Ruo
Fernando Machado, 10
São Paulo - São Paulo - Ruo Bento
Freitas, 306 - 36.4264
Delegacias
Alagôas - Marceió
Pinto, 219
Sergipe - Aracajú - Galeria de Arte
Alvaro Santos - Parque Teófilo Dantas
Maranhão - São Luiz - Av. Pedro 11,

Rua Cincinato

241-B
Mato Grosso - Palócio Alencastro - Sub-
solo
Rio Grande do Norte - Natal - Rua
Princesa Izabel, 643-3.0-gr. 4-2
Núcleos
Jundiaí - São Paulo - Rua Barão de
Jundiaí, 706
Petrópolis - Ria de Janeiro - Av. XV
de novembro, 970

I Ciclo de conferências sôbre planejamento
urbano e regional

Promovido pelo PLANUR (Núcleo de Pla-
nejamento Urbano e Regional) do Univer-
sidade Federal do Rio de Janeiro realizou-se
no período compreendido entre 19 de no-
vembro e 17 de dezembro, o I Ciclo de
Conferências sôbre Planejamento Urbano e
Regional.

O progroma do curso inclui as seguintes
palestras: Vinicius Fonseca.

cação no planejamento urbano e regional'.
Josué Montello - "Análise de transportes
urbanos e relações custo-benefício"; Harry
James Cole - "Aspectos físicos do pln-
nejamento urbano"; João Maurício Pinho
- "Aspectos Legais do Planejamento Ur-.
bano"; Díogo Jordello de Mello - Aspec-
tos administrativos do planejamento; Davi
Carneiro - "Aspecto sócio-econômicos do
planejameqto"; Zuenir Ventura - "A
comunicação no planejamento urbano". O
ciclo foi encerrado com um seminário com
a participação de inscritos e conferencistas.

Congresso de Planificaçõo no Brasil

Foi aprovada, em assembléia geral da So-
ciedade Interamericana de Planificação,
após o VII Congresso Interamericano de
Planificação, a realização do VIII Congres-
so, em 1970, na cidade de Salvador, no
Brasil. O convite oficial, em nome da So-
ciedade Brasileira de Planejamento, foi
aprsentado em Lima pelo arquiteto Peter
José Schwezer, diretor adjunto do referida
sociedade nacional. Será esta a primeira
vez que se realizará no Brasil um conclave
da SIAP e que deverá apresentar um tema
relacionado com políticas de desenvolvi-
mento para a América Latino.

Pau listas ganham prêmio

A equipe de arquitetos paulistas, chefia-
do por Arnaldo A'. Martino venceu o Con-
curso Nacional de Projetos Arquitetônicos
para o Construção do Nôvo Conjunto de
Edifícios do Secretario de Agricultura de
São Paulo. Vinte projetos de equipes de
arquitetos. de vários pontos do país parti-
ciparam do concurso, cujo comissão julga-
doro foi presidida pelo arquiteto carioca
Henrique Mindlin. A equipe vencedora,
que receberá o prêmio de 30 mil cruzeiros
novos, é integrado pelos arquitetos Amo!-
do A Martino, José Guimarães Savoy de
Castro, Paulo Júnior Valentino Bruno, An-
tônio S. Bergamin, Jurandir Bueno Filho,
com a colaboração de Ana Maio de Biase,
Alfredo Ta!lat e Marcos Acayaba. Em se-
gundo lugar, foi clasificado o projeto dos
arquitetos Eduardo Luis Paulo R. de AI~
meida, Henrique Schnider Pait e Arthur
Fajaro Neto; em terceiro, o trabalho do
arquiteto Adolpho Rúbio Morales e em
quarto, o dos arquitetos Siegbert Zanettini,
João Corlos Couduro e Ludovico Martino.
O concurso foi organizado pelo Instituto
de Arquitetos do Brasil e o júri integrado
pelos arquitetos Henrique Mindlin, Paulo
Mendes da Rocha, Joõo Meritrejen; do

.cgrônomo Antônio Rodrigues, e do enge-
nheiro Breno Simões Mogno.
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Mariano 164 - IMP. MERCANTIL DE
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SP - F. DARRIGO & IRMAO - Rua Cel,
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Você deve ficar contente
quando seus clientes
exigirem Codeplac.
Em primeiro lugar, porque demonstram que

têm bom gôsto. Depois, porque são
'pessoas que não aceitam nada que não

seja autêntico. E também porque
Codeplac valoriza um ambiente ...

o ambiente que você fêz. Pensando bem,
não é lisonjeiro ter sido escolhido

por clientes assim?
Codeplac-revestimento nobre de madeira

Consulte ao lado o enderêço do seu revendedor Codep!ac.

codeplac~COdegO S.O.
!rt<D:údria •• oo~ da ~f'lala

• FABRICANTE OE COOEPLAC

Rua PôMo Amazonas, 'In.· -; (P o rtA O) - euri ti ba - Paran á
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6 O 11 Congresso Afro-Asiático de Habitação - "O problema da habitação não deve
ser considerado no sentido limitado da

O segundo congresso da Organização Afro-
Asiática de Habitação realizou-se em Sin-
gapura de 7 a 15 de Outubro de 1967 no
Salão de Conferências em Shenton Wa'(,
com a assistência de delegados e observa-
dores de diversos países membros da Or-
ganização.

Foram apresentadas e submetidas à dis-
cussão, por delegados de sete países mem-
bros, teses sôbre diversos assuntos perti-
nentes aos problemas habitacionais no con-
texto das condições africanas e asiáticas.
A maioria das teses foi apresentada pela
delegaçãa egípcia, como, por exemplo:
'''Planos Nacionais Compreensivos como
base para o desenvolvimento de Países
Atrasados'. "O projeto habitacional Nasser
- área maior do Cairo", e pelos delega-
dos de Singapura. tstes últimos submete-
ram dez teses das quais nove elaboradas
por profissionais cotegorizados, altos fun-
cionários de repartições públicas correlctcs,
e uma pelo representante do Institut-o de
Arquitetos de Singapura. Damos a seguir
uma seleção das recomendações recolhidas
pelo Congresso para a consideração dos res-
pectivos Governos:

mera construção de abrigos materiais, mos
compreensivamente, utilizando a perícia e
a experiência adquiridas em todos os es-
pectos e ramificações do campo hobita-
cional".

- "Novos projetos habitacionais, elimi-
nação de favelas e renovação urbana,
sendo portes indivisí veis do região urbana
dinâmica, devem ser profundamente estu-
dados dentro do processo geral de todo
plenajomento compreensivo urbano e re-
gional'.

- "Projetos de habitação devem ser en-
carados como lugares de moradia pare sê-
res humanos e neste sentido serem proje-
todos e realizados tendo em vista um nível
ótimo de habilitabilidade social de realiza-
ção estética e de relação funcional com a
cidade e a paisagem".

- 'As autoridades e os projetistas devem
dor o máximo de consideração às necessi-
dades da comunidade, sendo essenciais
poro êsse fim os contatos diretos apropria-
dos entre os planejadores e o povo".

- "É essencial para os países ofro-csló-
ticos desenvolver programas compreensivos

de treinamento no campo habitacional,
expandindo e agindo conjuntamente com
escolas de arquitetura e de planejamento
já existentes, e onde ainda não existirem,
esforçando-se por instalá-Ias".

- "Dada a carência de planejadores, ar-
quitetos e peritos em materiais de constru-
ção em certos países ofro-oslétlcos e a
sua disponibilidade em outros, o Congresso
recomenda que a Organização faça um
levantamento dos recursos humanos dispo-
níveis em diversos campos técnicos, tendo
em vista fozê-los circular entre os países
membros afro-asiáticos onde seriam uti-
lizados' em projetos habitacionais".

- "Projeto habitacionais devem incorpo-
rar o estudo do desenho da estandardização
de mobiliário adequado que atenda às ne-
cessidades sociais, aos recursos fincncelros
e às limitações de espaço interno e exter-
no. Os fundos necessários para a pesquisa
e a rea lização nesse setor devem fazer
porte das verbas atribuidas aos projetos".
- "O uso dos terrenos deve ser regula-
mentado pelos governos tendo em vista
controlar os preços e evita r a especulcçõo
e o monopólio. Pode-se estabelecer orga-
nismos governamentais apropriados que se-
riam responsáveis pela venda de terrenos
ao povo a preços razoáveis".

KENITEX DO BRASIL (Revestimentos) LTDA.

+abrtcant e do Revestimento Texturado

- ,

deseja aos arquit etos] brasileiros
um bom Natal e feliz Ano Novo

Escritório: Rua Alcindo Guanabara 24 gr.1003 '4 GB.Tel.22.1761
Fábrica: Rua Escobar 50 GB.Te1.48.7023



Arquitetura ho]«

Igreja Evangélica dO' Arrependimento em
Dachou

.~

Projetada pelo arquiteta-engenheiro Helmut
Striffler, a igreja foi construída no antigo
campo de concentração de Dachau, Alema-
nha, lacal de macabros acontecimentos du-
rante a última guerra mundial. Sem pre-
tensões de monumental idade, a forma ar-
quitetônica, destituí da de ornamentação,
exprime contenção e gravidade. O piso da
nave fica abaixo da superfície do solo, a
que se chega por uma escada de acesso
que penetre no chão e vai se estr <tendo
oté alcançar o átrio e a igreja.
Legenda Dachau

entrcdo

2 sala de comunidade

3 ante-saio

4 Igreja

5 saída

Vista sul da saída da igreja
Vista sul do conjunto
Vista oeste: escada de entrada

Sociedade Brosileira de Planejamento

A Sociedade Brasileira de Planejamento,
recentemente constitui da, elegeu para pre-
ridente do Conselho de Administroção c
\:onomista João Paulo de Almeida Maga-
lhães. O arquiteto Harry James Cale,
IAB-GB, foi designado diretor-executivo e
o arquiteto Peter Schweizer, diretor-ad-
junto.

A SBP é o árgão nacional da SIAP, So-
ciedade Interamericana de Planejamento
que realizou em Lima, em outubro último
o seu VII Congresso. O VIII Congresso
da SIAP, deverá ser em Salvador, Bahia,
em 1970, tendo por tema o desenvolvi-
mento da América Latina.

Censo

O CREA vai realizar, na Guanabara, o cen-
so das profissões de engenheiro, arquiteto
e agrônomo, que visa o levantamento com-
pleto de dados sôbre as três profissões,
incluindo condições de remuneração das
classes. análise das fontes de remuneração
e as respectivas percentagens; farmação
profissional pelas escolas superiores (quan-
tidade, especialização e interligação uni-
versitária) e a origem escolar dos profis-
sionais em exercício; coleta de dados quan-
to à especializaçãa profissional; carência
de profissionais por especialização; con-
corrência de profissionais não-diplomados e
vinculação empregatícia.
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8 mineração e
industnalizacão de
gipsita .gêssó
calcinacfo

jazidas no Rio Grande
do Norte, Ceará, Piaui
Pernambuco e
Maranhão

gêsso para modelagem
estuque, rebaixamento
de tetos e demais usos
da construcão

Aos arquitetos do
Brasil desejamos um
Natal feliz e um
Ano Novo de
realizacões.

Filial e Usina
RuaTuiutí 260
SãoCristóvão
TeI.48·4525 e 64.2763
Telea; ~(DIXSEPT
Rio.-GB.

Congresso em Bogotá

Com a participação de quinze países ame-
ricanos num total de 511 arquitetos ins-
critos, 'realizou-se, em Bogotá, o XII Con-
gresso da Federação Panamericana de Asso-
ciações de Arquitetos. Teve o Congresso
por finalidade estudar as causas e conse-
qüências do deterioramento urbano para
estar em condições de fixar objetivos e
meios de ação que permitam um desen-
volvimento ordenado e humano das cldo-
des formulando uma política urbana que
conte com os meios financeiros, legais,
administrativos e técnicos. O temário com-
p:'eendeu os seguintes subtemas: expansão
urbana, conservação de áreas urbanos, ha-
bilitação de áreas urbcncs redeserwol-
vimento de áreas urbanas e criação de no-
vas áreas.
O Conselho Superior da FPAA reuniu-se
três vêzes durante a reolização do Con-
gresso. Algumas decisões foram tomadas:
1.0 _ Haverá uma reunião do Conselho
Superior da FPAA em Brasília, em prin-
cípios -de 1970, por motivo do décimo ani-
versário da Capital.
2.0 _ Foi nomeada uma comissão que
terá a incumbênciQ de estudar a reestru-
turação da FPAA, no sentido de dar-lhe
maior vitalidade. Um dos pontos a serem
estudados por essa comissão é a proposta
doMéxico de que a Secretaria .Gercl pos-
sa ser tra~sferida para outro paí s. (O Es-
tatuto determina que seja' o Uruguai). A
delegação mexicana ofereceu seu país pore
sede da Secretaria.
A Comissão se.ó composta pelos represen-
tantes do México, Estados Unidos, Uruguai
e Argentina: Rafael Norma, Richard Shoo-
pe, Juan Casal Roso e Frederico Ugarte,
respectivamente. Farão, aindo, parte da
Comissão o sx.presidente e o nôvo presi-
dente da FPAA, Gabriel Serrano e Augus-
to Goutier.
A Comissão enviorá um questionário a todos
os países e, baseada nas respostas e sü-
gestões recebidas, elaborará o nôvo esta-
tuto da FPAA .
A FPAA criou um nôvo tipo de dip!oma
honorí fico, para ser entregue àqueles que
se têm distinguido nos seus traba!hcs jun-
to à mesma. Foram entregues à delegaçõo
brasileira dois dêsses diplomas, que breve-
mente serão encaminhados aos seus titu-
lares, Cristiano Stockler dos Neves e Nes-
tos Egídio de Figueiredo.
O XIII Congresso Panamericono de Arqui-
tetos será realizado em San Juon de Pôrto
Rico, em 1970, sob a presidência do arqui-
teto Augusto Gautier, atual presidente da
FPAA.

Demolido o hotel Imperial de Táquio

Um grande movimento internacional (in-
felismente não chegou até nós) organizado
para salvar o Hotel Imperial de Tóquio
projetado por Frank LLoyd Wright, nõo

conseguiu impedir sua derncl içõo iniciada
em dezembro de 1967, pora que seu pro-
prietário, Tetsugo Inumaru, poudesse le-
vantar em seu lugar um nôvo Hotel de 26
andares.
Protestos de tôda a porte do mundo foram
dirigidos ao primeiro ministro japonês Eisa-
ko Sato, que nada fêz paro evitar a des-
truição da obra.
Tentou-se levantar fundos para promover o
hotel, pelo menos em parte, pa. U out o
local. Essa operação, difícil e cara, não
se concretizou todavia, apesa rda campa-
nha desenvolvida pelas revistas de arqui-
tetura e da criação no Japão de uma co-
missão nacional.
"O Hotel Ihperial, que em princípios do
século resistiu ao terremoto que destruiu
quase totalmente Tóquio, não resiste agora,
em 1968, à ignorôncia e à cupidez dos ho-
mens". (Arqu itetu: a n. o 101)

V Ciclo internacional de ccnf arêncies sôbr ~
planejamento urbano.

O SERFHAU promoveu no final de outubro
seu V ciclo internacional de conferências
sôbre Planejamento Ur bano, com o parti-
cipação do Prof. Otto H. Koenigsberger,
diretór do departamento de Estudos da
Architetural Assaciation de Londres, ccn-
sultor espec.cl. da Comissão Econômica da
ONU para África em assuntos de hcbita-
ção e chefe do grupo de planejamento do
ONU em Lagos, na Nigérica.
As conferências abordam cs seguintes te-
mas "Absorção de Imigrantes"; habitações
subhumanas e rencvação urbana; infh.ên-
cia do clima no projeto habitacional; in-
fluência do clima no planejamento urbano;
e conceito de planejamento da ação.

Bom desenho sueco

A revisto Sweden Now, de Estocolmo, pu-
blicou em seu número de setembro o lu-
minária desenhada por Anders Pehrson, es-
colhida como O melhor design do mês. A
luminária, em metal, é fabricada em três
tamanhos de diâmerto: 25cm, 40cm e
58cm, nas côres verde, azul, vermelha,
branco, cinza e amarelo.



notas curtas.

Marcel breuer recebeu a medalha de ouro
de I "0(3 ao Arneuccn tnstrrute af A« ..ni-
tects (AIA) Gyorgy Kepes, Jack Lenor
Lcrsen, Le IVlessuner Assoclcres, crnest
Braun, Paul Gotz e I. M. Pei estão enrre
os que foram agraciados com outras me-
dalhas. • A Town Prcnrung Assocrotlon
CrCI-'A) concedeu a Sir Frederick Osborn

famoso por seus trabalhos em
Letchweth e Worlwyn Gorden Clty - a
"Ebenezer Howard Memorial Medal".
• O prêmio Walmor 1967, foi otnbu.do
aos arquitetos portugueses Nuno Teotonio
Pereira e Antonio Pinto de Freítcs, autores
do edifício de apartamentos em Olivais-
Norte (rua Gol. Silva Ferreiro, 55 Lisboa).
O prêmio Walmor instituído para ser atri-
buido ao arquiteto autor que volorizasse
esteríccmenre a cidade de Lisboa não era
concedido desde 1962 e sua primeira atri-
buição feita ao arquiteto Nicola Bidcglio,
dara de 1902 • O a. qurteto Ney FUI quim
Werneck, IAB-MG vai coordenar a implan-
tação do centro de abastecimento de Belo
Horizonte. A coluna "Quatro Cantos" de
Cícero Sandroni no Correio da Manhã re-
gistrou o fato em virtude da quilométrica
designação do nôvo cargo de NFW "coor-
denador geral do plano preliminar e pro-
visório do desenvolvimento metropolitano
integrado dos estudos e projetos de viabi-
lidade de gêneros alimentícios da região
metropolitana de Belo Horizonte". • Es-
têve no Brasil o arquiteto Mexicano Max
Cetto que está preparando um trabalho
sôbre arquitetura na América Latina. M.
C. manteve· contatos com crquitetos do
Rio, de São Paulo, de Brosiília e de Sai-
vador visando obter elementos para a obra
que pretende publicar em breve.

Diretoria do CREA para 1969

Foi eleita, dia 9 dêste mês, a diretoria
do CREA para o ano de 1969, composta
dos seguintes conselheiros:
Vice-Presidente - engenheiro Luiz Men-
des Ribeiro Gonçalves; 1.0 Secretário - en-
genheiro Coyá de Medeiros Trancoso; 2.0

Secretário - engenheiro Edgord Alberto
Moreiro da Rocha; 1.0 Tesoureiro - enge-
nheiro Murilo Pessoa (reeleito); 2.0 Tesou-
reiro - engenheiro Rosa Cruz Ferreiro.
O presidente do CREA continua sendo o
arquiteto Mauro Ribeiro Viegas, cujo man-
dato é de três anos.

Noticiário de CREA

Dando continuidade à divulgação da le-
gislação profissional do engenheiro e ar-
quiteto, de acôrdo com o que recomendou
o recente congresso Brasileiro de Arquite-
tos, abordaremos um dos assuntos regula-
dos pela lei 5.194 de grande interêsse
para o exercício da profissão que são as

Câmaras Especializadas. Instituídas no ca- existentes para as engenheiros, arquitetos e 9
pitulo IV do texto da reteriaa lei, "são
os órgãos dos CREAs encarregados de jul-
gar e decidir sôbre os assuntos de fis-
cotiz cçõo pertinente às respectivcs especia-
lizações profissionais e infroções do có-
digo de ética". Êsses Ó. gõos ainda não
foram implantados na 5.0 Reg.õo, sendo
previstos no Regimento Interno dêsse CREA,
que se encontra em fase de homologação
pelo CONFEA - Conselho Federal de En-
genharia e Arquitetura.
A Câmara Especiouzodo de Arquitetura de-
verá entrar em funcionamento em prrnci-
pios de 1969, sendo constitui da pelos ar-
quitetos existentes no quaaro de conse-
lheiros do CREA, e um representante das
demais profissões. Com êsse instrumento
se poderá dinamizar a atuação da CR.EA,
uma vez que a Câmara Especializada apre-
senta uma fôrça efetiva para a fiscali-
zação do exercício profissional, tendo in-
clusive atribuições para aplicar penalida-
des e multas, julgar infrações do código
de ética e, entre outras coisas elobo: ar
normas para a fiscalização do exerclcid
profissional do arquiteto.
A primeira grande tarefa que se apresento
para a Câmara Especializada de Arquite-
tura refere-se ao estudo das atividades
definidas no texto legal, que regula o exer-
cício profissional. Será um passo impor-
tante para definir com maiores especi-
ficações qual o campo de atuação do ar-
quiteto, do engenheiro e do engenheiro-
agrônomo, até o momento ainda muito
superposto e conflitante.
A tarefa das Câmaras Especializadas seró
enormemente beneficiada se os órgãos de
classe, como o IAB, se dispuserem a cola-
borar efetivamente para dar subsídios aos
conselheiros dos CREAs.

Censo cla profissão de engenheiro, do ar-
quiteto e do agrônomo
Foi publicado em diversos jornais da Gua-
nabara o Edital n. ° 1416 de 8 de no-
vembro de 1968, convocando firmas espa-
cializadas para elaborar o Censo do Enge-
nheiro, do arquiteto e do agrônomo, tendo
sido entregues na sede do CREA da 5.0

Região diversas propostas no dia 22 da-
quele mês. A concorrência será realizada
por qualificação dos inscritos que apresen-
ta' am também um plano de pesquisa rc-
lativo ao exercício dessas profissões no

Estado da Guanabara.
Êsse passo realizado pelo CREA, de fun-
damental importância, permitirá o conhe-
cimento exato das condições dos profissio-
nais atuantes na Guanabara, seus pr inci-
pais problemas e limitações. De posse dês-
ses dados se poderá fazer uma análise real
do exercício da profissão dessas categorias
existentes e definir o quod.o de problem-as
com que se defrontam. Somente dessa for·
ma poderá o CREA constituir um quadro
de vclôres e dimensionar os obstáculos

agrônomos sistematizando sua atuação em
benefício dos profissionais, em vez de se
constituir em mais um entrave para o exer-
cício profissional, o que atualmente pode-
ria estar acontecendo. O resultado da ccn-
corrência de qualificação deverá ser dado
até fins de 1968, estando a conclusão do
Censo prevista para o primeiro trimestre
de 1969.

Anuidades do CREA para 1969

O CREA da 5.0 Região comunicou a todos
os órgãos de classe a sua posiçõo de dis-
cordância em foce do aumento das anui-
dodes dos profissionais para o exercício
profissional, determinada. pela resolução
n.? 172 de 18-10-68 do Conselho Fe-
deral - CONFEA. A mesma resolução de-
termina também que firmas sediadas numa
determinada região estão obrigados 00 pa-
gamento de anuidades, também em outras
regiões em que, eventualmente, venham a
ter atividades. Êsse aspecto está sendo exa-
minado pela Consultoria Jurídica do CREA.
da 5.0 Região para a verificação da va-
lidade de tal decisão.

Congresso pano me rica no de Estradas de
ferro

Foi enviado para participar do XII Con-
gresso Panamericano de Estradas de Ferro
o vice-presidente do CREA, engenheiro
Otávio Cantanhede. O conclove, realizado
no período de 11 a 23 de novembro, na
cidade de Buenos Aires, reuniu os mais.
destacados profissionais das Américas para
o exame de estudos no campo das estradas
de ferro. Mais uma vez o CREA da 5.0

Região se faz presente em encontros de
interêsse para o desenvolvimento profis-
s-ono].

Semana elo engenheiro, do arquiteto e do
cgrôncmo

O CREA da 8.0 Região, em Pôrto Alegre,
soube marcar com b-ilho o transcurso da'
Semana do Engenheiro, do Arquiteto e do
Agrônomo realizada de 20, a 25 de ou-
tubro. Êst e é o vigésimo quinto ano que-
se real izam festividades e congraçamento
dos profissionais de todo o país.

Registro e fiscalização de indústrias.

Está em vias de aprovação o ato que dis-
ciplina o registro e a fiscalização das in-
dústrias da Guanabara pelo CREA desta
região. É uma medida exigido pela legis-
loçõo em vigor que em muito irá bene-
ficiar os profissionais da engenharia e da
arquitetura uma vez que permitirá mais
acurada fiscalização das indústrias exis-
tentes, com relação à existência de pro-
fissionais habilitados, responsáveis em
campos profissionais atribuidos a enge-
nheiros e arquitetos.



Agenda

10 Concurso's, Premieções

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

Exposição de Arquitetura na II Bienal Na-
cional de Artes Plásticas

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

._._--~--------~---------

29 novembro 1968
(entrega dos trabalhos)
Montevidéu, Uruguai

Concurso Internacional para a ampliação
da sede da Associação Latinoamericana de
Livre-Comércio-ALALC

20 dezembro 1968
Rio-GB

VI Premiação Anual IAB-GB

28 Fevereiro 1968
Tunis, Tunisia

Concurso Internacional para o Centro de
Televisão em Tunls

30 abril 1969
(entrega dos trabalhos)
Sofia, Bulgária

Concurso Internacional para um mo-
numento a Khcn Asparoun

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

Concurso Internacional para a Sede das
Organizações Internacionais (OIEA, UNIDO
e Centro de Congressos Internacionais de
Viena)

1 novo 31 dez. 1968
.lnscriçõo)
30 abril 1969
'entrego dos trabalhos)
Viena, Áustria

Concurso Internacional para a Sede dos
Organizações lnternocionois (OIEA, UNIDO
e Centro de Congresso Internacionais de
Viena)

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

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

Prêmios: 10.000 dinares
5.000 dinares
2.500 dinares

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

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

União dos Artistas Búlgaros 37, Moskovska
St. Sofia-Bulgária
Embaixada da Bulgória, Rua Ccrlos Coes.
64 - Rio

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

ZIVILTECHNIKERTEAM
Arch. Appel Fleicher Lintl Schwanzer
Amtssitz Internationaler Orgonizotlonem
1010 Wien, More Aurelstrasse 20/30

--- ~----------_._---

Colóquios, Reuniões, Exposições

._- --- o

novembro/ dezembro 1968
Rio de Janeiro, GB

Desenho Industrial,
Bienal Internacional do Rio de Janeiro.

8-14 dezembro 1968
Cidade do México México

2.0 Colóquio sóbre Museus. "A arquitetura
dos MuseLIS: os problemas de acesso e
circulação" .

Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro.
Av. Beira Mar.

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

20-25 janeiro 1969
Zuídlc-en, Holanda

XIX Feira da Indústria de Construção De Prins Bernhardhaeve, Brink O. Z. 120.
Zuid l.cren



21-25 janeiro 1969
Utrecht, Holonda

30 jan. - 2 fev.
Colônio, Alemanha

1-9 fevereiro
Caracas, Venezuela

7-16 fevereiro 1969
Utrecht, Holanda

Fevereiro 1969
Roorkee India

Feira de Paisagismo e Conservação de
Jordins e Porques - "Tuin en Pork"

Koninklíjke Nederlandse Jaorbeurs,
Vredenburg, Ut reoht

Salão Alemão do móvel

II Congresso Interamericono
de Viviendo

~~~~~~--~~------

IV Feira Internacional de Decoração e
Mobiliário "Binnenhuis'69"

Simpósio sôbre o tema "Environmental
physics as applied to buildings in trcpics"

I0-16 março 1969
Ccnnes, França

15 mar. 13 set. 1970
Osaka, Japão

10-19 abril 1969
Utrecht, Holcndo

Encontro Internacional de Urbanismo e
Arquitetura Tema: "Construção e hu-
manismo"

Expo 70

Feira Internacional da Indústria de Cons-
trução

17-23 maio 1969
Amsterdam, Holanda

1 1-15 junho 1969
Colonia, Amsterdam

Messe und Ausstellungs Ges. m. b. h.
Koln Deutz Post Box 140

Govêrno da República de Venezuela.
Secretaria Geral Apartado postal 982, Edi-
fício Cruz Verde
Caracas-Venezuela

Beurscentrum Rotterdam Bergeingel 89,
Rotterdam, 1 1

Central Building Research Institute Roorkee
- India

Association du Grand Prix lnternct.onol
d'Urbanisme et d'Architecture 48 ')'s Av.
Kleber Paris XVI - France

Koninkljke Nederlandse Jaarbeurs,
Vredenburg, Utrecht

Bibm. Amsterdam portbus 7205Congresso Internaciona I da Indústria do
Concreto Protendido

Salão Internacional da madeira e do
móvel

e

julho/setembro 1969
Rimini, Itália

31 agôsto 1969
Utrecht, Holanda

1-5 outubro 1969'
Valkenburg, Holanda

I Bienal Internacional do Desing. Tema:
"Estrutura do Ambiente"

Feira Internacional de Decoração de In-
teriores "Inter-Decor"

VIII Feira Internacional de Construção
"Modern Bouwen"

27-29 outubro 1969

Mar deI Plata, Argentina

111 Encontro de Urbanistas no âmbito do
X Congresso da UIA

19-25 outubro 1969
Buenos Aires
Argentina

Messe und Ausstellungs Ges. m. b. h.
Koln-Deutz portbox 140

Koninkljke Nederlandse Jaarbeurs,
Vredenburg, Utrecht

Eurohcl N. V., Postbus 32, Pvmontstrcct
16, Enschede

Federación Argentino de Sociedades de
Arquitectos 942, Montevideo Buenos Aires,
Argentina

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

--------~----- - -._-- .._-. -,-

Union Internationale des Architectes 4,
lmposse d'Antin
p(lri~ VIII. France
Federacion Argentina de Sociedades de Ar-
quitetos 942, Montevideo, Buenos Aires
Argentina

11



12 ARQUITETOS E CLIENTES

A profissão do orquiteto está passando por
fortes trcnsfo-rncções. Vai longe já o tempo
em que se podia estabelecer com seguran-
ça o tipo padrão de relacionamento que
aproximava arquitetos e clientes. Os pro-
gramas arquitetônicos - tanto quanto a
arquitetura gerada a portir das necessidc,
des por êles colocadas - constituem im-
portantes sinais da cultura de cada época.
A relação clássica orquiteto.Zclíente se fa-
zia à base de programas concretos e bem
estruturados. O homerr. que queria c ons-
truir sua casa - de-itro de pocrões cultu-
rais sedimentados e definidas por relacões
econômico-sociais peculiares à sua cultura
- o fazia com o ouxtllo de um arquiteto
igualmente condicionado.

As transformações trazidos pela industriali-
zação quebraram êsse tipo clássico de re-
lacionamento. Com seu eclodir, apareceram
as tendências à concentração, mudaram os
processos de comercializaçãa do espaço
construído poro habitação e os avanços da
técnica permitiram edificar em altura e
para ocupação por grandes massas.

No caso particuar da moradia, o tipo de
relacionamento clássico perdeu-se com a
destruição do contato arquiteto/futuro mo-
rador, pela introdução do sistema de in-
corporação de edifícios de aportamento. O
arquiteto deixou de conceber o espaço a
ser ocupado por uma família concreta ele
carne-e-osso, dotada de individualidade,
hábitos e gostos específicos. O arquiteto
projeta, agora, uma fria divisão de espaços
onde deverá se acomodar uma família
típica e mítica, feita de abstrações.

Valôres como adequação do espaço cons-
truído às necessidades e cnseios dos mo-
radores, qualidade do espaço interno, rela-
cionamento, apropriado entre êste e o es-
paço exterior, ambiência e outros, são sim-
plesmente tomados como subjetivos e assim
relegados o plano da mais ínfima signifi-
cação.

Não é à-toa que a única variável realmen-
te significativa no oprecloçõo dêsse espaço
quase indiferenciado, tanto interna quonro
exteriormente, seja uma nova unidade: o
metro _'l':l0drado.

o_arquiteto, ao perder o cliente privado,
com a qual mantinha tão gratificantes re-
lações, ganhou outra, anônimo e muito
mais poderoso - poder pública, grande
ernprêsc, incorparador, investidor, coopera-
tiva, etc .. Para satisfazer êsse nôvo clien-
te, o orquiteto deverá, com certeza, modi-
ficar sua maneira de trabalhar, preservada
com um certo romantismo, e alterar su-
bstancialmente imagem que dêle se fêz, a
qual há bastante tempo vem perdendo os
contatos que mantinha com a realidade.

Editorial

Construir para o grande número, para cli-
entes anônimos e abstratos, - mas que na
realidade representam sêres vivos e cheios
de vontade de realização individual - não
é uma tarefa fácil. É um trabalho duro, no
qual a lucidez deve contrapô r permanen-
temente o fascínio e a fantasia.

c-
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Roteiro para o estudo do
barroco em Minas Gerais
arquiteto Sylvio de Vasconcelos - IAB-MG

São João d'EI Rey - Matriz

Fotos de Raul Brandão

Após quase um século de descprêço, rele-
gados ao esquecimento, pela predominân-
cia do gôsto acadêmico que preencheu
quase todo o nosso século XIX, e pela de-
cadência econômica que, no mesmo pe-
ríodo, atingiu o Estado de Minas Gerais
00 fim das explorações auríferas lucrati-
vos, os manifestações artísticos, que nos
deixam o esfôrço e a capacidade das po-
pulações oitocentistas, só, há bem pouco,
voltaram a merecer atenção dos estudiosos
e a admiração dos brasileiros.
Com o tendência restritiva que, aos oou-"
cos, e pelo final, se verificou no movimen-
to eclético que por tão longo período per-
turbou o ambiente artístico nacional, as
fontes de inspiração, antes vários e des-
conexas que fundamentavam o aludido
ecletismo, passaram a apegar-se às tradi-
ções que, no continente, e afinal no pró-
prio país pudessem ser encontradas. Esta
volta ao nacional, aos estilos do "nosso"
passado, se por um lado possibilitou exa-
gêros na tentctivc, ainda acadêmica, da

~_._- ~--

cópia, em contrapasição redundou, feliz-
mente, na valorização, no estudo e na di-
vulgação do grande acêrvo artístico colo-
nial acumulado em nossos três primeiros
séculos e que havia sido relegado a plano
secundário como desprovido de interêsse.
Por outro lodo, como decorrência, esta re-
descoberta de nossos vclôres, aceitos afi-
nal como meritórios e perfeitamente ade-
quados 00 meio, possibilitou também a re-
tomada do linho interrompido. de nossa
evolução plástica, marcando corocterlstico-
mente as realizações de nosso arte contem-
porâneo com o cunho peculiar que não lhe
podia faltar.
Inúmeros foram, então, os trabalhos de
pesquisas e os tentativas de ordenação em-
preendidos por nossos historiadores e crí-
ticos que começando por realçar os efeitos
de nosso histária, terminaram por enfren-
tar também o estudo minucioso de nosso
arte, tonto do ponto de visto de sua sig-
nificação, como de suas origens, influên-
cias e conseqüências.

-- -~-----,



No que se refere o Minas Gerais, porém,
se de um modo geral foram já ordenados
os quadros gerais de sua história e arte,
através de trabalhos preciosos que se ali-
nham em seqüência desde Diogo de Vas-
concelos até os eruditos ensaios de Paulo
Santos sôbre o barroco reqiono l, muito
resta ainda a esclarecer para pormenorizar
tendências, modalidades e exceções, visan-
do não só agrupar as realizações existen-
tes como salientar suas características re-
gionais, cronológicas ou particulares, pro-
curando definir também as escolas que,
porventura, possam ser identificados.

O número relativamente avultado de mo-
numentos, principalmente religiosos, do
Estado, sua situação muitas vêzes em loca-
lidades afastados e de difícil acesso, difi-
cultam muito êste estudo, com as minúcias
recomendáveis, exigindo inicialmente o le-
vantamento sistemático em desenho e fo-
tografias das obras existentes o que, só
com tempo dilatado se poderio concluir.

Tendo em visto, porém, as pesquisas já
realizados pelo Diretoria do Patrimônio
Histórico e a contribuição de estudiosos do
assunto já se podem delinear vários proce-
dimentos visando facilitar a tarefa em fo-
co, principalmente aquêles que tendem a
ordenar o estudo do considerável número
de nossos monumentos.
Dentre os procedimentos aventados, al-
guns se apresentam como de mais fácil
consecução, e, dêstes poderiam ser apon-
tados:
1 . o - Dividir O Estado em zonas geo-
gráficas para a verificação de corocterl sti-
cos regionais que os possam diferenciar
particularizadamente. Nesta tentativa te-
ríamos:
a) - Região compreendida entre Barbace- r""'·
no, Três Corações, Oliveira. Convirá, po-
rém, nesta região, distinguir as obras mais
antiqos, correspondentes à economia aurí-
fera, concentrados em São João d'EI Rey e
Ti radentes, daquelas outras posteriores, cor-
respondentes já ao ciclo rural que, no
século XIX, possibilitou o ereção de várias
igrejas, principalmente entre S. João e La-
vras, e no norte, nas imediações de Oli-
veira e Itapecerico, igrejas já bastante en-
quadradas na moda classicista, então em
vigor, e quase fora, portanto, do movi-
mento barroco mineiro ao qual se ligaram
apenas pelas reminiscências construtivas
ou de pormenor decorativo de que ainda
lançaram mão seus construtores;
b) - Região compreendida entre Ma-
riana, Itabira, Sta. Luzia, Lafaiete e Pi-
f'Jnga, mais importante e mais conhecida,
não só pelo sua maior concentração, como
por sua situação mais central e acessível,
no centro do Estado e próxima de sua Ca-
pital. Importante também por relacionar-
se com o centro principal de irradiação da

Estudo da arte em Minas província, onde mais forte se manifestou
a riqueza aurí fera, onde se estabeleceu a
administração colonial e se concentrou
não só maior população como, em conse-
qüência, maior número de artistas na
época.
Natural seria então que, nesta região
se concentrasse também um maior núme-
ro de monumentos, mais apurados e de
maior s.çniflccçõo, principalmente no po-
lígono compreendido entre Mariana, Sta.
Bárbara, Sabará e Congonhas. Devem ser
consideradas também, nesta região, mor-
mente em sua periferia e particularmente
nas imediações de Lafaiete e Piranga, já
quase no chamada zona-do-mato, as ini-
ciativas ligadas 00 desenvolvimento rural
posterior que nos deixou um sem número
de fazendas e de outras construções já com
caráter bem diferente daquelas inicinlrnen-
te consideradas;
c) - Região compreendida entre Con
ceição, Curvelo e Diamantina, em' porte
relacionada com o ouro, mas também liga.
da 00 diamante que com sua exploração
bastante diferente da do ouro, determino-
ria o aparecimento de construções peculia·
res. Por outro lado, a pobreza das popu-
loções desta região, o meio agreste e G

isolamento em relação aos outros centro;
mais adiantados do país, confeririam à
arte local certo caráter de pobreza cons-
trutiva, certo ar ingênuo e singelo que
mais se acentua quando pôsto em con-
fronto com os requintes dos detalhes, prin-
cipalmente inferiores, com os quais, sem
dúvida, quiseram suplantar as deficiências
propriamente arquitetônicas, em grandeza,
acima assinaladas.

Igreja de N. S. do Carmo - Diamantina

A singeleza e a ingenuidade apontadas 15
aparecem inclusive em Diamantina e são
fàci Imente notadas nos frontespícios de
suas igrejas ou nas pinturas das fachadas
de residências, onde as interpretações lo-
cais dos partidos clássicos (Ccrrno), nos
primeiros, e os decorados inspirados no es-
tuque, nas segundas, se revestem de uma
graciosidade digna de nota e que, se por
um lado distanciam berrantemente as
obras feitas da fonte de inspiração que
procuram adotar, por outro, Ihes confere
um valor nôvo, típico da região;
d) - Região compreendida entre Minas
Novas, Matias Cardoso (antiga Morrinhos)
e Pirapora, muito pouco conhecida ainda,
de obras menos vultosas, mas, muito in-
teressantes por se diferenciarem bastante
das demais do Estado, assemelhando-se em
muitos pontos com as realizações baianas,
o que fàcilmente se compreenderá dada a
proxirnldcde e o comércio existentes entre
esta região e aquêle Estado.
I: porém, interessante constatar que, co-
rno na região anteriormente considerado,
também nesta a pobreza arquitetônica, pe-
quenas capelas, pau o pique, precaridade
construtiva (exceção da Matriz de Matias
Cardoso), contrastam com a riqueza inte-
rior, aqui notado, não no apuro do talho
ou das pinturas, mos, na exuberância, pro-
fusão e riqueza dos pratarias ainda exis-
tentes. É provável que pratarias ainda
mais consideráveis existissem em todo o
Estado, mos, em outras regiões são perfei-
tamente compreensíveis, considerada o im-
portância dos monumentos, ao passo que
no norte do Estado esta prataria não cor-
responde, absolutamente, 00 vulto da obro
o que pertence.



16 Deverão ser oindo considerodos outras re-
giões ou localidades do Estado dif1cilmente
ogrupóveis, doda suo dispersão ou isola-
mento, dentre as quais ressaltam Paracatu
e Araxó - Uberaba e as zonas li-
mítrafes com S. Paulo, Rio de Janeira e
Espí rito Santo, estas últimas enquadradas
no ciclo rural do século XIX e que devem
possuir exemplares dignos de estudo repre-
sentotivos da época em que se erigiram.

Outro critério de ordenação

Outro ordenação o ser tentada seria a
decorrente dos épocas, em que se pudesse
dividir a nossa história, tomando-se coma
referência desde as décadas até os séculos,
ou interessando-as aos ciclos econômicos
aos quais correspondem, do ouro, do dia-
mante, do gado e do café.
Esta ordenação, se por um lado se com-
plica, pela dificuldade de serem estabele-
cidos limites definidas entre as vórias eto-

Tiradentes Matriz

pas e pelo fato de inúmeras monumentos
terem sido reformados, alterados ou mes-
mo construídos em períodos que abrange-
riam várias époccs cronolóç.ccs a conside-
rar, por outro, teria o mérito de apontar,
em sucessão ordenada no tempo, a evo-
lução estilística que presidiu o nosso de-
senvolvimento artístico, desde as manifes-
tações ainda setecentistas da primeira dé-
cada do século XVIII, com seus altares em
arquivoltas e a profusão e apogeu do bar-
roco, até as concepções mais frias e aus-
teras do neo-classicismo do século deze-
nove.

Finalmente pode o problema ser abor-
dada com. as ordenações dos tipos das
construções, sejam igrejas au residências,
agrupamento que, de modo geral, pode-
riam ser feito separadamente as:
a) Matrizes - templos em geral maio-
res, com duas tôrres, maior número de al-
tares e, geralmente, considerados os mais

J

importantes, seriam também as mais an-
tigas construções religiosas do Estado ou
de cada região. Nesse estudo se distin-
guiram, par isso mesmo, as épocas mais
marcantes de cada grupo similar. Por
exemplo, as mais antigas: Matrizes de Ma-
riana, Sobcró, Raposos, S. Caetano, Sumi-
douro, a antiga demolida de Diamantina,
ainda de madeira e barro; as dos meados
do século, já usando a pedra, de compo-
sição mais complexa, tais como as Matri-
zes de Caeté, Sta. Luzia, S. João d'EI Rey,
Tiradentes, Barbacena, etc., e finalmente
as do fim do século XVII I e primeira me-
tade do séc. XIX mais ou menos, partici-
pando já do neo-clóssico como a Matriz de
Curvelo.

Sobrariam para estudo mais acurado
aquelas que sofreram transformações su-
cessivas no decorrer de sua história, trans-
formações que as enquadram em mais de
um dos tipos considerados em razão das



épocas em que foram feitas ou refeitas
suas partes competentes, com as Matrizes
de Ouro Prêto, Sta. Bárbara ou de Sta.
Luzia.

b) Em seguida se grupariam as ermidas
de pequeno porte, de arraiais incipientes
ou de organizações mais pobres como as
dos morros de Ouro Prêto (Sontcnc, Pie-
dade, PP.. Faria) Rosário de Caeté e inú-
meras outras. Aqui também havia neces-
sidade de serem diferenciadas as mais an-
tigas dos mais novos e os mais precárias·
das mais apurados.

c) Em outro grupo se colocariam, enfim,
os templos maiores dos irmandades, con-
frarias e ordens terceiros buscando espe-
cificar a contribuição que o êles foram
dados pelo escalonamento social o que as
orçomzoções religiosos correspondiam, não
olvidando os recursos econôrnrcos, a riva-
lidcce social e a época com êles relacio-
nados, inclusive as peculiariaades, por-
ventura decorrentes do diferenciação ra-
cial, através dos orçonizoções de prêtas,
mulatos, pardos e broncos.

Dêste último agrupamento aflorariam tal-
talvez conclusões das mais interessantes,
pela disparidade das recursos empregado"
nas construções, pela diversidade dos ca-
madas populacionais que nelas se empe-
nharam, pelos épocas diferentes em que
tiver orn lugar em cada zona do Estado,
pelos dificuldades e emulações em que
mergulhoram seus construtores e finalmen-
te pelo preferência de cada grupo social
por determinado partido plóstico.

Desde os pequenos templos de madeira
e barro sem tôrre, com seus interiores pin-
tados à imitação e em substituição do to-
lha, envolvendo depois os templos de tôrre
central, com o frente chanfrada, das prê-
tos e mulatos, até os grandes templos das
ordens terceiras onde bri Iharam os nossos
maiores artistas, o variedade observado
nestes construções religiosas está a exigir
estudos acurados que Ihes explicasse os
cousas, e os interpretasse com O' rigor que
suo importância no quadro geral de nossa
arte se manifesto.

A arquitetura civil

Para o estudo do arquitetura civil o mais
aconselhável seria contudo, o agrupamento
por tipos de construção. A não ser peque-
nos detalhes, como sejam, os estuques de
São João d'el Rey e os pinturas dos cunhais,
e cima lhas de Diamantina, o uso do beiral
de ccchoros ou do beira-seveira, não se
encontram maiores diversificações que pu-
dessem ser atribuídos o determinado regiõo
geográfico do Estado.

Cronolàgicamente poderiam ser encara ..
dos certas linhos evolutivas que ocorrem,
par exemplo, nas vergas de janelas, no uso
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Borboceno "Boa Morte"

Borbacena - Matriz



18 das pi lastros, do embrechado ou no uso
dos vidros, mas ainda aqui, a ordenação
se referiria mais, por assim dizer, aos ele-
mentos construtivos da construção do que
propriamente do seu conjunto. ~ste se di-
ferencia mais acentuadamente pelos tipos
em ordem de grandeza ou pela função ur-
bana ou rural.

Esccloncndo-os se agrupariam assim, pri-
primeiramente, as construções mais pre-
cárias, as de pau-a-pique, da planta sim-
ples, no geral quadrangulares, de três ou
quatro cômodos, poucos aberturas para o
exterior e que são não só as casas mais
simples e baratas como quase sempre a
primeira etapa do povoamento da região
ou do local.

Em seguida se grupo riam as casas já de
maior' complexidade em planta, com sua
distribuição em parte íntima, serviço e re-
cepção, casas de um pavimento, tangen-
tes aos arruamentos, no geral fundas e es-
treitas, ou largas nos subúrbios, e que cor-
respondem jó a localidade estóveis, arraiais
ou vilas, com SUa Igreja como centro geo-
métrico.

Outro grupo se constituiria dos sobrados,
nascidos da duplificação, em vertical, das
casas térreas, do aparecimento do comér-
cio ou dos desníveis dos terrenos onde se
situam, sobrados que se difundem pelos
meados do século XVIII paralelamente o
um desenvolvimento mais acentuados dos

recursos econômicos da população. Nestes
aparecem, como novos elementos a estu-
dar, as escadas e os balcões.

Finalmente, nas residências urbanas, se
estudariam os grandes sobrados, os sola-
res nobres dos altos funcionórios da ad-
ministração e dos poucos senhores de
maior pecúnia que os puderam construir.
Sobrados pesados, em massa cúbica, com
sua portada de ingresso, seu pavimento
térreo com lojas e senzalas e seus sa-
lões no segundo piso e forros trabalhados,
seus vestíbulos amplos, para o carro, a ca-
deirinha, e suas escadas mais amplas e li-
vres.

De outro lado, quanto à arquitetura ru-
ral mais fácil se apresentaria o .problemc,
porquanto, pràticamente só teríamos dois
grupos a considerar: a pequena fazenda
ou a mais antiga, térrea ou pouco eleva-
da do solo, assemelhada aos exemplares
paulistas do século XVII, tão bem estuda-
das pala arquiteto Luiz Saia, como a Fa-
zenda do Manso e as casas de arrabaldes,
de sítios ou chácaras encontradiças nos
arredores das cidades, e a casa grande, em
Minas, sempre elevada do chão, sôbre es-
teios, nas encostas dos morros com sua
grande varanda de frente ladeada por um
ou dois pequenos cômodos destinados à
capela ou hospedagem. Êste último tipo,
comum a todo o Estado, poucas variantes
apresenta, regional ou de época, a não
ser quando se consideram as construções

já do princípio do século XIX. Se no geral
são construções esparramadas, com inú-
meros puxados, largos beirais e sombrea-
das varandas, neste último período se fa-
zem, por assim dizer, mais comportadas,
mais rígidas e simétricas, ajeitando-se aos
partidos' adotados em igual período pelos
sobrados urbanos, numa tentativa fraca,
mas nítida, de se ajustarem ao gôsto elos-
sicista da época. Neste sentido, é curioso
observcr em coma em breve a casa rural
começaria a copiar o sobrado urbano, ao
passo que, concomitantemente, êste, no
possível, nos seus elementos mais distan-
ciados da rua, posse-te a inspirar-se nos
composições rurais. Como se na cidade o
senhor se sentisse saudoso do campo e
neste, ao contrório, se sentisse. na necessi-
dade de afirmar suo posição de senhor ci-
vilizado e urbano.

Detalhes também digno de relêvo no es-
tudo dos fazendas, seriam os suas capelas,
consideradas desde o pequeno oratória em-
butido até os verdadeiros templos como a
Fazenda do Rio São João, no Município
de Cocais, e as construções anexas como
os engenhos, os moinhos, os paióis, as sen-
zalas, casas de agregados, etc.

Esta anólise do problema considerado par-
celadamente, em seus vórios aspectos, sem
dúvida pode contribuir para o conhecimento
mais geral do nosso passado, de nossas
tradições e das obres que nos legaram os
nossos ancestrais.



Grandezas e misérias da
Urbanização Contemporânea
Jecn Gottmann

É bom que os urbonistos tomem consciência
do moderno fenômeno do urbanização. Ne-
nhum século anterior fêz tontos modifi-
cações equipou tonto espaço quanto o nos-
so. E o século XX realizo êste trabalho de
Hércules não por amor à arte e sim para
promover os necessidodes imperiosos de
uma humanidade que transformo seu
habitat e seus gêneros de vida.

Urbanismo e urbanização

É necessário conhecer bem o diferença en-
tre urbanismo e urbanização. O urbanismo
consiste em dispor, em um espoço urbano
e suburbano definido, todos os equipamen-
tos materiais necessários à habitação e às
atividades dos ocupantes dêste espaço. É
uma arte e cada vez mais uma ciência
difícil, que utilizo técnicos diversos e in-
dependentes.
Urbanização é um processo econômico, so-
cial, político e cultural, que conduz o hu-
manidade O novos formos de civilização
cada vez mais urbanos, ou seja, não agrí-
colas, e que repousam sôbre formações de
elevado densidade, e ocupações do tra-
lho do terra.
Sendo o urbanização uma tendência, urp
processo, elo impõe uma transformação
constante - é uma novo civilização em
gestação. Não é possível observá-Ia sem
considerar o futuro remoto, sem projetor
no futuro aquilo que promete ser o mais
fecundo dos tendências observados no
atualidade.
O urbanismo, oo contrário, tem como obje-
tivo uma organização completo, que 01)13-

dece a uma certo ordem estável. A fluidez
do urbanização não pode deixar de des-
concertar o urbanista, principalmente
quando os fluxos e as correntes se acele-
ram e se precipitam, como acontece em
nossos dias.
O urbanismo ordeno e dispõe os cosas. es-
colas, os fábricas, os parques, os ediffcias
de escritório, as estrados, os estações. A
urbanização define e modiflca o gênero e
o emprêgo dos habitantes que utlllzom
estas instalações. Os conflitos como uma
estreito complementaridade entre os dois
são inevitáveis. Esta situação sempre exis-
tiu. No passado porém, o crescimento dos
centros urbanos e o ritmo do urbanização
dos povos eram bem mais lentos do que
atualmente e do que serão nos próximos
25 anos. O volume, o ritmo e o generclc-
zacão do urbanização são tais em nosso
época que será necessário rever muitos
dos antigos princípios. A próorio natureza
do urbanização é nova quando a consi-
deramos nas manifestações atuais mais
características dos necessidades que se
mostram duráveis. Nos indagamos mesmo,
00 estudá-Ia, se o função mesmo do urbo-
nismo não estaria se modificando. Não nos
cabe aqui definir o papel nem os métodos
do urbanismo face o esta urbanização. mas
é necessário e oportuno definir as coroe-
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atual de urbanizoção, o fim de ajudar os
urbanistas o extrair daí conclusões que
Ihes pareçam úteis o suas atividades pro-
fissionais.

Morfo.logia do urbanização

Envolvidos ainda no conhecimento do
século passado, pensamos no urbanização
como um processo que concentro a popu-
lação em aglomerados, em conseqüência
do êxodo rural. No entanto, os deslocamen-
tos populacionais e os formos de habitat
resultantes da urbanização atual são bem
mais complexos do que isto.
Um crescimento urbano acelerado aumen-
to o população dos cidades e de suas pe-
riferias suburbanos em uma cadência muito
mais rápido do que o crescimento demo-
gráfico geral. Isto é verdadeiro poro o
mundo inteiro e poro cada lugar em par-
ticular. Só existem exceções ali onde os
definições de espaço urbano não correspon
dem mais à atual evolução. Desta formo,
em muitos dos grandes metrópoles o ter-
ritório onde se situava originàriamente o
núcleo central do sistema metropolitano
sofre uma diminuição de seu número de
habitantes (ou seja, dos residentes recen-
seados por domicílio). Êste processo foi
observado e estudado, há mais ou menos
um século, no centro de Londres. Atual-
mente, o conjunto metropolitano denomi-
nado o Greater Londres diminui suo po-
pulação residente; entrementes é o sudeste
do Inglaterra, em tôrno do Grande Londres,
que atrai o quase totalidade do crescimen-
to demográfico da Crõ-Bretonhc. O mes-
acontece com Paris e Nova York, que vi-
ram o número de seus residentes se esta-
bilizar, ou mesmo diminuir enquanta os
vizinhanças do cidade cresciam ràpidamen-
te. Êste despovoamento relativo do núcleo
central é observado também em vários pe-
quenos cidades, e não significo necessà-
riamente um abandono ou mesmo um de-
clínio relativo. O centro dos negócios em
Londres. Paris e Novo York é mais ativo
do que nunca, mos o utilização dos edi-
fí cios e o distribuição dos residências se
modificam.
A concentração populacional em território
urbcnizcdo, por um lodo, e o expansão
dêste território em volto dos antigos
núcleos, por outro, concorrem poro reunir
frações crescentes e importantes dos no-
ções em regiões urbanos de superfície re-
lativamente pouco extenso. Em Megalópolis
(publicado em Novo York, em 1961), es-
tudamos o coso mais espetacular dos gran-
des regiões urbanos. Aquela que chama-
mos Megalópolis se estende sôbre o litoral
atlôntico dos Estados Unidos, entre o ocea-
no e os cadeias apalacheanas, de Boston à
Washington. Novo York está inserido em
seu ponto central. Esta região agrupava,
em 1960, 37 milhões de habitantes, ou
seja, um quinto do noção americano reu-
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nida em 1,8 % da superfície dos Estados
Unidos continentais (isto é, sem contar o
Alosco, o Havaí, etc.) Esta definição do
ter itório de Megalópolis ainda é muito
generosa. Não foi limitada pelos zonas vi-
zinhas da costa mais densamente povoadas.
Na verdade, quase a metade da superfície
de Megalópolis, em 1958, estava ainda
coberta de áreas verdes. A utilização dês-
ses espaços arbonizados tinha, on entanto,
um caráter notadamente suburbano.
Estudamos Megalópolis como uma regido
protótipo da moderna evolução. O que foi
sua evolução nos últimos 40 anos, encon-
tramos hoje, com algumas variações ine-
vitáveis e desejáveis, de região em região,
em diversas po-tes do mundos. A existên-
cia de uma região concentrada em um ou
vários grandes núcleos urbanos, agrupando
grande parte da populoçõo de um país em
uma pequena fração do territário nacionol,
não é um caso excepcional.
É mesmo quase uma regra hoje, em volta
de Londres, na Grõ-orercnho, de Por is,
na França; no Rondstad Hollond, nos Paí-
ses Baixos; em tôrno do Ruhr, na Alema-
nha Feaeral; no eixo Mi lôo-Tur in, na
Itália; no triôngulo Zurique-Berna-Bôle, no
Suíça; de Copenhague, na Dinamorca; de
Estocolmo na Suécia e de Viena, na Áus-
tria. A existência dessas regiões centroli-
zodoros nõo é uma característica par-
ticular aos países desenvolviaos do Ociden-
te. Encontram-se também regiões do mes-
mo tipo no Japão - em tôrno de Tóquio-
Yokoama, por um lado e sôbre o lltorcl

norte mediterrâneo do Jcpõo, por outro;
no México, em volta da cidade do México;
na África do Sul, em tôrno de Johcnnes-
burgo; no Marrocos, em tôrno de Casablan-
ca-Rabat; em Israel, em tôrno de Tel-
Aviv; na Argentina, em tôrno de Buenos
Aires, no Uruguci, em tôrno de Montevi-
déu e na Venezuela, em tôrno de Caracas.
No Canadá podemos desenhar uma equipe
alongado sôbre o eixo Montreal -Toronto,
que teria uma função semelhante e na
Austrálio, ao longo do eixo Melborne-
Sidney. Um bom número de países sub-
desenvolvidos apresenta concentrações do
mesmo gênero já formadas (1) ou em vios
de formação.

A regra geral que deve ser deduzido daí
é que o concentração de 15 a 20 % da
população sôbre menos de 5 % da super-
fície de um país é uma característica
comum aos países mede-nos. Esta concen-
tração em uma regiõo cujo centro está
geralmente situado no rncior cidode do
país, não impede o desenvolvimento em
outros pontos do mesmo país, de outras
regiões de concentração em grande núcleos
urbanos. Nos países desenvolvidos essas re-
giões secundárias têm quase sempre desen-
volvimento mais rápido do que a região
urbana mais importante. Assim oconteceu
nos zonas urbanizadas do litoral califor-
niano e da Flóridc, nos Estados Unidos; no
litoral sudeste da França, de Marselha a
Monte Carlo; na R'veiro italiana, de Scn
Remo a Pisa; au ainda no litoral do lago
Leman, de Cenebrc e Montreux, Suíça.

Figuro 1

Êste mapa mo·stra o extensão do reg.ao
urbanizada de Megalópolis, no costa nor-
deste dos Estados Unidos, tal como o defi-
nimos em 1961, e o densidade de suo
população', segundo o recenseamento de
1960, A densidade é indicado em milho
quadrada, podendo-se converter em qui-
lômtllOs quedredos dividindo os números
indicados por 2,5. Os cinco tons de c·in'Zo
correspondem o densidades quilométricas
de 1 o 20, 20 o 60, 60 o 200, 200 o 400
e mais de 400. Esta último divisêo (man-
chas broncos) se distribue principalmente
em grandes manchas esparsas, ao lo,ngo
do grande eixo histórico de povoamento e
ligação de Boston a Washingto,n, passando
par No,va Yerk, Filadélfia e Baltimore.
~ste eixo é bem visível na planto ecímc,
mostrando o intensidade da circulação ro-
doviário.
(Fornecido pelo Twentieth Century Fund,
Novo Yorkl.

Na maior parte dos países desenvolvidos ou
em vias de rápido desenvolvimento ecor ô-

mico há uma tendência, na população, de
se concentrar em pequenas frações do ter-
ritório. Nestas zonas a densidade de ocupa-
ção do solo, de circulação e de atividades
diversas cresce muito depressa. A densi-
dade de população e de atividades dimi-
nui nas grandes extensões enquanto
aumentam nas extensões relativamente
menores. Há mais terras se esvaziando do
que se urbanizando.
Nas áreas que exercem êste poder, de
atraçãa, a urbanização assume a pontos di-
versos e muitas vêzes nôvo, As cidades se
estendem, o habitat humano se espalha
em espaços de paisagem campestre, aos
quais se começo a aplicar o epíteto, ainda
mal definido, de suburbanos, Interurbanos,
exurbanos e mesma urbanos, por serem
uma simbiose entre o urbano e o rural, na
proximidade dos grandes núcleos,
O habitat urbano, anteriormente, era sem-
pre grupado, por definição. O rural podia
ser grupado ou disperso, conforme o caso.
Atualmente, no entanto, as pessoas que
têm ocupações e rendas essencialmente
urbanas ocupam residências mais ou me-
nos grupodos, segundo as mais variadas
formas.

A dispersão: sua função e formas

Se apenas se dispersassem nas regiões eh-t
vias urbanização, os núcleos urbanos vi-
riam se aglomerar nas antigas zonas ur-



banizadas, as estabelecimentos industriais
e comerciais que. desde a antiguidade fa
ram fatôres essenciais da crescimento das
cidades. Não é necessária, hoje, reunir
fábricos e entrepastos em uma ordem ri-
gida. Pode-se dispersá-Ios e isto começa
a ser feita. Nos Estados Unidas esta ten-
dência se torna evidente e na Europa
Ocidental ela começa a se fazer sentir.
Esta evolução tornou-se possível pela gran-
de facilidade de transporte mecanizada de
bens e pessoas e pela redução considerável
de pessoal empregado na produção e ma-
nutenção dos estabelecimentos equipadas
dentro das modernas especificações.

Já conhecemos as razões da êxcdo rural,
a mecanização dos trabalhos agrícolas e
o emprêga de métodos científicos de pro-
dução. A agricultura produz quantidades
maiores, e mais baixo custo, com cada vez
menos broços.êsts progresso exige, eviden-
temente, o desenvolvimento de indústrias
de equipamento mecânico, fertilizantes,
inseticidas, de produtos que assegurem a
conservação das colheitas, etc. Indústrias
estas que dependem cada vez mais de tra-
balho de laboratórios ande são estudados
as métodos de produção de adubos, de se-
leção de grãos, de preservação, conserva-
ção, armazenamenta e comerclcllzcçõo de
colheitas.

Enquanto o número de pessoal empregado
na agricultura diminui, e da indústria se

Figura 2

Mapa da intensidade de circulação. de
veículos nas estradas de Megalópolis, em
1957/58. ~da estrada é indicado por
uma linha mais ou menos grossa, depen-
dendo do fluxo médio diário de circulação
(ou seja, o número médio de veíeuícs por
dia útil. Pode-se observlilr a grande con-
centração de veículos 'nas princi,lais ci-
dades a princiJ)almente no entron;amento
de grandes artérias, formando uma espécie
de coração dcs sistemas em Nov.l Jersei,
imediatamente a oeste de Nova Ycrk. O
território das principais cidades ficou em
prêto porque a circulcçêo atingiu nelas,
uma intensidade peculiar, não, comparável
com a das estradas interurbanas. Esta cir-
culação e o número, d'as grandes estradas
contando com mais de 30.000 veículos por
dia aumentou sensivelmente depois de
1958, principalmente entre Filadélfia e
Washington. O grande eixo central Boston-
Na.va Yor'k-Washington é também eviden-
temente um eixo, em circula~ão' ferroviária
e aérea (com a circulação aérea mais in-
tensa do mundo). (Fornecido pelo Twenti-
eth Century Fund, No.va York).

estabiliza, com tendência a diminuir, o dos
laboratórios e da administroção não para
de aumentar.

lho de tôda uma trama antiquada de pro- 21
ximidade, que resultado tem isto para os
cilades? Elas perdem muito de sua função
anterior: o denso agrupamento das habi-
tações dos trabalhos industriais, das fábri-
cas e dos entrepostos. A cidade se esvazia,
se dispersa. Seu v,lho centro declina. Uma
espécie de degenerescência econômica e
social ataca muitos das seus antigos núcle-
os. Esta tendência mostra-se mais cla-
ramente nos Estados Unidos, onde os fe-
nômenos de dispersão urbana .cedo qdqui-
riram uma amplitude marcante. Inicial-
mente parecia que apenas as residências
se dispersariam. Mais tarde observa-se que
os serviços atraídos pela proximidade do
consumidor (comércio voreiistc, cinemas de
boirro, cabelereiros, médicos, etc.) seguiam
as habitações, ainda se agrupando, mas já
agora afastados dos velhos centros. Assim
surgiram nos Estados Unidos os shopping-
centers e no Canadá os centre d'achat'
fenômeno subu. bano, ou mesmo original-
mente interurbano, atraindo pouco a pouco
as sucursais de bancos, grandes lojas, res-
taurantes e mesmo o comércio especiali-
zado capaz de rivalizar com o centro co-
mercial de uma cidade de tamanho médio.
Após uns 20 anos, os entrepostos e as
fábricas seguiram o movimento de disper-
são. ~sses estabelecimentos cada vez mais
e com maior facilidade vão abandonando
o ontigo território urbcno, cinzento, con-

A evolução que afeta a agricultura há mais
de um século absorveu autros trabalhos:
inicialmente a extração e lavra dos pro-
dutos minerais, depois o estágio cada vez
mais numeroso das indústrias de transfor-
mação. Nos Estados Unidos, de 1950 a
1964 o número de pessoal empregado na
produção agrícola e em extração minerol
diminuiu sensivelmente enquanto o empre-
gado na produção de manufaturados con-
tinuou estável (cêrco de 12,5 milhões), e
o volume de bens produzidos aumentou de
mais de 50 %; o pessoal empregado nos
transportes permaneceu estável apesar da
enorme expansão da massa de produtos e
pessoas transportadas. As considerações
clássicas que fixavam os grandes estabe-
cimento industriais e comerciais nos gran-
des centros de mão-de-obra e de mercado-
ria se modificam. ràpidamente. É mais im-
portante para a fábrica e para o entreposto
situar-se em um lugar de acesso fácil, rá-
pido e organizado, do que estarem rodea-
dos de residências de empregados. Por seu
lado os empregados não estão mais neces-
sàriamente dependentes de habitações na
proximidade imediata dos locais de tro-
bclho.

Se uma tal despersãa torna-se possível, li-
berados a mão-de-obra e o local de traba-



22 gestionado, antiquado, A mecanização e a
autamaçãa favoreceram tal movimento. A
generalização dos transportes rodoviários,
uma melhor coordenação entre a estrado de
ferro e a rodovia auxiliam êste processo;
a falto dos preços dos terrenos da cidade
e dos diversos impostos dentro dos grandes
aglomerados, o aceleram. Desta forma,
uma escola de sociologia americana su-
geriu, há uma dezena de anos, que a époco
das cidades aglomeradas se modificavo,
que as antigas funções urbanas se espa-
lhavam, se distribuiam na paisagem rural
e que a partir de então seria melhor falar
em regiões que em cidades. O que fôra
a comunidade urbana não passava mais de
um vestígio do passado e as novas células
sociais seriam outras.
Os europeus acreditaram par muito tempo
que êste fenômeno fôsse específico na
América do Norte, em razão da grande
mobilidade dos americanos seu desprêzo
pelo apêgo loccl, sua inclinação a uma
constante renovação de ambiente material.
Depois, foi necessário se render à evidên-
cia de que, com a elevação do nível de
vida, o progresso tecnológico e a generali-
zação do equipomento mecânico, uma mi-
gração semelhante de população e de fun-
ções urbonas começavam a se esboçar em
tôrno de Londres e de Tóquio, Bâle e Zu-
rique, Bonn e Munique, Estocolmo, Milã;),
Genebra e Atenas.
As formas e ritmo da dispersão variam de
acôrdo com a civilização, tradição e grau
de desenvolvimento econômico e social. O
gâsto da população moldado pelo tradição
é um dos fatôres da diferenciação. A po-
lítica dos transportes é outro fator impor-
tante pois nas regiões onde se favorecem
as rodovias e o automóvel, a dispersão será
maior que nas regiões apoiadas na estrada
de ferro. A política de crédito para a
construção é talvez o fator de maior in-
fluência da paisagem suburbana, conforme
fovoreça as pequenas habitações indivi-
duais em loteamentos, ou os edifícios que
compõem os grandes conjuntos. A densi-
dade da população, o relêvo e a hidro-
grafia exercem também um popel condi-
cionante, como os demais fatôres. Mas
permanece o fato de, em seu conjunto, a
urbanização moderna se dispersa em tôrno
das g andes cidades porque as termos do
habitat não podem. deixar de seguir, em
certa medida, a migração das funções
urbanas.
O resultado dessa tendência são os vastos
subúrbios difusos que surgem um após ou-
tro, onde os núcleos antigos não são' dema-
siadamente afastados - e as regiões ur-
banizadas se formam e se entendem, or-
ganizando populações mais numerosas,
em espaços mais vastos. Nestas regiões
urbanizadas existe, de qualquer formo,
uma concentração na região, apesar do dis-
persão no interior dela. O todo tem aspec-
tos de densidade de ocupação e de ativi-
dade muito mais elevada do que nas re-

gioes vizinhas não urbanizados. A região
urbanizada adquire uma estrutura interna
de caráter complexo, vago cinco fluido.
Falamos de estrutura nebulosa e a pcln-
vra agradou a alguns. As grandes degiões
urbanas matizadas de rural e urbano em
sirnbiose, num esbôço confuso, moderno,
foram chamadas de nebulosas urbanas.
Fala-se em criá-Ias, limitar sua extensão
ou de reforçar sua estrutura... É signi:"
ficativo, no entanto, que se veja nltldc-:
mente o esbôço da nebuloso, na qual a
antiga cidade se espalha, em oposição às
zonas vizinhas menos densamente ocupadas
e que se urbanizam menos ou mesmo se
esvaziam. Se a dispersão é apenas local
ou regional, ao nível dos espaços mais
vastos, é porque ·existem também fcrôres
e fôrças convergentes em direção às me-
trópoles, e às grandes regiões urbanas.

A aglomeração que ainda assim continua

A urbanização moderna devora grandes
espaços. Ela não faz crescer tôdas as ci-
dades. Na verdade, leva ao declínio vários
pequenas cidades e mesmo cidades impor-
tantes. Mas, o fato característico é que
muitas das grandes cidades crescem e de-
sabrocham em regiões inteiras. Por volta
de 1800 contavam-se no mundo sete ou
oito cidades que reuniam meio milhão de
habitantes, no máximo: quatro na Europa
(Londres, Paris, Nápoles e Constontinoplo)
três ou quatro na Ásia (Pequim, Contâo,
Bombaim e talvez também Shangail. Em
1900 contavam-se 42; em 1950 êste
número ultrapassava 175 (considerando os
subúrbios). Mas é principalmente a multi-s
plicação de metrópoles que reunem mais
de dois milhões de habitantes que impres-
siona: Em 1900 elas erom sete (Londres,
Paris, Berlim, Nova Yary, Filadélfia,
Chicago e Tóquio) e em 1960 já estavam
mois ou menos em 50. Em 1970 serão,
provàvelmente, perto de 100, das quais
uma trintena de nebulosas espalhadas, pc-
linucleares, do tipo atual do Rhur, ou ainda
filiformes, como a Côrte d'Azur ou as Ri-
vieras italianas, de um lado e outro de
Gênova.
Se as metrópoles de dois milhões de habi-
tantes se multiplicam pelo mundo é que
as fôrças de concentração continuam a
agir. Nos países em via de rápida industria-
lização são ainda, freqüentemente, os en-
trepostos e as fábricas que continuam a'
se aglomerar: o grau de mecanização e
a extensão do equipomento material do
país não permite ainda que o papel da
dispersão se exerça. Assim acontece na
China, índia e mesmo na URSS. Isto é
vál ido também, ainda que em menor es-
cala, no interior da França e da Itália ou
nos países que estão limitados pelo espaço
como a Suíça (por causa do relêvo) ou a
Bélgica (por causa da densidade populu-
cloncl). Mas grande parte da Bélgica, com
exceção das Ardenos, é quase tôda umc

vasta nebulosa urbana e êste será breve-
mente o caso da Suíça, no triângulo Bôle-
Berna-Zurique. Geralmente só uma ou duas
cidades por país são o centro de um grande
desenvolvimento e cujo velho núcleo con-
tinua a concentrar mais atividades do que
nunca (mesmo que se esvaziem de habi-
tantes que nêles residem à noite), '" o caso
de Nova York, Paris, Londres, Amsterdam,
Bruxelas, Roma, Atenas, Milão, Zurique,
Copenhague e Estocolmo.
Os centros enumerados são de diversos ta-
manhos (desde os 10 milhões de Tóquio
ao meio milhão de Zulque). Alguns são
capitais políticas, e outros não. Todos estõo
aumentado ràpidamente e na suo velha
zona urbana central a atividade e~onômica
está em rápida expansão. Estas atividades
que se aglomeram no coração das velhas
metrópoles não são fábricas au entrepostos
(os quais podem continuar a se multlpllccr
a uma distância mais ou menos próximo
da região urbanizada que depende da ci-
dade). São atividades diferentes por sua
própria natureza e pelo tipo de mão de
cb.o que utilizam - serviços terciérios
comuns (transporte, comércio, de atacalo
e varejo), para os quais foi necessário criar
uma categoria nova, as atividades quar-
tenárias. Como se distingue êste quartená-
rio econômico do terciário (os serviços co-
muns) e do secundário (a manufatura, os
indústrias de transformação)? Pela sua 10-1
calização no coração de cidades ou re-
giões urbanizadas importantes; pela forma
arquitetônica frequente de arranhacéus;
pelo tipo de trabalho que consiste princi-
palmente em transações abstratas diri-
gindo à distância, em direção ao p-ocesso
político, econômico e cultural, as indústrias
e transações concretas. Mas a atividade
quartenória sàmente manipula bens ma-
teriois, em caráter acessório.
O setor quartenário agrupa atividades in-
terdependentes que exigem contratos fre-
quentes entre aquêles que as exercem,
pois esta categoria de atividades compre-
ende a administração dos negócios públicos
e privados, as finanças, o seguro, as pro-
fissões liberais, o ensino, a pesquisa, os
consultores técnicos e especialistas de todo
tipo a informação, a imprensa, a edição, o
teatro, o rádio, a televisão e outras mass-
media (2) a public.dode, cs serviços hospi-
talares especiollzcdos, etc. Em resuma, ne-
las está o mundo das artes e das letras,
a ciência, a' política, Os negócios e a ln-
formacão. Uma elite, se dirá daqui a uma
geroçõo: em resumo - um Tout Paris
aumentado. Bastante aumentado, aliás,
porque aquilo que antes englobava uma
elite pouco numerosa, em relação à massa
da população dirigido por ela, está se tor-
nando muito numerosa, uma multidão
mesmo, de tal forma que deixou de ser
uma elite, e sim mais do que isto, tanto
quantitativamente e talvez ainda qualita-
tivamente. É um dos aspectos menos com-
preendidos, ainda que um dos mais irn-



portantes da civilização de massas da qual
tanto se falou.
Neste aspecto também os Estados Unidos
nos fornecem a evidência de loboratório da
época, o caso do país mais adiantado com
relação à evolução geral. Como se encontra
atualmente a evolução da mão-de-obra
omericana? Ela evoluiu consideràvelmente
de quinze anos para cá. A partir de 1960,
mois ou menos, a maioria da população
ativa não está mais empregada na pro-
dução agrícola, extrativa nacional, mdus-
triol, nem mesmo nos transportes. A maio-
ria está empregada em trabalho não
braçal.

Apesar de sua enorme produção cgri coio,
de minérios e industrial, muitos vêzes su-
percbundcnte e os transportes maciços que
exige o seu auto nível de consumo, os Es-
tados Unidos empregam mais gente nos
escritórios, laboratórios, lojcs, escolas, res-
taurantes e teatros do que na produçãc.
De 1950 a 1964, o número absoluto de
pessoas ocupadas na produção agrícola e
de minérios diminuiu e o de pessoas
acupadas na produção industrial e no
transporte permcneceu estável, evidente-
mente, diminuido em importôncia relativa,
pois nos últimos quinze anos a população
ativa não agrícola aumentou de 45 coro
58 milhões de indivíduos. Em que ccte-
gorias de ocupação se encontram êsses 13
milhões? Na construçõo, (pr incjoo lrnente
no trabalho não especializado, que absorveu
talvez mais ou menos 800 mil nos escri-
tórios, laboratórios e serviços cornerciors
das emprêsas industriais (1,8 milhões) em-
prêgos a mais, no cc rné.c!o varejista (2 mi-
lhões), nos serviços públicos, incluindo o
ensino) (3,8 milhões) e nos serviços dlver-
sos, tais como a hoteloric, a publicidade,
os serviços médios e dentárics etc, (00 todo,
3,2 milhões).
A conclusão que se pode tirar dessas esta-
tísticas é clara: quanto mais a economia
de um país avança em progresso tecno-
lógico e social, menos ela tem necessidade
de mão-de-obra braçal e cada vez mais
necessita de cérebros e de sistemas nervo-
sos treinados, disciplinados e informados,
Estas mesmas tendências na distribuição do
popurcçõo ativa se encontram no Canadá,
na França (é suficiente comparar os dados
do recenseamento de 1962 com o de 1954),
nos Países Baixos, na Alemanha Ocidental,
na Grã-Bretanha, na Suíça, etc. Em 1961,
os especialistas do Bureau Internacional do
Trabalho, em Genebra, confirmaram que se
os Estados Unidos são atualmente o único
país que tem D maioria de sua mão-de-obra
ocupada em trabalho não-braçais (simul-
tôneamente ao caso absolutamente dife-
rente de Môncco), os outros nações EVO-

luem na mesma direçõo e chegarão ao
mesmo ponto. E entre os atividades não-
braçais, Os serviços quartenários são os que
aumentam mais ràpidamente o seu pessoal.
Neste últimos anos a Europa ocidental te-

Figura 3

Em um esboço mostra lido a paisagem ur-
bana do extremo sul de Monhattan (o
centro financeiro em tôrno de Wall
Street) o desenhista superpôs a silhueta d'a
nôvo World Trode Center que um orgenis-
mo público a'!tônomo, a Por+ of new
Authorithy vai construir. Duas imensas
torres quadradas se elevarão na entrada
do pôrto, sôbre o Hudson, em frente à
paisagem industrial e urbanizada das mar-
gens de Novo Jersei (na conexão da cir-
culação rodoviária mais intensa). Mas o
local onde ficará êste imenso complexo de'

escritórios comporto já, no sub-solo, uma 23
estação ferroviário suburbana de linhas
que possam sob o rio Hudson, e no vi::d-
nhança imediato há várias estações de me-
trcpolitcno urbano. A densidade de ocupa-
ção dêste extremo da ilha, nos horas de
trabalho, anula o predominância do auto-
móvel. Um dos molhes do pôrto, no pri-
meiro plano à direito, serve como hel,iporto
fazendo o ligação frequente com os três
aeroportos de Novo York. Ao fundo, o
conjunto de edifícios de Midtown (muito
mais importante e maior do que o do
cidade baixo no extremO' do ilha). Forne-
cidopelo Port of New York, Authority).

ve uma expansão industrial e tecnológica
considerável, duronte a qual a mão-de-obro
agrícola e de produção de minério con-
tinuou a diminuir, mas ela está ainda no
estágio em que a expansão da produção
industrial é acompanhada de um aumento
de número de emprêgos nos processos de
produção e transformação dos produtos,
E no entanto os serviços têm a maior taxa
de crescimento e o setor quaternário (ban-
cos, finanças, segure, pesquisa, e cnslno
principalmente) crescem mais ràpidamente
do que qualquer outra categoria.
Ora, as atividades quaternárias atraem
umas às outras. Os negócios exigem !igo-
ções e contatos constantes com a adminis-
tração, a informação, a publicidade e a
pesquisa. O ensino exige a proximidade da
pesquisa e da informação. As atividades
governamentais têm necessidade de contato
com os negócios, a informação, a pesquisa
(e cada vez um domínio mais técnico) e
do ensino superior. Nenhuma dessas ativi-
dades pode se desenvolver longe de boas
bibliotecas. Nenhuma pode recrutar pessoal
qualificado se não lhe proporcionar passa-
tempos adequodos (ou seja, teatro, cinema,
concêrtos, museus, exposições restaurantes,
e mesmo boates) e meios satisfatórios de
educar seus fi lhos.
Esta é uma das razões porque as metró-
poles continuam atraindo e os locais de
trabalha se agrupam no coração das velhas

cidades, provocando nelas o oparecimento
de arranha-céus. Aquêle edifício alto, ser-
vido por meio de transportes coletivos de
boa qualidade, e de muitos elevadores,
oferece imensas vantagens para a concen-
tração das atividades de escritório nas
priximidades uns dos outros. Se os andares
acumulados na ilha de Manhattan fossem
distribuídos em edifícios de três e quatro
andares, cobririam um território muito mais
vasto, obrigando a longos deslocamentos
para os contatos pessoais, e além disso o
custo da construção, do equipamento e
manutenção dos serviços seria muito mais
elevado. Nova York tem hoje a mais densa,
mais maciça e mais espetacular concen-
tração de esçritórios em todo o mundo.
A linha ousado e recortada da crista dos
dois grupos de edifícios parece ter ctin-
gido o máximo de densidade e de volume,
sendo impossível moior aglomeração. E, no
entonto, as autoridades aprovaram a cons-
trução do Wordl Trade Center comportando
dois enormes edifícios, os mais oltcs do
mundo (1 10 andares, numa altura de 400
metros), formando o nóvo pórtico do maior
centro de negócios do mundo. O plano é
de concentrar em um único conjunto de
edifícios, tôdas as informações necessárias'
sôbre comércio internacional.
Por volta de 1946 os comentários sôbre
o futuro de Nova York eram invariàvel-
mente pessimistas. O futuro das grandes
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cidades estava na descentra Iizaçãa e 110

descongestionamento, dizia-se. Várias gran-
des emprêsas estudaram a transferência de
seus escritórios e suas sedes para outro
lugar. Depois disso, mais de 150 altos edi-
fí cios de escritórios foram construí dos e
ocupados em Nova York, e já se anuncia
a construção do World Trade Cerrter, que
ultrapassará todas os outros tanto em al-
tura como em área ocupada. No entanto
a população residente da cidade não au-
mentou.

Mas o volume de negócios que se faz aí,
apesar de não ser possível medí-Io, certa-
mente cresceu consideràvelmente.

Os diversos planos cdotoc'os em Londres
opós a segunda guerra mundial impunham
uma certa descentralização. O Livra Bran-
co publicado pelo govêrno britânico em fe-
vereiro de 1963 reconheceu o fracasso da
descentralização dos escritórios e admite
que a maior parte dêles, por seu papel
essencial na economia do país, deve se

situar em Iocal que favoreça oo moxrmo
a seu funcionamento. Na Holanda as au-
toridades chegororn à mesma conclusão cem
relação à Amsterdam. Em Paris não se
está longe de adotar a mesma orientação,
após algumas resistências, e numa ten-
tativa de situar o desenvolvimento do cen-
tro quaternário na direção de Neuilly e
de Saint-Germain-en-Laye, ao longo da via
dita Triungcl, traçada por Le Nâtre em
1665 para ligar o Louvre ao castelo de
Saint-Germain. Tóquio, que já ultrapassou
dez milhões de habitantes, cameça a se'
transformar em uma metrópole de escri-
tórios e laboratórios, e já se resignou a
isto.

Mas se as metrópoles e as regiões urbe-
nizcdcs, de caráter megalopolitano, jo se
delineiam em muitos países, outras metró-
peles, novas e antigas, se desenvolvem e
novas regiões urbanizadas se formam em
târno delas, no gênero das rivie as exis-
tentes na Itália, de Marselha a Mônaco;

Figura 4.

Maquete do World Trad Center, no bairro
flnanceiro de Nova YOr'k, aprovada em
1964. As d'uas enormes têrres, formando
um pórtico da pôrto e da cidade, terão
400 metros de altura e 110 andares, reu-
nindo escritórios que tratarão de problemas
ligados ao comércia internacional. Na ba-
se, construções baixas cercarão uma área
interna ou plozo, com uma superfície de
2ha. Os trabalhos já foram inieiedcs,
(Fornecido pelo Port of New York
Authorityl.

na costa oriental da Espanha; na costa me-
ridional da Inglaterra no litoral Suíço do
lago Leman; na Califórnia; na Flórida; na
Criméia, e, certamente, em breve, nos
países tropicais. Esta urbanização no estilo
"Rivieras" é bem significativa: geralmente
ela começa em zona escolhidas para o gozo
de férias daí se desenvolve o comércio e
muitas vêzes índúst- ias, e com o desen-
volvimento das férias coletivas e do núme-
ro dos aposentados, cresce ràpidamente a
vida de uma região que oferece atrativos
e divertimentos. Em conseqüêncio, os em-
preendimentos do tipo quaternário e que
procuram lugares suscetíveis de atrair o
pessoal altamente qualificado do qual êles
necessitam, decidem se estabelecer nestes
locais que unem o divertimento ao prestí-
gio. Foi desta forma que se desenvolveram
os aglomerados da Flórida e da Califórnia
e que se desenvolve atualmente o litoral
francês e o italiano de Marselha à Pisa.
As conveniências e a eficiência do trobc-



lho não são, portanto, os únicos motivos
que reunem em determinados locais as ati-
vidades quaternárias e as terciárias e se-
cundórics que gravitam sempre em tôrno
uos grandes eg.ornercdos. Os prazeres da
exrsrêncio são tambêm uma fÔI ço de aglo-
meração populacional em locais escolhidos.
Parece, também, que os aglomerados que
resultam de tais fatôres devem te-mer re-
giões urbanas apresentando condições de
vida bem melhores do que antigamente.

Miséria e promessas da urbaniza!;ão

Enquanto o estudo do fenômeno da urba-
nização demonstra que ela é determinada
pela evolução no sentido de uma sociedade
melnor, liberta do troboloo braçal, se.vil,
gozando de uma vida na qual o diverti-
mento e a segurança seriam acessíveis às
massas, as grandes metrópoles modernas
oferecem sintomas bem opostos e conhe-
cidos. Não é necessário lembrar aqui as
queixas, muitas vêzes funoadas, que vêm
de tôda parte. Falta habitação, escritórios,
escolas, conjuntos universitários, bibliote-
cas, enfim, quase tudo. Vive-se em uma
atmosfera cada vez mais viciada; bebe-se
uma água cada vez mais poluída não se
pode mais evitar os constantes ruídos que
sobem da terra ou vêem do céu; a cir-
culação é ditícil, lenta e custosa, mesmo
nos subúrbios e principalmente nas horas
em que todo mundo tem necessidade de
circular; os serviços mais simples não são
mais prestados com o mesmo cuidado de
antigamente, nem com pessoal tão com-
petente; a vida política interna da me-
trópole, assim como a da região urbana,
se deteriora, exige constantes reformos que
geralmente chegam muito tarde.

Será necessário continuar esta enumeração?
Todos conhecem de cor estas mazelas e
poderão fàcilmente completar o quadro.
Parece até que o resultado da crescimento
urbano só trouxe queixas, que é um mal,
determinando a extensão de uma doença
de sintomas numerosos e severos, tão in-
curável quanto o câncer. Êste ponto de
vista criou raízes em nossa herança cultu-
ral e filosófica. Já a Bíblia condena os
grandes cidades: Nínive, Babilônia e a
própria Jerusalém. O Apocalipse deveria
destruir êstes grandes centros cheios de
vícios. E há mais ou menos dois anos,
quando fui entrevistado em Vancouver,
pelo presidente da Ordem de Arquitetos
da Columbia Britânica, para a televisão
canadense, tive que responder à seguinte
pergunta: "Durante um debate recente sô-
bre o futuro de nossa cidade, nosso bispo
ressaltou que as grandes cidades conti-
nham mais pecados do que as pequenas.
V. Sa. - é também desta opinião?" Eu
só pude responder que nãa pensava que
a gravidade do pecado se medisse por ha-
bitantes. Mas certamente eu não utilizava
os mesmos critérios aue a outcridode reli-

giosc, e que estatí sticas invocar nesta ma-
téria?

Os grandes filásofos gregos também con-
denaram a grande metrópole, comer cicl ou
industrial, dando Atenas como exemplo, E
no entanta Platão e Aristóteles eram ate-
ninses, mas Atenas acabara de pe. der a
guerra do Petoponeso, l:sparta, vitoriosa e
cujas virtudes eram tão admiradas por
aqueles filosófos, era menos urbana, mais
dispersa, mais rural. É interessante obser-
var que esta clássica admiração das vir-
tudes espartanas nos foi transmitida prin-
cipalmente por pensadores e escritores
atenienses.

Esparta não deixou nenhuma obra memo-
rável de literatura, ao contrário, foi a ci-
vilização cteruense, com seus partidos e.
seus êr, os, suas osprrcçóes e seus pensa-
dores, que nos levou tantas tradições pre-
ciosas de democracia, liberdade e pro-
gresso.

O processo de urbanização conduziu à re-
visãa constante do direita e da pensamento
social, orientaaos para uma rnelnorio da
população. Nas cidades nasceram as tra-
dições democráticas e ali foram elaborados
as msrrurnenros que servem á Ciência, à
técnica e à organização da coletividade,
e que permitiram a abolição da escrava-
tura, a ascenção do trabalhador a uma
certa segur onçc física e econômica, ao
confôrto, aos divertimentos e que seus fi-
lhos tivessem uma boa educação. O cres-
cimento u. bano anterior tOI um toror de
imenso progresso. A urbanização, atual-
mente, dispõe de meios intrrutcmente mais
eficazes, mais poderosos, mais seguros, pa-
ra se criar o meio ambiente para uma vida
melhor. O estudo dos fatõres subjacentes,
que acabamos de apresentar, o demonst.c.
Será o homem incapaz de compreender
suas necessidades e seus meios?

A primeira necessidade é que as pessoas
responsáveis compreendem o fenômeno da
urbanização e o enfrentem com o urba-
nismo, a política, e pela maneira de viver.
O r1tmo de construção, o sistema de cir-
culação, o sistema administrativo das co-
letividades locais, o modo de imposição e
de financiamento, a política dos espaços
verdes, as formas de recreação dos odul-
tos, são resultados de decisões políticas;
são instrumentos que devem ser utilizados
e odaptados pora fazer face às 'necessi-
dades. A fim de que isto se faça de ma-
nei ra eficaz é necessária, antes de tudo,
compreender o que se passa e quais são
as necessidades e as probabilidades.

Êste estudo científico, objetivo, preliminar
00 planejamento somente agora começo
a ser aceito em alguns países. Muitas
vêzes a política é dirigida pela emoção e
pelas circunstâncias. Ora, a emoçãa cor-
responde primeiramente a um intenso de-
sejo de preservação do quadro familiar

no qual repousa o nosso passado, que ama- 25
mos, mesmo quando êle foi pouco agra-
dável. Os políticos temem que as mudan-
ças, as transferências de população e de
indústrias modifiquem o caráter político
de suas circunscrições eleitorox as quois
êles querem conservar antes de mais na-
da. A elite dirigente tem necessidades c:,-
téticas que se adaptam mal à Ieconstruçõo
frequente de suas cidades.

A política e a estética concorrem assim
para resistir ao movimento que deveria re-
sultar na maré montante da urbanização.
A primeira coisa deveria ser estudar, com-
preender, explicar e ensinar os mecanismos
e as características dêste fenômeno e' sua
capacidade de melhor~r a condição hu-
mana. Indubitàvelmente nunca será pos-

sível eliminar as mazelas do crescimento,
o caos e a feitura do processo de nasci-
mento e de desenvolvimento de novos for-
mas de vida. Mas é necessorro compreen-
der todo o potencial de benifícios contido
nesro urbanização, para tira- dela os re-
cursos que permitirão realizar sua pro-
m-~s~ô. As d'men:õcs cessoô rrOmCSS:J>
não passaram desapercebidas a nossa épo-
ca. Entre tôda as misérias do presente de-
vemos lembrar que mesmo do Apocalipse
surgiu uma cidade melhor.



o Estilo Românico
Leandro Kondev

26 o têrmo "românico" foi originalmente
usado com sentido depreciativo, tal como
o têrmo "gótico", empregado pelo primeira
vez pelo pintor Rafael em carta 00 Papa
Leão X, numa passagem em que o artista
do Renascimento se referia com desprêzo
à arte "bórbara" dos "godos" (alemães).
Com o "romântico" o história não foi mui-
to diversa. Um orqueólogo chamado Ger··
ville, em 1818, falando de algumas igrejas
normandas medievais, escreveu o um ami-
go que elos constituíam "o opus romanum,
desnaturado ou sucessivamente degradado
por nossos rudes ancestrais". O românico
como estilo, arquitetônico, foi, nessa mes-
ma carta, comparado por Gerville às lín-
guas românicas, nas quais o latim fôra
estropiado.

Apesar de mó vontade que a inspirou,
comparação não é infeliz. Assim como as
línguas românicas obriram caminho poro
grandes idiomcs e grandes literaturas dos
tempos modernos, o arte românica repre-
sentou um importante avanço na o-qultetu-
ra e na escultura do ocidente. Ela sucedeu
a um longo período de esterilidade cccde-
micista e de cópias servis das criações da
antiguidade.
No escultura, o românico marca o reopo-
recimento da figura humana. Do século
VII 00 século X, sob o pressão dos movi-
mentos iconaclastas, a figuro humana prà-
ticomente não foi objeto de qualquer repre-
sentação escultória no ocidente, exceção
feita às miniaturas carolíngias, que não
são propriamente esculturas.

Porto da Igreja St. Zeno
Verona - Itólia



Na arquitetura, o românico assinala uma
vitória decisiva no sentido da unificação
do espaço nas igrejas. As basílicos cristãs,
herdeiros da arquitetura das basílicas ro-
manas pagãs, careciam de orgonicidade na
estruturação do espaço. Havia nelas um
teto que se apoiava nas paredes, mas teto
e paredes constituíam duas coisas diversos;
aquêle estava justapôsto a estas em fun-
ção de uma necessidade prática e as duas
caisas não se fundiam em uma unidade
orgânica efetiva.

A abóboda

o elemento de que os arquitetos români-
cos se serviram como único para a unida-
de espacial das igrejas foi a abóboda. Os
tetos de madeira das basílicas se incendia-
vam com facilidade e os arquitetos româ-
nicos foram pressionodos pelas exigênciot-
práticas da vida material, no sentido de
conceberem outro tipo de cobertura para
as edificações: adotaram então, a abáboda,
que se prolongava as paredes em pedra e
ligava-as, por cima, através de uma forma
interiormente côncava. Adotaram primeir~
a chamado abóboda de meio canhão (de
formo semi-cilíndrica) e em seguido a cbó-
boda de arestas.
Os arquitetos românicas não inventaram a
abóboda: os cssí rios, os gregos, os etruscos,
os romanos, e os sí rios, entre outros, já a
conheciam. Célebres templos bizantinos são
abobadados. É preciso, portanto, rejeitar a
interpretação positivista que vê na abóboda
a matriz a partir da qual, por derivação
automática, se formou a arquitetura ro-
mânica. A abóboda é - isto sim - um
recurso técnico fundamental de que os ar-
quitetosromânicos se serviram para desen-
volver sua peculiar concepção espacial, seu
esti 10 carocterí stico.

As "fortalezas de Deus"

A utilização da cbóbodo criava alguns pro-
blemas para a construção. O pêso da nova
cobertura de pedra sobrecarregava os pa-
redes, exigia que elas fôssem grossas, re-
forçados, quase sem [cnelcs. Os pontos em
que a pressão se exercia mais fo. temente
foram colçcdos através de contrafortes ro-
bustos. O resultodo foi a aparência dto!
"fortalezas de Deus" assumida por clgu-
mos dos grondes igrejas românicas, como,
por exemplo, as catedrais alemãs de Spirc,
Mogúncia e Worms.
Os arquitetos da Lombardia, no norte elo
Itália, procuram - desde Os primeiros
tempos do românico naquelas paragens ---
reagir contra o aspecto excessivamente pe-
soda das edificações: para isso, recorreram
a expedientes ornamentais destinados a
tornar mais leve o exterior dos templos,
como arcos cegos e as chamadas "bandas
lombardas".
No entanto, a reação contra a aparência
externa pesada das construções produziu
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seus resultados mais interessantes em ou-
traregião da Itólia: em Pisa. Impressiona-
das com a curiosa inclinação da tôrre do
campanário, muitas pessoas deixam de
observar a notável qualidade ortística do
conjunto formado pelo catedral, pelo batis-
tério e pelo campanário; e deixam de no-
tar o habilidade com que, servindo-se de
um mármore belíssimo, de côres diversos,
distribuindo-o em múltiplos e bem propor-
cionados colunas, Buscheto projetou o ca-
tedral e Rainaldo lhe desenhou o fachada.
Com o duomo de Pisa, iniciado em 1'063,
o estilo romântico evidenciou que não pro-
duzia apenas as "fortalezas de Deus". que
também era capaz de criar templos de fi-
sionomia liberol, de ameno elegância civil.

Antecedentes históricos

Antes do estilo românico chegar o se apre-
sentar com feição próprio, definido, êle
amadureceu ao longo de uma "pré-histó-
ria" Dois marcos desta "pré-história" são
o chamada "renascença carolíngia" (768-
814) e o período otoniano (o alemão Otto
foi coroado imperador em Roma no ano de
962), Entre os dois citados marcos acha-
se um dos séculos mais estéreis do histó-
rio da arte ocidental. Carlos Mogno
embora fôsse êle próprio analfabeto --
procurou recgir contra o descaso o que em
geral se vira relegado o produção cultural
e incentivou uma retomado das velhos tra-
dições artísticas romanos, cristãs. A capela
de Aix, que êle mondou construir, é uma
cópia slmplificodo da igreja de São Vital
de Rovenc. A arte carolígia é a mais in-
teressante no domínio (menor) da ourive-
saria do que no domínio (maior) do arqui-
tetura. Após a morte de Carlos Mogno, o
movimento se degradou em estagnação.

Mais de um século depois, o arquitetura
otoniana voltou o apresentar criações dignos
de nota. Porém nos edificcções otonianas

- como observo Henri Focillon (J) - a
decoração se recuso o ser absorvida pela
pedra, o cdôrno não se deixa subordinar
às exigências naturalmente totalitárias do
espaço arquitetônico.

Cluny

Quase no mesmo época em que Otto foL
coroado imperador, o abade Majeul assumiu
a direção do mosteiro de Cluny, na Borgo-
nha (França): 965.
Os mosteiros eram, sabidamente, os núcleos
monopolizodores da cultura na Idade Mé-
dia e era decisiva a influência dêles na
vida espiritual da época. O abade iniciou,
em Cluny, reformas dinamizadoros que vie-
ram a ter profundos conseqüências paro a
história do cultura ocidental. Um dos as-
pectos dessas reformas foi o ocolbimentó
dedo às idéios novas que sngend-orom o
estilo românico: Cluny não só odotou tais
idéios como passou a exportá-Ios.
Os germes do românico estavam presentes,
disperses, em diversos templos do norte do
Espanha e do norte da Itália. O historiador,
espanhal Puig y Cadafalch (2) chamou
"primeira arte românica" êsse conjunta de
manifestações estilísticas, que, embora dis-
persas, apresentam uma surpreendente con-
vergência de aspectos técnicos e formais.
Na Espcnho, merecem ser mencionadas,
pela precocidade dos soluções que adota-
ram para suas abóbodas, as igrejas de San-
ta Cecília de Monteserrot e do Santo Pa-
dre de Cárceres. Na Itália, devem ser re-
feridos o igreja de Sõo Fidel, de Como, a
igreja de São Bábila, de Milão e - um
pouco posterior, mas assinalando um gran-
de avanço arquitetônico - a igreja de San-
to Ambrósio, também em Milão.
Historicamente, contudo, essas conquistas
dispersas da "primeira arte românica" não
ob:iram caminho para um movimento com-
parável ao que se liga a Cluny. Foi Cluny



28 que impulsionou o românico no sentido de
realizações mais amplas e mais diferencia-
das, tanto na direção do sul como na dire-
ção do norte, através da mobilização das
normandos.

Os normandos

Mostrando que não eram apenas vikings,
capazes de proezas marítimas <Como a tra-
vessia do Atlântico), os no-mondes, que do-
minavam a noroeste da França, assimila-
ram dos franceses tudo o que Ihes servia:
o idioma, os métodos de administração feu-
dal e as idéias avançadas de Cluny.
Logo surgiram, no noroeste da França, no
século XI as igrejas românicas normandas
de Jumíéges e de Caen. Nesta última ci-
dade ,foram edificadas a igreja de Santo
Estêvão (abadia das homens) e a da Trin-
dade (abadia c'cs mulheres).
Os normandos leva am o românico à In-
glaterra, como se vê nas igrejas de Can-
terbury (iniciada em 1070), Lincoln (em
1072), Rachester (I 077), Winchester
(1079), Tewkesbury (1088), Glaucester
(1089), Ely (1090) e Durnhan (1093).

Levaram-na também à Sicília, por êles
conquistada. E na Sicília - como se pede
verificar pelas catedrais de Cefalu e Mon-
reale - a austeridade do estilo normcn-
do, cuidadosamente mantido na França e
na Inglaterra, cedeu lugar a formas desen-
voltas e côres vivas inspiradas pela arte
bizantina e pela cultura árabe. Substituin-
do os árabes na dominaçõo da ilha, os nor-
mondes sofreram a influência das institui-
ções dos antigos colonizadores. A tal ponto
que Guilherme I, normando, cristão, acobou
par organizar um harém muçulmano para
seu uso,

Igreja de Santa Maria, em
Cosmedin, Roma - Itália

O românico francês

A versão normanda é apenas uma das li-
nhas seguidas pelo românico em sua evo.
lucão. O próorio mosteiro de Cluny deu
origem a outras tendências.

Cluny estimulou a peregrinação a Santiago
de Cornpostelo, na Galícia (noroeste da pe-
nínsula ibérica) e os roteiros desta peregri-
nacão fo am sendo pontilhados de igrejas,
histórica e esteticamente impo tentes, teis
coma S. Sernin de Toulouse (1076-1119) e
Sainte Foy de Conques (1050-1108). Além
disso, foi graças a Cluny que se construiu
a própria catedral de Santiago de Cem-
postela (1078-1128), em cujo pórtico de
Glória certo mestre Moteus deixou estátuas
que são verdadeiras obras-orimas e que
antecipam a sutileza da estatuária gótica.
O mosteiro de Clunv, êle mesmo, teve duas
ig-ejos que se sucederam uma à outra an-
tes de promover a construção de seu tercei ro
templo (1088-1120) que, com seus 198
metros de comprimento veio a ser a maior
igreia que a cristandade tivera até então
(o que infelizmente foi quase tôda destruí-
da por um incêndio em 1810), Esta tercei-
ra e magnificente igreja de Cluny fasci-
nou os crnui+etos da épocc: a ig-eja de
Paray--Ie-Monyal, sob a influência dêsse
fascínia, foi construída como imitação dela.
['e modo geral, contudo Cluny não levou
às igrelcs que fêz nascerem uma fisionomia
rcmônico individuolizada, característica:
sua influência foi genérica e se concreti-
zou através de numerosas variações esté-
ticas.

E ainda mais: é preciso dizer que nem
todo o românico francês se deve a Cluny.
As igrejas cistercienses de Fontency, Cloir-
vaux e Pontigny, por exempla - ligadas

a outra ordem beneditina, concorrente de
Cluny - apesar da organização altamen-
te centralizada de Citecux, também con-
tribuiram para o desenvolvimento do ro-
mânico e sua diversificação regional. UmJ
das características mais interessantes da
floração românica está na crescente di-
versidade de seus frutos nas diferentes re-
giões,
Essa diversificação estilí stica acentuada
pode ser mais fàcilmente compreendida se
atentarmos bem na que era a sociedade
medieval, se observarmos a fragmentação
da vida social em feudos mais ou menas
autárquicos, que produziam o que consu-
miam e consumiam o que produziam, man-
tendo escassa intercâmbio entre êles. Dada
a inexistência de efetiva unidade nccloncl,
o movimento do românico só pode 'se desen-
volver mantendo grande autonomia no
adaptoção às condições locais de cada re-
gião da França.
Além de Borgonho - onde se acha Cluny
- outras regiões da França deram origem
a uma arte românica de feição, própria,
peculiar: a Provença (sudeste), Auvergne
(centro-sul) e Poitiers (sudoeste), por exem-
plo.
Comparado ao estilo normando, o români-
co dessas regiões apresenta alguns aspec-
tos dignos de nota. Dois dêles exigem men-
ção especial: 1) Se algumas igrejas nor-
mandas ainda não eram abobadadas, cqui
a românico já assume a sua expressão mais
conseqõente e a abóbada se generaliza; 2)
Se o normando é normalmente austero e
sem ornatos, aqui o românico se serve com
desembaraço da esculturo.

Escultura

A representação escultória de figuras hu-
manas em pedra foi reintroduziida pelo ro-
mânico na arquitetura. A princlplo, ao que
parece, na Catalunha (nordeste da Espa-
nh~l: depois, no sul da França e na Bar-
ganha.
Em seus primeiros passos, a escultura ro-
mânica imitou as formas das iluminuras
om que eram decorados os manuscritos
medievais e imitou aspectos dos objetos de
ourivesaria e das pequenas peças traba-
Inadas em marfim. Instalou-se nos copitéis
das colunas, r.os tímpanos colocados logo
acima das portas, no próprio corpo das
colunos, para chegar até, em alguns coses,
a espolhvr-se por tôda a fachada de de-
terminadas ig ejas <Como por exemplo, n J

catedral de Angouleme e em Notre-Dcrne
-Ia-Grande Poitiersl.
Embora, ao desenvolver-se a escultura ro-
mônica tenha chegado a resultados expres-
sivos e até geniais (como as obras de mes-
tre Mateus em Santiago de Compcstelo).
ela, em geral, permaneceu tôsca. Mesmo
o expressivo pórtico do mosteiro de Rip:1I
e os interessantes relêvos do claustro do
mosteiro de S. Domingos de Silos, na Espa-



ponho, permanecem obras rústicas. Mesmo
os belos tímpanos de Moissac e Vezeloy,
no Franço, nos apresentam figuras canhes-
trcs, de gestos duros. Os vultos humanos
representados assumem posturas subordi-
nados às exigências do exí guo espaço con-
cedido 00 quadro em que devem estar si-
tuados:muitas vêzes são obrigados a se
dobrar, a se reduzir, humildemente, pera
melhor servir a um conjunto dentro do
qual Ihes cabe uma função subalterna.
Não devemos nos esquecer de que a con-
cepção teológica vigente e oficialmente
sancionado pela Igreja alertava constante-
mente os homens contra a vaidade, contra
a preocupação com o bem-estar individual.
Os indivíduos eram ensinados a se apaga-
rem em face do grandeza de Deus. Adão e
Eva, nos capitéis de Cluny, são represen-
tados quase com o aparência de dois ver-
mes. A dinamização sócio-econômica pro-
movida pela atividade mercantil ainda não
abrira no feudalismo os brechas que viriam
a se manifestar no tímido reaparecimento
do individualismo que revelaria o caráter
burguês do arte gótico.
A arte romônica é monástico e aristocrática
_ diz Arnold Hauser (3) - ao passo que
a arte gótica é burguesa e urbana. É fácil
constatar a justeza dessa observação: b.Js-
ta ver que os tempos românicos se situem
predominantemente em aldeias, em mostel-
ros afastados dos centros urbanos, enquan-
to as catedrais góticas pertencem, via de
regra, a cidades já desenvolvidos.
A maneira de conceber o papel do indiví-
duo na vida social não se reflete só na
abro, na representação da pessoa humana
em trabalhos escultórios: reflete-se também
no modo do artista encarar a suo relação
pessoal com a obra. Os arquitetos dos cate-
drais góticas de Reims e Amiens deixaram
seus nomes gravados na pedra; os esculto-
res e arquitetos românicos, solvo raras ex-
ceções, são anônimos.

o rGmeSnico italiano

Fora da França e da Espanha, a escultura.
românica não teve tanta importância. Suas
exoressõ=s ~crois notáveis, na Itália, estão'
na catedral de: Módena e nos trabalhos que
Benedetto Antelami deixou na catedral de
Pormo, ou então nos bronzes da porta da
izreio de São Zeno, em Verona, que riva-
li7""'" re..,., os broriz es (olonel-osl d" ig-eja
de São Miguel de Hildesheim (1015) e com
os bronzes da catedral de Gniezno, na Po-
lônia.
A imoortôncia do românico italiano está
",pnos nas suas esculturas do Que na suo
('tl'"rlllÍttltura. E~+á em istrp.ios corno os iá
rpf,,-;n,.,s cotpnrol de Piso {nnh'rior a
Cluny li", catedrais sicilionas de Cefolu e
Mnnreole, igre;o de $ont" Amb-éslo, em
MHiío. e São Zpno, dF! Verono. Ou então
em outros templos ainda não citamos e

merecem referência tais como: a catedral
de Case ta Velha (já inteiramente abobada-
do), a igreja de São Miniato no monte, em
Florença, o catedral de Flésole, a catedral
de Bari, a igreja de São Clemente em
Roma (com decoração interior de mosai-
cos à maneira bizantina, e edificada sôbre
uma velha basílica pcleo-cristão), além de
várias outras igrejas, que omitimos poro
não alongar demasiado a presente expo-
sição.

ela apresenta troços de uma extrema orlgi- 29
nalidade.
A pintura acompanha a arte românico em
sua generalidade, quanto à inspiração: é,
obviamente religiosa. Os temos religiosos,
contudo, recebem tratamento saborosamen-
te popular, no pintura catalã.
).:; representação do marítimo de S. Cyr,
proveniente do altar de Durro, tende for-
temente o um expressionismo caricatural.
A linha que assinala o movimento do serro
através do corpo do santo e a posição gro-
tesco dos carrascos provocam-nos, hoje,
um sorriso. Na cena em que São Martinho
reparte seu casaco com um pobre (prove-
niente do altar de Puigbó) e na represen-
tação de Cristo lodecdo por seus apósto-

Pintura

Se no Itália o pintura românico sofre uma
cloro influência bizantino, oriental, na Es-
ponho - particularmente no Cotolunha -

Fachada da Igreja São Miniato - Florença, Itália



20 los, que o fitam com olhos arregalados
(proveniente do altar do Seu de U gelll, o
cspecto caricatural já é contrabalançado
pelo equilibrio do composição e pelo que-
Iídode pictórico elevado. E no ábside de
São Clemente de Tchull o resultado alcan-
çado pelo pintura coto lã, o despeito do sue
ingenuidade básico, chego à impotência
Em nossos dias, a pintura românico não
está sendo apreciado como merece. O Mu-
seu de Arte do Catalunha, par exemplo,
que é provàvelmente cquêle que possui "
mais rico acêrvo de pintura românica exis-
tente no mundo, só foi visitado, em 1967,
por pouco mais de 8.000 pessoas. O que
dá uma médio diário de pouco mais de
vinte visitantes.

Processo e Tradição

O apogeu do românico no ocidente coin-
cidiu, no tempo, com o auge do segunda
idade áureo do estilo bizntino, no oriente.
O românico sofreu sensível influência do
bizatino: há lugares em que ambos os es-
tilos coincidem, lodo a lado (como na ilha
de Torcello, perto de Veneza, que possui
duas igrejas mais ou menos contemporâ-
neas, sendo uma - o catedral - bizan-
tina, e a outra - a igreja de Santa Fosca
- românica.
O bizantino, contudo, era eminentemente
conservador: suo grandeza estava na res-

Aparição do Senhor sôbre, às águas

tauração fiel e entusiástica dos formos do
passado, a herança o alimentava mas tam-
bém o tolhia, cerceava a iniciativa de seus
artistas criadores. O românico, ao contrá-
rio, se abria para o futuro era dinâmico:
nascera da rejeição de uma estagnação ar-
tí stica de cinco séculos do repulsa à rotina
das cápias. Com a dlsposíçõo de não mais
se prender à repetição do programo dos
antigas basílicas e a busca de soluções
originais o romântico deu início a um
movimento que impulsionaria a arte oci-
dental sempre poro adiante, em ritmos de
mudança cada vez mais acelerados.
A importância máximo do românico - e
do gótico, poro ° qual o românico abriu
caminho - está nesse dinamismo inovador,
na capacidade de não se deixar escravi-
zar por qualquer tradição estratificada. Ao
mesmo tempo, entretanto, não podemos
deixar de assinalar nas grandes reclizc-
ções artísticos e culturais daquela época
a contenção e o equilíbrio do movimento
inovador. A mudança fecundo exige co-
ragem firmeza porém exclui o espalhafato,
a embriaguez e a irresponsabilidade. Hoje,
quando o sêde de novidade levo o empre-
endimentos pouco sérios e a neurose clvl-
lizacionol impele o um ritmo alucinante de
mudanças mal dominados, o lição que o
românico nos dá é a de uma experiência
genialmente inovadora e, simultâneo mente,
notável pela sobriedade.

O cordeiro de sete olhos

{



Françoise Choay é autora de L'Urbanisme,
utopIa et réalites; obra composta de um
ensaio "L'Urbanisme en question", que
se constitui numa das mais lúcidas análi~es
da evolução do pensamento urbanístico e
de uma antologia sôbre urbanismo na qual
são recolhidos textos de pensadores que
vão de FO'uriera Frank Lloyd Wright e de
Marx a Jane Jacobs.
F. C. faz crítica de arte de arquitetura em
L'Observateur" em "L'Oeil" e em L'art de
France".
No trabalho que transcrevemos, F.C. dis-
cute a possibilidade de se tentar uma se-
miologia da cidade e, a validade de um
estudo dessa natureza na abertura de pers-
pectivas no campo do urbanismo. !ste ar-
tigo de F. C. foi publicado originalmente no
n.O 31, de l'Architeture d'Aujourd'hui ju-
nho/julho de 1967, dedicado a urbanis-
mo.

Sem iologia e Urbanismo
Fronçoise Chooy

Pode-se tentar uma semiologia (I) da for-
ma de agrupamento ,humano chamado ci-
dade? Ou seja, a cidade poderia ser estu-
dada segunda um método derivado do da
linguística geral e ser considerada como
um sistema não verbal de elementos signi-
ficativos, cujas estruturas sejam ligadas às
de outros sistemas de significação cultural?
Em caso afirmativo, tal estudo abriria pers-
pectivas práticas? Seria suscetível de ofe-
recer a nós, urbanistas, o fio condutor que
permitisse dar aos novos conjuntos urba-
nos uma riqueza de significação da qual
êles são hoje desprovidos? Tais são as duas
questões de que se tratará aqui.

I - Sistemas puros

Antes de abordar o problema particular da
cidade, convém indagar de um modo mais
geral se a aglomeração construída se pres-
ta 00 tratamento semiológico ou se a ma-
terialidade de seus elementos e sua des-
tinação prático não o tornam imprópria o
acolher significações, imprópria à expres-
são simbólica.
A prova em contrário é dada por Cláude
Lévi-Strauss em páginas memoráveis con-
sagradas às "aldeias" de algumas sociedo-
des não históricas da América do Sul (2l.
Relembremos, brevemente, o exemplo da al-
deia Bororó, Ela é constituído por cabanas
agrupadas três a três e dispostos conceên-
tricamente em tôrno de um espaço cujo
centro é ocupalo por uma cabana maior,
chamada casa dos homens. Dois eixos ima-
ginários, N. S. e E. O. dividem a área cen-
tral em duas metades, duas vêzes, receben-
do cada uma um nome. Êstes diversos ele-
mentos (cabana, casa, fração, da área cen-
tral) formam um sistema. Desprovido de
autonomia individual, êsses elementos não
têm sentido senão em função uns com os
outros e suas relações são definidas pelas
regras que se referem à ordem cosmoló-
gica e aos rituais religiosos, às estruturas
le c~mando e à organização do trabalho,
aos sistemas de parentesco e às regras do
matrimônio. Entre os Bororós, a posição da
minha casa na aldeia fixa de uma vez por
tôdas, a minha atividade econômica, meu
papel nas cerimônias religiosas, minhas es-
colhas possíveis em têrrr:os de conjuntos.
Além disso, a "estrutura da aldeia não faz
mais que permitir o jôgo refinado das ins-
tituições; resume e assegura as relações
entre o homem e o universo, entre a socie-
dade e o mundo sobrenatural, entreves vi-
vos e os mortos" (3). Em resumo, engaja
o conjunto das condutas sociais. O sistema
construído está saturado de significações.
A demonstração por absurdo é feita pelos
missionários solesianos que ao converte-
rem os indígenas ao cristianismo, logo fa-
zem-nos mudar a posição de sua casa. A
análise de Cláude Lévi-Strouss é explícito:
'Desorientados em relação aos pontos car-
diais, privados do plano que fornecia um
argumento ao seu saber, os indígenas per-

dem ràpidamente o sentido das tradições, 31
como se seus sistemas social e religioso
fôssem muito complicados para se Iibe.tor
do esquema tornado patente pelo plano
do aldeia e cujos gestos cotidianos reno-
vam perpàtuamente os contornos (4)". As-
sim, volumes cheios e volumes vazios ()
vazio tal como nós o concebemos, não exis-
te, é significativo em si e por função de
ligação) estõo engojados numa combinoçõo
fascinante para nós na medida em que ela
é enraizante. Pouco importa que a aldeia
Bororó sejo precária e demolida em cada
três anos (após o esgotamento do solo cir-
cunvizinho) para ser reconstruída alhures;
sua estrutura leve coroa de êxito êste en-
raizamento, esta ligação com um espaço
geográfico para nós tornada misteriosa e
que ultrapassa o que obtemos de nossos
blockhaus de concreto que parecem entre-
tanto mergulhar raízes também sólidas no
solo. Um sistema construido do tipo Bororó
aparece asim como um homologo e uma
antí tese do sistema de escrita que, ao
contrário, desenraí za.

Por mais convincente que seja, tal análise
transferível ao caso de sociedades engaja-
das na história? A fim de responder a essa
questão, se analizarão alguns exemplos cujo
denominação comum de "cidades" enco-
bre realidades históricas dife-entes.
Seja o caso da cidade grega do fim do sé-
culo VI (4), no momento em que surge a
ágora e desaparece a "antiga incomunicc-
bilidade dos lares enraizados num ponto
do solo" e seu radical de heterogeneidade.
A ágora, sede da Hestia Koiné, constitui
o lugar valorizado, o centro, o elemento
maior que dá sentido e em relação ao qual
se ordenam os elementos menores das ca-
sas, desde então sernelhontes e dotadas de
um pêso semôntico idêntico. Esta estrutu-
ra do sistema da cidade é a mesma que
a do sistema político, a saber a isomonio
(igualdade jurídico-política dos cidadãos),
e condiciona seu funcionamento. J. P. Ver-
nant observo que "a organização para a
cidade de um espaço político hemogêneo
onde só o centro tem valor privilegiado,
precisamente porque, em relação a êle, tô-
das as posições diversas que ocupam 05

cidadãos su-gem sistemáticas e reversíveis,"
ou ainda êle descreve o Hestia Koiné, nôvo
lar "que exprime agora o centro, com.o
denominação comum de tôdas as casas
constituindo a polis (5)

Mas a organização do espaço não envol-
ve só o prática política. Implica não sõ-
mente num ritual religioso, mas encami-
nha a um saber, a uma experiência m.a-
temática que elabora então os conceitos
de igualdade, de simetria, de reversibili-
dade e a uma cosmologlc saída das filoso-
fias iônicas. "A despeito de sua aparente
desordem, os terras, os mares e os rios
aparecem sôbre o mapa agrupados e dis-
tribuídos segundo relações rigorosas de cor-
respondêncio e simetria (6)". E J. P. Ver-



32 ncnr acentua que a hemologia dessas di-
versas estruturas é confirmada pelo "em-
prêgo no pensamento físico e político, do
mesmo vocabulário, o recurso a um mesmo
instrumental de conceituação" (7l.

Um segundo exemplo pode ser tomado à
cidade medieval, quadro de uma organiza-
ção social e política mais falha. Poder-se-ia
caracterizar êste sistema pela dupla rela-
ção mantido pelos elementos de base, de
uma parte com os moere-elementos, os
polos semântica mente carregados que são
a igreja, o castelo (seus derivados), a mu-
rclho e por outro lado entre êies. Nesse
segunda relação os elementos de base (ca-
sais individuais) diferenciam-se uns dos
outros em particular por sua cobertura
(cumieiro) e as aberturas de suas facha-
das, sua heterogeneidade se inscreve e se
desenrola ao longo da rua, em uma rela-
ção de' proximidade que se chamará sin-
tagmática (7l.

Esto anál ise não é senão um esquema gros-
seiro que não leva em consideração as
numerosas variantes no tempo e no espaço;
o estudo semiológico da cidade medieval
fica por fazer (8). É claro, entretanto, que
o sistema urbano regula e ordena a vida
quotidiana exprimindo a função central da
religião, a orc'ern feudcl e também, por sua
organização sintagmática, esta relação afe-
tiva de proximidade mantido vivaz ainda
hoje no ocidente, através de suas aldeias.
Apesar de sua heterogeneidade, observa-se
um certo número de traços comuns a êsses
conjuntos construí dos e à aldeia Bororó.
Quer pertençam a sociedade não-históricas
ou a sociedade históricas, êles formam sis-
temas fechados de evolução lenta.

Se bem que específicos e puros, êstes sis-
temas condicionam e são condicionados por
um conjunto (mais ou menos importante
mas múltiplo) de outros sistemas. Engo-
jam-se numa conduta global de comporta-
mento físicos e mentais. Dir-se-ia que são
hipersignificativos.

O espaço vazio não existe. Tôda parte não
construido não é por isso menos significa-
tiva: fato que se traduz na língua grega
onde nenbumo palavra designa espaço, só
o lugar, topos existe. E, como aliás se verá
depois, só os lugares constituem sistemas
semiológicos puros.

11 - Sistemas mistos

Êstes poucos exemplos tendo ilustrado o
conceito de semiologia e servido para mos-
trar o empreendimento, a função de inte-
gração social e a significação global que
pode, em certas condições, assumir um sis-
tema, construído nos aproximaremos ago-
ra da existência atual.

Se considerarmos os sistemas abertos, de
evolução rápida, que são as cidades dos
"tempos modernos", percebe-se que, ao
contrário dos precedentes êles são hiposigni-
ficativos, e que perderam sua pureza.

A aceleração da história revela o VICIO de
todo sistema construí do: uma permanên-
cia e uma rigidez que os impede de se
transformar e de evoluir lentcmente e
com facilidade como tantas outros insti-
tuições não enraizados, da língua à pin-
tura ou ás vesnmenros. j',ão poden.,o S2-

gui r o ritmo de transformaçõo das outras
estruturas, o sistema urbono está amea-
çodo em sua existência e sua possibilida-
de de significação, condenada, em parte,
ao anacronismo.
Contra êsse perigo permanente, um só e
reduzido meio de defesa: a reestruturação
parcial, ou dito de outra maneira, a engro-
bação de sintagmas limitados no inre. ior
de novas sintagmas. A história de Paris nas
oferece numerosas ilustrações dêsse pro-
cesso. As portas de Sant-Denis e Sant-
lv.o r trn, IA"oenco sua funçãa de fecncr,
tornaram-se monumentos-referência; a ro-
tunda do parque Morceau, perdendo seu
sentido de barreira e sua preferência à
vida econômica, é agora lugar de lczeres,
cUJO relógio marca os momentos. Da mes-
ma maneira, nos bairros comerciais, os sin-
tagmas constituí dos pela sucessão de fa-
chadas no térreo estão em constante trans-
formação. Pintura e placagem de materiais
heterogêneos permitem transformar uma
série de pequenos elementos (no caso das
ruas medievais de casa estreita) num gran-
de elemento único ao contrário dividir um
grande elemento em uma série de peque-
nos (seria o caso de um longo imóvel
haussmanniano, cujo térreo teria sido frag-
mentado em várias boutiques de luxo). O
modêlo dessas reestruturações quase incons-
cientes, como as da língua, não é aplicado
de modo acertado pelos urbanistas: pare-
ce por exemplo, no caso do centro de
Halles onde a inserção dos pavilhões de
Baltard numa novo estrutura teria confe-
rido um sentido nôvo, permitido sua con-
servação e evitando a tábula rasa.
Mais eficaz, entretanto, contra a obsolên-
cia e o anacronismo é a ajuda fornecido
por sistemas de suplências, tais como os
códigos de circulação, e do conjunto de in-
formações gráficas (imagens e descrições)
que invadem as cidades ocidentais a um
certo nível do seu desenvolvimento (9). A
êstes sistemas de suplência se apegam hoje
certos teóricos como K. Lynch que nêles
vêm o meio de dar à cidade uma nova le-
gibilidade. Êste recurso não chega a esccn-
der o fato irremediável de que os sistemas
construí dos perderam desde então sua au.
tonornio: reduzidos a seus elementos espe-
cíficos, não podem mais significar eficaz-
mente.
Aliás, na medida mesma em que são vo-
tados 00 anacronismo parcial, perdem a
riqueza de significações, acima descrita.
Deixam de abranger o conjunto de con-
dutos culturais e são substituídos em sua
função social integradoura por novos sis-
temas como o imprensa posteriormente os
telecomunicações, cujo desenvolvimento é

00 mesmo tempo causo e efeito desta
obsolescência. Quando o sistema construido
deixo de ser para o indiví duo uma referên-
cia global, é que se produz a passagem de
lugar o espaço.

A cidade barrôca pode ser considerada
como uma primeira etapa desta transfor-
mação. Sua organização, contaminada pela
organização do espaço pictural, correspon-
de a uma analítica do olhar. Estetizando-
se, tornando-se espetáculo, a cidade co-
meça a tamar uma dimensão lúdica, a se,
vivido numa relação de distâncias que é o
antítese do engajamento implicado pelos
sistemas fechados.

Entretanto, a cidade barrôca não é vivido
como espetáculo pela totalidade de seus
habitantes, mas apenas por uma frcçõo
privilegiado desses. Porque, nas cidades de
evolução acelerada, não somente o siste-
ma construído está ameaçado de anacro-
nismo, como tem êle mesmo uma função.
anacronizadora, o que se pode ver nas
grandes cidades de hoje, onde subsistem
trechos Internos construí dos de sistemas
pertencentes a idades posscc'os, pré-Indus-
triais ou contemporôneos dos começos da
industrialização. Com efeito, nestes lugares
permanecem vivendo camadas de popula-
ção que, por razões diversas, não fazem
ou o fazem insuficientemente-uso dos sis-
temas de transformação, e vivem o espaço
urbano de maneiro anacrônica, carregan-
do pesos semônticas diversos segundo o
caso. Eis porque quando se onoltso o com-
portamento dos habitantes de um aglo-
merado conternpo: âneo em relação ao es-
paço urbano, a significação que êste apre-
senta para êles, num mesmo momento,
percebe-se que a noção de sincronia é ilu-
sória: uma diacronia cultural se abre em
sincronia cronológica. Pode-se entõo torno-
conhecimento da diversidade de reloçõe.i
mantidos pelos membros das sociedades
industrializadas com suas cidades, pela
existência de níveis politológicos cujo con-
ceito está calcado sôbre os níveis epis-
temológicos definidos por O. Boehelard
(10l.
A disparidade dêsses níveis se manifesta
em particular no curso de suas experien-
cios cruciais. A primeira delas é a expe-
riência da renovação ~rbana (11) que põe
em evidência o comportamento dos mino-
rias de classes e de etnias que continuam
a viver em sistemas sintagmáticos cujo
modêlo seria o da aldeia. Efetivamente, o
palavra aldeia volta como uma litania nos-
tálgica aos lábios dos "renovados" do
Xl l l? arrodissement que H. Ccing inter-
rogou sôbre seu bairro, antes da renova-
ção. E foi por esta mesmo razão que o so-
ciológico americano H. Gans, intitulou seu
livro sôbre slums (12) "The Urban Villo-
gers".

Uma vez mais Spengler foi perpicaz ou no-
tar que "cada grande cidade conservou
contos onde vivem. em suas ruelas como



nos campos, fragmentos de humanidade
quase rurais e mantendo por isso com a
rua relações quase de aldeães" (13). Em
Paris são aldeias dessa natureza os setores
da rua Harvey, a rua Clisson, a impasse
do Futuro. Aldeias, igualmente à extre-
midade norte de Boston e as favelas do
Rio de Janeiro. A outra experiência tem
lugar às expensas da industrialização do
terceiro mundo; note-se que quando os
urbanistas tornam o espaço semíológicc-
mente, englobando certas culturas os mi-
crc-culturos, substituem nossa espaço de
operação, elas lesam grandemente os in-
teressados. Pois que o sistema substituto
não é imediatamente bostcnte significati-
vo, ligado a um número suficiente de con-
dutas culturais para serem levados em con-
sideração. Sua adoção supõe que, ao mes-
mo tempo, possa ser adotado o conjunto
de outros sistemos - mais abstratos de
informação e comunicação dás sociedades
industriais: supõe uma espécie de desen-
raizar-se do lugar, de seu empreendimento
e de seus sortilégios são verbalizados.

111 - A primazitl de. econômico.

Hiposignificação, redução semântica nâo
implica por isso em nOn-sense. O que
demasiadas vêzes interpretamos corno tal
nas megalópolis ou nos grandes conjuntos
de hoje, não é senão a monotonia de uma
mensagem limitada. Qual é, com efeito, o
referente do espaço urbana depois da Re-
volução Industrial: essencialmente, o nôvo
modo de produção tanto tecnalógico quan-
to econômico. Êste moda de produção de-
termina no século XIX a bipartição das
cidades industriais em duas frações (14)
uma correspondente à função econômica
de produçõo-c à classe social dos produto-
res e a outra à função econômica do con-
sumo e à classe social dos consumidores
O espaço urbano não leva em consideração
pràticamente senão êste setor de ativido-
des.

Não se insistirá jamais bastante sôbre o
importância desta reduçõo semântica do
espaço construido que, na passagem do
século XVIII para o século XIX toma, por
sua radicalidade, o valor de uma mutação.
Evocor-se-ú ràpidamente aqui, ao nível
do inconsciente e do consciente, duas con-
seqüências desta redução.
Ao nível do inconsciente coletivo observa-
se uma espécie de "retrocesso" da frus-
tação imposta pela redução semântica do
espaço urbano. Em gestação desde a época
de Rousseau (15) um imaginário urbano"
se desenvolve fazendo da cidade um ele-
mento mítico cuja função é análoga à
exercida anteriormente pelo meio natural.
Spengler escreve: "O camponês infestou
um dia o mercado, a cidade rural e nutriu-
se do melhor de seu sangue. Agora a ci-
dade digante, insaciável, suga o campo,
exige-lhe sem cessar novos fluxos do ho-

mem, que ela devora até morrer, ela pró-
pria exangue, em um deserto inabitado
(15)". Em sua origem, a aglomeração cons-
truído, a aldeiola a aldeia, depois pequena
cidade, é o elemento de segurança onde
o homem se acha e se coloca opondo-se à
natureza. Quando sobrevém o tempo da
cidade industrial e da conurbcçõo, é o pró-
prio tecido urbano que aparece à consciên-
cia coletiva como uma outra natureza
ameaçando a existência dos homens. É o
que Le Corbusier traduzirá na metáfora fa-
mosa "a cidade moderna é um câncer que
se suporta bem".
O empoorecrrnentc semântico do sistema
construi ao, tera ao ru vet de sua ierrurc

esta vez, uma out.o ccnsequéncrc: sua
contormncçóo, irr eversrvei, pero SISTema da
n nguc e, por ISSO mesmo, a perda oerrru-
tive e cornprerc de sua pureza jo rncricnu-
da pela tunçao aos SISTemas ae sup.enc.c.

x.orn ereiro, a pr oureroçco ao recruo ur oa-
no seu oesenvorvimento numo or oern ele-
rnen.or e nrpos.gru nccuvo tem aaao a ilu-

sôo no cecor rer do secuio XI)\. de ceso.>
dem ou ames mesmo de a oroem e por ai
se oesenvorveu a re nexco e o comenta rio
són.e espaçv. foi emao que o verbo $=

inrrocuz ru entre a crccoe e seus ncouon-
tes, coioccnoo entre e.es um onteporo e
uma o.sroncro intronsponivers: o conceito
de um sistema nco-veroot que o opo.o dOS
sis.ernos cuxuror es deixava suosisrtr, é ais-
SOIVlao por esta rnetc-ungucgern. U co. Ó-
ter. U corórer cbsrrcto do espaço urbano
atual lhe e irnputcoo bem muis a tunçõ o
pnvuegrcoo ctr rouroo ao sentido da v.sco
apos o seculo XV, assim como sustentou
IVlac Luncn (17),

Descobre-se a prova disso na evolução do
léXICO relativo à aglomeração urbana a
partir do século XIX. Sem prejuigor de
uma pesquisa mais oprotunoccc, esro evo-

lução pode Ser caracterizada pela desafei-
ção dos antigos termos específicos (casa,
marada, jardim, rua) em proveito de uma
nova terminologia que tende a tornar-se in-
ternacional (zonning porking, estaciona-
mento prospecto) e define-se por sua ge-
neralidade e sua abstração (espaços verdes,
grandes conjuntos) e seu caráter operató-
rio (unidade de habitação, centro comer-
cial). As memórias do Barão Haussmenn-
urbanista tanto mais interessante porque
estêve situado à cavaleiro entre duas abor-
dagens de planejamento - traen clara-
mente esta mutação: aí se acham' os pri-
meiros "espaços verdejantes" ancestrais de
nossos espaços verdes e, entre outros, uma
abundância de "conjuntos" e de "siste-
mas" aplicáveis aos bairros de Paris (sis-
tema l'Etoilel.
Estas transformações léxico-lógicas nô o
constituem senão em sintoma. Têm corno
origem o esfôrço empreendido ao longo do
século XIX [leio reflexão para constituir
a teoria do sistema urbano, dar-lhe uma
base verbal que possa compensar a brutal

reduçâo semântica consecutiva à revolução 33
industrial. Mostramos aliás (18) que esta
estruturo verbalisada que sustém hoje os
projetos e realizações de nossos urbanistas,
desenvolveu-se desde a origem e antes de
ser posta em prática, segundo dois mode-
los. Um culturalista, animado pela nostal-
gia, procura encontrar uma O· dem sin-

tagmática. O outro, progressista e de fato
menos utop.sto que, parece, visa promover
uma nova forma de agrupamento. No qua-
dro abstrato de um espaço não significati-
vo propõe-se classificar e associar os ele-
mentos do sistema urbano por semelhança
funcionei. Chamar-se-á esta ordem pc-

radigmática ou metafórica (19).

Ao antigo sistema urbano bipartido susci-
tado pela revolução industrial, o modêlo
progressista sobrepõe um esquema triparti-
do na construção do qual a atividade me-
tafórica abandona o campo do social para
se concentrar sôbre uma anólise operató-
ria do econômico. Dito de outra maneira,
a segregação social cessa de ser um prin-
cípio de estruturação. O dualismo de espa-
ços de trobolho e de moradia é dialetizado
por: um "centro" que caracteriza hoje to-

dos os projetos de urbanismo. Os três palas
metofóricos, moradia, indústria, centro, es-
tão ligados por um sistema complexo de
circuitos cujo único sentido é a eficácia.
O sistema urbano tornou-se espaço de ope-
ração.

A informação forneci da por essa rêde de
relações - seu deus oculto "- é a trens-
formação da natureza, sua metamorfose no
curso de uma produção cuja seqüência de
operações marca o solo. Também, se bem
que não seja consciente disso e apesar de
suas referências a um humanismo ingênuo
que seria hoje necessário por em questão,
o sistema do urbanismo progressista tem a
mesma significação que a desordem" da
urbanização. Se êle se distingue dêsse úl-
timo por sua eficácia tal é a sua vocação
é entretanto êle também rnonosêmico, pos-
sui somente uma dimensão semântica: a
econômica.

Conclusão: o [êgo

Então, para que o método semiológico?
Pode servir a alguma outra coisa que não
a uma tomada de consciência e a um es-
clarecimento especulativo da realidade ur-
bana? Na ocorrência disso, a tomada de
consciência é já uma forma (negativa) de
ação. A análise mostrou que devemos dei-
xar de pedir ao espaço urbano o discurso
que êle não pode mais oferecer, que o sis-
tema construido da sociedade industrial
sofreu uma redução semântica, tendo per-
dido seu valor de integração social ao mes-
mo tempo que sua autonomia e sua espe-
cialidade. Além do que, a perspectiva se-
miológica mostrando que o econômico é
referência uruco do sistema urbano, rea-
bilita um certo funcionalismo e permite



34 definir em tê-mos de espaço de operação
o campo de pesquisa do urbanista.
Mas a experiência prova que os urbanis-
tas e os arquitetos não renunciam fàcil-
mente ao sonho de construir conjuntos ur
banas que se engajam com outros sistemas
de valôres. A simples e única eficácia ope-
ratória não Ihes parece suficiente. De fato,
para camadas inteiras da população, não
o é. É no que Ihes concerne, a análise se-
miológica pode pe-rnitir elaborar sistemas
de transição cujo pêso semôntico e estru-
tura correspondem às suas necessidades e
são adaptadas aa seu nível politológico".
Entretanto,além dessas concessões ao ana-
cronismo, se ncs colocarmos na sincronia,
no nível politológico mais elevado, parece
que a semiologia pode trazer meios de for-
malizar e construir - em plena consciên-
cia - sistemas novos: à condição que seja
percebido e evitado o c'escbrocho : c'o nos-
talgia, sôbre a qual, atualmente, constroem
numerosos urbcn's+cs. campeões dcs do.w
town (12) diversiflccc'os e dos corações éas
cidades (20l.

Pois, tonto quanto sabemos, perdemos nos-
so enganjamento global em relação ao es-
paço construí do, na medido que fazemos
a teoria c!e nossos novos slstemos antes de
nêles nos enganjar e por isso mesmo in-
troduzirmos uma distância entre êles e nós
êles não podem mais ser vividos senão de
maneiro lúdica.
Mas por que recusar esta dimensão? A evo-
Iuçco pala o Iucrco e uma esrerrco da si-
muicçõo caracterizam hoje um conjunto
de instituição que, como o espaço cons-
truico, perderam seu peso semcnnco, sua
rererencrc a um comportcrnenro globa!"' e
seu poder de cooçco. A cnse do aesenho
inaustnal tende a ser resotvrco pelo jogo.
É preciso aproximar o sistema urbano de
nossos objetos concicnos (L. I) ou mesmo
de Sistema eo moda l1.1.), tendo permitido
a s.grunccçco ritual e religiosa, peraendo
sua sigrunccçôo social, transcende sua
essencial relaçcio ao econômico, para ser
para sempre vencido, graças à meditação
da palavra escrITa, à maneira do jogo.

Notas,

(1 l F. de Saussure, a criadar da Iinguístic'6
estrutural, foi o primeiro a propor o con-
ceito de "sermologto " (do grego "serneion",
signo) uma ciência que estuda a vida dos
signos no seio da vida social". Para êie a
língua é como um sistema de signos expri-
mindo idéias,., e por compc, óvel à es-
crita, ao alfabeto dos surdo-mudos, aos
ritos simbólicas, às formas de polidez, não
é senão o mais importante dêsses sistemas.
Mas êsse sistema especial é de alguma
forma um tipo ideal, a partir do qual a
pesquisa em outros setôres da atividade
simbólico, poderá ser estimulada e desen-
volvida. Saussure previa que o "Iinguisti-
ca poderá tornar-se o modêlo geral de lôda

a semiologia". Êste era o ponto de vista
efetivamente desenvolvido por linguí stas
como E. Benveniste ou R. Jcckobson. Sis-
temas semiológicos não verbais foram es-
tudados nesse espírito por C. Lévi-Strauss
e R. Barthes. Em "Eléments de semiolo-
gia", êle precisa que "o objetivo da pes-
quisa semiológica é restabelecer o funcio-
namento de sistemas de significações ou-
tras que não a língua" (Ver F. de Saussure
"Cours de Linguistique géné ale" CPayotl;
R. Jackobson "Esscis de linguistique géné-
rcle'" (Éditions de Minuit): R. Barthes,
"Elements de semiologie" "Le degré zeró
de Écriture" (Mediationsl.
(2) "Tristes Tropiques", (Plon) pgs. 223-
256, "Anthropologie structurale", (Plan)
capo VII e VIII.

(3)"Tristes Tropiques', pg. 229.
(4) Ver R. Martin "L'Urbonisme dans 10
Cvéce Antíque" (Picord) e "'Recherches sur
l'Aaoro grecque". Para o interpretação dos
dados arqueológicos, ver de J. P. Vermont
"les orrgmes de 10 penssé grecques"
(P. U. F.) e "Myrthes et pensées chez les
grecs" (Mcspero), assim como P. lévêque
e P. Vidal Naquet "Clisthéne I'Athénien"
(Les belles lettresl.
(5) P. Vermont, Mythe et pensée", pgs.
161-162.
(6) idem, pg. 169.
(7) O têrmo foi pedido emprestado aos fi-
lósofos que, após Saussure, distinguiram
dois planos fundamentais regendo as rela-
ções dos têrmos da língua: o contiguidade
espacial e a semelhança que corresponde
esquemàticamente o duas formos de ati-
vidade mental, o encadeamento e a 03

socioçõo. À relação de contiguidade cor-
responde o sintagma à relaçãa de seme-
lhança corresponde o paradigma. "Falar
implica a seleção de certas formos linguís-
ticas e sua combinação em unidades lin-
guísticas de mais alto grau de complexida-
de à ocorrência de entidades simultâneas,
e a concatenação de entidades sucessivas
são as duas maneiras pelos quais nós os
que falamos, combinamos os constituintes
linguísticos", escreve R. Jackobson em seu
"Essais". Dêsse duplo processo que se en-
contra no conjunto dos sistemas semiológt-
cos, êste autor extraiu (tornando-as por
empréstimos no campo da retó. Ice) os con-
ceitos de "metáfora" e "metonímia" que
utiliza para caracterizar os estilos nos sis-
temas de estética (litercturo, música, e
pintura), segundo o que em sua expressõo
"um tema leva a outro ..• por similarida-
de ou por contiguidade" (ld, pég. 61 l. À
propósito de nosso próprio uso do tê~mo
"sintagmático" (opderíamos usar, aliás,
"metomínio", tombérn), recordemos que
colocado em um sintagma um têrmo adqui-
re um valor só porque êle está em oposi-
ção do que o precede ou sucede, ou cm-'
bos".

(8) Foi brilhantemente estruturado no nível
da arquitetura pelos trabalhos de E. Pc-

nofsky que mostrou a hemologia entre a
arquitetura gótica e o pensamento escolós-
tico. Ver "Gothic architecture and Scho-
lasticism", recentemente traduzido para o
francês sôbre o título "L'architecture go-
thicue et Ia pensé scholatique" (Editlons
de MinuitJ.
(9) Os primeiros sinais disso são a nume-
ração das casas e a posição de placas es-
critas indicando o nome dos ruas.
(10l Em "La formation de I'escrit sclenti-
que" ou ainda "La philosophie du nan".
(P, U. F.l.

(11) Ver particularmente dois livros do
observcções e conclusões convergentes,
Henri Coig "Rénovation Urbaine et Chan-
gementes social" (Editions Ouvriêres) e
Alvin L. Schorr "Slu~s and So~ial Inse-
curit" .
(12) Em inglês no orIginal.
(] 3) Le destin de l'Ocident, t. 11, pôg, 91.
(] 4) No interior das quais se acham evi-
dentemente sub-conjuntos ou sub-slsternr
e tôda uma gama de diferenças.
(] 5) Aliás Rousssou foi um dos primei iras
a usar a palavra "urbano" no sentido de
"cidade" em oposicão a "campo". Evoca
notada mente nas "Confissões" o "urbano
tumulto .. , do qual fugiu para um abrigo
rústico",

(6) Le déclin de l'ocldent",
(17) Ver esoecialmente "The Outembe.r
Galaxy" (1962) que exerceu uma influên-
cia considerável sôbre o pensamento dos
urbanistas e arquitetos onglo-soxões.
(18) Ver F. Choay "l'Urbanisme utopies
te realités, (Le Seuil)
(19)Por oposição e referência "orgcnlzuçõo
sintagmática",

(20) Ver o movimento inspirado nos Esta-
dos Unidos pelos trabalhos de Jane Jacobs
e com um defasamento cronológico, o po-
lítica dos "cuores" de cidades, hoje ofi-
cialmente preconizado no França. A mes-
ma ideologia inspira a construção dos cen-
tros de novas cidades na Grã-Bretanha.
(21) Cujos museus de etnologia nos resti-
tuem o funcionamento pré-Industriol.
(22) Ver o recente e admirável "Systéme
de Ia mode", de Roland Borthes, (Le
Seuil).



o artigo de Lúcio Costa, publicado em nos-
so número de outubro (n,O 76), sob o tí-
tulo Interpretação de Brasília, saiu com
êrros que comprometeram o verdadeiro sen-
tido do texto, Por essa razão, tcrnemes
a publicá-Ia aqui, restituindo-lhe o título
original.

8rasília
arquiteto Lúcio Costa

Fruto embora de um ato deliberado de von-
tade e comando, Brasília nãa é um gesto
gratuito de vaidade pessoal ou política, à
moda da Renascença, mas o corocrnento de
um grande esfôrça coletivo em vista ao
desenvolvimento nacional siderurgia,
petróleo, barragens, auto-estradas, indústria
automobilística construçãa naval; corres-
pondente assim à chave de uma abóbada
e, pela singularidade de sua concepção ur-
baní stica e da sua expressão arquitetônica,
testemunha a maturidade intelectual do
povo que a concebeu, povo então empe-
nhado na construção de um nôvo Brasil,
voltado para o futuro e já senhor do seu
destino.

Assim, a mil metros de altitude e o mil
quilômetros do Rio de Janeiro, os brasileiros,
não obstante a fama de comodistas e indo-
lentes, contruírorn, em três anos, o sua
nova Capital. E se foi construido em tão
pouco tempo, foi precisamente para assegu-
rar-lhe a irreversabilidade apesar das mu-
danças de administração e de govêrno. E
de fato, já resistiu, nos seus sete anos de
existência a quatro novos presidentes a
uma dúzia de prefeitos e a acontecimentos
de ordem política e militar imprevistos
prova de suo boa constituição.

Mas é natural que Brasília tenha as seus
problemas que são em verdade as con-
tradições e problemas do próprio país
ainda em vias de desenvolvimento não in-
tegrado onde o tradição recente de uma
economia agrária escrovisto e uma indus-
trialização tardia não planejada, deixaram
a marca tenaz do pauperismo. A simples
transferência da Capital nãa poderia resol-
ver estas contradições fundamentais tanto
mais que poderosos interêsses ac'quiridos
beneficiam-se dêsse status quo de "anoma-
lia crônica", que na periferia da cidade, jó'
readiqui riu os seus direitas.

Contudo, apesar dêsses problemas de ordem
política, econômica e social, aos qucis se
vieram juntar agora outros de natureza
institucional - a verdade é que Brasília
existe onde há poucos anos só havia deserto
e solidão; a verdade é que a cidade já é
acessível dos pontos extremos do país; ('!

verdade é que a vida brota e a atividade
se articula ao longo dessas novas vias; a
verdade é que os seus habitantes se
adaptam 00 estilo nôvo de vida que ela
ensejo, e que as crianças são felizes, lem-
brança que Ihes marcará a vida para sem-
pre; a verdade é que mesmo aqueles que
vivem em condições anormais na periferia,
sentem-se ali melhor que dantes; a verdade
é que a sua arquitetura, despojada e algo
abstrata, se insere, com naturalidade, no
dia-a-dia da vida privado e administrativa,
o que confere à cidade um caróter irreal e
sui generis que é o seu atrativo e o seu
encanto; a verdade, finalmente, é que Bra-
sília é verdadeiramente Capital e não ci-
dade província, uma vez que por sua escala

e intenção ela já corresponde - apesar de 35
tôdos as suas deficiênaias atuais - à
grandeza e aos destinos do país.

Três escalas

A cidade foi, de fato, concebida em função
de três escalas diferentes: a escala cole-
tiva ou monumental, a escala cotidiana ou
residencial, o escala concentrada ou
gregária: a jôga dessas três escalas é que
lhe dará o caráter próprio definitivo. No
momento, essa terceira escàla, que corres-
ponde ao centro social e de diversões, ou
seja, 00 coração da cidade, não existe.
Localizado ao longo da extensa plataforma,
no cruzamento dos eixos rodoviário e mo-
numental, compõe-se de dois enquadre-
mentos edificados de 250 por 100 metrcs
e cinco andares cada um, destinados a es-
criótrios para profissões liberais, repre-
sentações comerciais, etc., com cafés e res-
taurantes no rés-da-chão, ligados entre si
por galerias e terraços em contato direto
com a plataforma e com vista livre pore
a Esplanada dos lv1inistérios. No inte ior
dêsses enquadramentos estarão os teatros"
cinemas, as pequenos lojas, conjunto êste
servido por um duplo sistema de ruelas e
pracinhas para pedestres (já contruído
no lado Sul), acessíveis ao trófego de auto-
móveis e ônibus pela referida plataforma e
cos caminhões de serviço pelo e+rremc
oposto, em nível inferior.

Êsse foco urbono de congestão foi delibe-
radamente concebido para fazer contra-
ponto aos espaços desafogados e serenos
das superquadras residenciais ao longo do
eixo rodoviário, e a criação destas quadras
que se queriam emolduradas numa densa
faixa verde de árvores de porte, objetivou,
inicialmente, articular o escalo residencial
à monumental, a fim de garantir a unidade
da estrutura urbano.
Cada conjunto de 4 dessas supcrquodrcs
tem acesso comum às vias de tráfego local,
contí guas ao eixo rodoviária, e constitui
uma área de vizinhança com os seus com-
plementos indispensáveis - escolas pri-
márias e secundória, comércio, clube, etc.,
- entroscndo-se assim, umas às outras em
tôda a extensão do referido eixo. Propunha
o plono-pilôto - esta era a sua corccte-
rística mais importante do ponto de vista
social - reunir em cada uma dessas é-ecs
de vizinhança as várias categorias econô-
micas que constituem no regime vigente, a
sociedade, a fim de evitar a estrotltícoçõo
da cidade em bairros ricos e bairros pobres.
Lamentàvelmente, êste aspecto fundamen-
tal da concepção urbanística de Brasília
ainda não pôde ser realizado. De uma par-
te, o 'falso realismo" da mentalidode imo-
biliária insistiu em vender tôdas as quadras
a pretexto de tornar o empreendimento
autofinancióvel; de outra parte, a abstração
utópica só admitia um mesmo padrõo de
apartamentos, como se o socledcde otucl



36 já fôsse sem classes. E, assim a oportunidc-
de de uma solução, verdadeiramente racio-
nal e humana, para a época, se perde •.•.
A feliz criação do Banco Nacional de Ho-
bilitação pareceu, a princípio, iniciativa ca-
paz de corrigir essa falta de visão, mas até
hoje nada se fêz, muito pelo contrário, per-
siste a incompreensão, e, como conseqüên-
cia, a dispersão periférica em detrimento de
plano origino I. Quem trabalha em Brasília
deve morar em Brasília e não a 20 quilô-
metros de distôncia nas "pseudocidcdes-
satélite". As verdadeiras cidades-satélite
deveriam vir depois de completa a áreOJ
metropolitana e não assim, antes, numa an-
tecipação irracional.
A ênfase dada ao eixo rodovíórío-resíden-
cial é outra particularidade de Brasílio;
normolmente a escala generosa e a técnica
impecável das auta-estradas se detêm às
portas da cidade, diluindo-se numa tremo
de avenidas e ruas que se cruzam. em
Brasília a auto-estrada conduz ao próprio
coração da cidade e prossegue de um ex-
tremo a outro nos dois sentidos - Norte-
Sul e Leste-Oeste - sem perda de "élcn",
porque a aplicação metropolitana da tr.c-·
nica rodoviária dispensa sinalização e ga-
rente o fluxo normal do tráfego urbano
principal. Ao passo que nas quadras o mo-
torista, advertido pela própria modalidade
restritiva do acesso, reduz instintivomente
a marcha e o carro se incorpora com natu-
ralidade - por assim dizer, "domesticado"
- à vida familiar cotidiana. Quanto ao
sistema secundário de serviço (a W 3 faria
parte dêsse sistema), o plano previa a ne-
cessidade eventual de sinalização, mcs
sempre reduzido ao mínimo indispensável.
Por outro lado, os níveis diferentes cio,

vias laterais dêsse eixo rodovrc.!o, a SLI'J

ligeira curvatura gradativa e o fato dêle
se adaptar, na ala Norte, ao declive c
aclive da topografia local, contribuem para
animar a seqüência das grandes mosscs
edificadas, estruturas sôltas do chão Eo; de
gabarito intencionalmente baixo (seis an-
dares), o fim de contrastar, por sua con-
tida Ihorizontalidade, com o centro urbano
Quanto O parte administrativa e coletiva da
cidade, ou seja, o seu ei'xo monumental,
ela se caracteriza por diferentes níveis cs-
calonados: 1) o terreno agreste; 2) o ter-
rapleno triangular, onde assentam os
três poderes autônomos da democracia,
espaço tratado com a largueza e o apu o de
uma "Versalhes do povo"; 3) a Espionada
dos Ministérios e o setor cultural; 4) a
grande plataforma 110 cruzamento em três
níveis dos eixos da cidade e onde seró
contruí do o centro urbano referido acima;
5) o terreiro da tôrre de tevê. fOste escclo-
namento em "plotecux" sucessivas decorre
dos movimentos de terra impostos pelo ex-
tenso corte em níveis diferentes e as,irn
reincorpora, ao urbanismo contemporâneo,
uma tradição milenar.

A cidade implantada

Ndrmalmente, urbanizar consiste em. criar
condições para que a cidade aconte~a com
o tempo e o elemento surprêsa intervindo;
ao passo que em Brasília tratava-se de
tomar posse do lugar e de lhe impor -
à maneira dos conquistadores ou de Luiz
XIV - uma estrutura urbana capaz de
permitir, num curto lapso de tempo, a ins-
talação de uma Capital. Ao contrário da,
cidcdes que se conformam e se ajustam 21

paisagem, no cerrado deserto e de encontro
a um céu imenso, como em pleno mar, a
cidade criou a paisagem.

Embora ainda se trate de um arquipélago
urbano - o centro da cidade nâo existe
e há vazios por tôda a parte - todo bra-
sileiro, mesmo aqueles que habitam as
metrópoles do Rio e São Paulo, ao chego-
em Brasília, já têm, verdadeiramente, a
sensação de estar em sua Capital.

É que a intenção de serena dignidade esta
ali presente. A ordenação geométrica dos
quadras e a largueza dos espaços no eixo
monumental, permitiram integrar os 've-
lhos" princípios corbuseanos da cidade ra-
diosa e a amorosa lembrança das belos
perspectivas de Paris em um todo orgânica-
mente articulado. A Praça dos Três Podê-
res, praça aberta à maneira da Concórdia,
é a Cínica praça contemporânea digna das
praças Tradicionais.

No que concerne à sua expressão arquitetô-
nica. Brasília obedece a um conceito ideal
de pureza plástica, ande a intenção de

elegância - firme e despojada - está
sempre presente. Embora se trate de uma
concepção formal livre e, neste sentido,
opasta ao conceito estritamente estrutural
da admirável Nervi, por exemplo, e em-
bora tenha sofrido restrições mais ou me-
nos preconcebidos da parte de certos crí-
ticos, Brasília, tanto por sua planificação,
como por sua arquitetura, corresponde a
uma realidade e a uma sensibilidade bra-
sileiras, e assim representa - conquanto
de filiação intelectual francesa - uma
contribuição válida nativa que o tempo
consilidará.

Unidade ce visinhança S. Miguel. Urbanização de Fernando Burmeister, IAB-DF. Foto de Cydno Silveira



Painel

Dois Projetos Para o IN PS
arquitetos Jorge Martins (IAB-PEl
e Maria Lúcia Athayde (IAB-PEl

o edifício sede do INPS em Natal - Rio 37
Grande do Norte, com 9.000,00 m!', foi
programado para atender a todos os órgõos
da administração da Previdência Social na-
quele Estado. A estrutura em concreto ar-
mado com módulos de 6m permite a subdi-
visão em salas de 3m. Os pilares extremos
de suporte da lâmina, serão em concreto
aparente e funcionarão como elemento do-
minante no conjunto; destacando-se no tér-
reo inteiramente livres, formem uma ampla
galeria que valoriza o acesso principal. Foi
previsto sistema de ar condicionado self-
contained por pavimento, que poderá ser
instalado por etapas com insuflação atra-
vés de rebaixo no teto das circulações. As
condições do terreno permitiram em sub-
solo as garagens, oficinas de manutenção
e reparos, depósitos, casa de fârça, bom-
bas e incinerador. As fachadas serão reves-
tidos em pastilhas esmaltadas brancas com
esquadrias e contramarcos de alumínIo
onodizado natural.

Edifício Sede da Delegacia do INPS, Ara-
caju.

O terreno destinado à futura Delegacia do
INPS em Aracaju encontra-se em locc!
bastante privilegiado em relação à sua im-
plantação urbana. Os três acessos distintos
ao edifício condicionaram a posição da
tôrre de circulação vertical. O isolamento
do auditório do bloco principal surgiu lia
lntencõo de facilitar o acesso 00 mesmo
independendo da circulação vertical, sem
interferir nos órecs de trabalho principal-
mente quando se tratar de audiências es-
tranhas à administração. A estrutura, em
concreto armado, foi lançada com a pre.o-
cupação de permitir o móximo de espaços
livres internos. Para isto distribuiram-se os
pilares em módulos de 6,OOm, pcdonizcndo
as esquadrias numa harmonia simétrica,
que é o próprio caróter do edifício. Permi-
te ainda tal estrutura flexibilidade das sub-
divisões internas dentro das necessidades
que possam surgir no seu funcionamento
futuro. A tôrre de circulação vertical si-
tua-se também como elemento estrutural
e de contravento, permitindo pela natureza
de suas paredes-pilares absorver esforços
necessários à perfeita estabilidade do edi-
fício.



38 Sindicato dos Arquitetos

Parecer do Advogado Modesto Carvalhosa,
consultor Jurídico. do IAB - Deoartomento
de São Paulo, apresentado VII Congresso
Brasileiro de Arquitetos.
Roteiro Ce-o! para a constituição do sin-
dicato dos arquitetos.
1 - A consolida cão das Leis do Trobo-

Legislação

jetivo de deliberor sôbre sua transforma-
ção em Sindicoto e votar os novos esta-
tutos sociais.

6 - Isto feito, a Diretoria da Associa-
ção Profissional, requererá ao Ministro do
Trabalho seu reconhecimento como Sindi-
cato, fazendo-o mediante requerimento em
duas vias do qual constarão:

lho trata da oraonízocõo sindical em seu a) carta de autorização de' Associação
título V, disoondo fundamentalmente que Profissional;
a constituirão de um sindicato será sem-
pre preenchida mediante transfo-marão de
uma' associação profissional (crt. 512 e
seguintes) .
2' - Para tanto, os fundadores deverõo
inicialmente convocar uma Assembléia
Ce-cl da Constituicão mediante avisos
publicados 3 vêzes em órgão de grande
circulacão e que contenham a seguinte
ordem do dia:
a) deliberacão da fundacão da Assor iq-
ção Profissional dos Arquitetos do Estado
de São Paulo;
b) aorovação dos respectivos Estatutos So-
ciais;

c) eleição da Diretoria e do Conselho Fis-
cal;
d) fixo cão da contribuicão mensal;
e) our-os assuntos de interêsse geral.
3 - Com excecão da deliberacão de fun-
darão (item 2, A) a vota cão de todos os
outros itens da Ordem do Dia será se-
creta.
A Diretoria deverá compor-se de 3 a 7
membros, com cargos específicos e res-
peotilllos -suolerrtas. todos brasileiros. O
mesmo aolica-se ao Conselho Fiscal com-
posto de um mínimo de 3 membros efeti-
vos e 3 suo lentes.
4 - Em seguida a Diretoria da Associa-
ção . Profissional, assim fundada, requererá
selJ ro.,hecimento ao Delegado Regional do
.TraboÍho fazendo-o mediante peticão a
.que serão anexados os seguintes documen-
tos:
a) cóolo 'autêntica dos Estatutos Sociais;
b) declararão do número de associados
feito .ern modêlo oficial e do qual consta-
rão o número e ordem como Asse-Iodo.
(nome, naciona lir1dae, idode, proflssõo e
número de registro no Conselho Regional
de Enl?enho-ia e Arquiteturo):
c) declaroção do patrimônio da Associa-
ção;
d) descrirão dos serviços sociais previstos
e nr=s+odos:
e) relacão nominal dos Diretores e res-
oer+ívo qualificacão.
Todos êstes anexos deverõo ser autentica-
dos mediante rubrico do diretor presidente
da Assoriarõo Profissional.
5 - Reconher:ida o nova entidade pelo
De'e~ado Reaiono l do Trobolho e exoe-
dtdcs a corresnondente carta de outorl-

. zocôo, '1 Dire+orlo da Associacão Profis-
sional regularizará seus livros de registro
de csso-todos e convocará novamente uma
Assembléia geral dos associados com o ob-

b) relação dos associados, repraduzida do
livro de registro;
c) prova de que a Associaçõa Profissional
congrega um mínimo de um terço dos Pro-
fissionais habilitados na Região, baseando-
-se tal prova nos dados dos registros fei-
tos nos CREAs;

d) ata da assembléia gera I de transfor-
mação;
e) cópia dos estatutos aprovados;
f) exemplar do edito I de convocação do
assembléia geral de transformação.

Com respeito à convocação da assembléia
geral, as autoridades do Ministério do Tra-
balho exigem que a mesma tenho sido
publicado por 3 (três) vêzes em órgõo de
grande circulação e com um intervalo de
quinze dias entre a data da Assembléia
geral e a da última publicação do edital.
8 - A exigência de estar regist-odo no
Associação Profissional um terço dos pro-
fissionais habilitados na região pode ser
um obstáculo sério à constituição do Sin-
dicato. Para tanto, existem as seguintes
possibilidades de solução:

a) redução da área scb competência do
Sindicato que poderá ser distrito], muni-
cipal, estadual, interestadual, ou até na-
cional,

b) pedido de dispensa desta exigência.
Entretanto não pode ser esquecido que a
número de associados é fator decisivo para
a opção das autoridades quanto ao reco-
nhecimento de duas Associações Profissio-
nais idênticos.

9 - Aprovada a transformação da As-
sociação Profissional em Sindicato, deverá
ser realizada nova Assembléia Geral des-
tinada à eleição dos membros efetivos e
suplentes de seus órgãos administrativos e
fiscais, observando-se as linhas ge-cis ex-
postas para as Associações Profissionais.

Regulamentação das profissões de
Engenheiro, Arquiteto e Engenhei-
ro•.AqrônomO
Lei n.o 5,194 - de 24 de dezembro de
1966.

Partes mantid'as pelo Congresso Nocio-
nal, após veto presidencial, do projeto que
se transformou na Lei n.? 5.194, de 24 de
dezembro de 1966, que regula o exercí-
cio das profissões de Engenheiro, Arqui-
teto e Engenheiro-Agrônomo e dá outras
providências.

O Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional
manteve e eu promulgo, nos têrmos da pcr -
te final do § 3.° do artigo 52, da Consti-
tuição Federal os seguintes dispositivos da

Lei 5.194, de 24 de dezembro de 1966:

Art. 52 .

§ 2.° Será considerado como serviço pú-

bl ico efetivo para efeito de aposentadoria
e disponibilidade, o tempo de serviço como
Presidente ou Conselheiro, vedada porém,
a contagem cumulativa com tempo exerci-
do em cargo público.

Art. 82. As remunerações iniciais dos .en-
genheiros, arquitetos e engenheiros-agrô-
nomos, qualquer que seja a fonte pagado-
ra, nõo poderão ser inferiores a 6 (seis)
vêzes o salário-mínimo da respectiva re-
giõo.

Brasília, 20 de abril de 1967: 146.° da
Independência e 79.0 da República.

A. Costa e Silva.
(D.O. 24-4-67l.

Zonas turísticas
nOlGuonabara
Lei n.G 1.693, de 5 de agõsto de 1968 (*)

Define zonas turísticas no Estad'o da Cua-
nabara e dá outras ,providências.

O Presidente da Assembléia Legislativa do
Estado da Guanabara, nos têrmos do Ar-
tigo 26, §§ 2.° e 4.°, da Constituição do
Estado, promulga a Lei n. ° 1693, de 5 de
agôsto de 1968, oriunda do projeto de lei
n.? 523, de 1968:

Art. 1.° Ficam definidas como zonas tu-
rí sticas, portanto sujeitas às determinações
da Lei n.? 69-61, as seguintes áreas do
Estado da Guanabara: Praça Mauá, Ave-
nida Atlântica, Praia Vermelho (recintos
do caminho aéreo) Corcovado (Pico), Ave-
nida Vieira Souto (do cornêço até a esqui-
na da Av. Rainha Eliscbeth), São Conrodo
(centro comercial), Barra de Cucrotibc,
Guamari e Praia de Sepetiba.

Art. 2.° Nos locais compreendidos nas
zonas turísticas, como tais definidas em
lei, o Executivo providenciará a p-esenço
de guardas que proporcionem aos turistas
também informações de interêsse geral.

Art. 3.0 Para o efeita do disposto no
artigo anterior, o Executivo providenciará
a realização de cursos adequados na Es-
cola de Polícia, cujos diplomas valerão co-
mo mérito funcional.

Art. 4.° Fica autorizado o Poder Executi-
vo a tomar as providências necessárias a







®.,1v1arca Registrada.

Constituída por milhões de micro-células
de ar aprisionado, somente a -espurna
rigida de' STYROPOR garante as extraordinárias
características destas placas,
recomendadas ainda, para a cobertura de lajes,
Coeficíente de condutibilidade térmica:
0,023 kcal/mhoC (I.P.T. n~ 174.363).
Extremamente leves, são forneci das em vários
pesos especificos, desde 13 a 25 k/m3.
Possuem estabilidade térmica até 85°C.
Não absorvem umidade, não mancham, não
envelhecem, não apodrecem nem criam rnófo.
Fáceis de serem aplicadas. Na própria obra
podem ser cortadas, serradas ou fresadas.

STYROPOR@
Matéria prima produzida pela

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

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

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



escolhidas na produçêc naciorial
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-A
Rio de Janeiro
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