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É PRECISO DIZER SEMPRE O QUE SE VÊ.
E, O QUE É MAIS DIFÍCIL, Ê PRECISO
SOBRETUDO SEMPRE VER O QUE SE VÊ.

N. Bezard, J. Commelin, Condouin, J. Dayre, H.
Dubreuil, Leyrits, Hanning, Aujames, De Looze participaram em 1942, sob a presidência de Le Corbusier, dos
trabalhos da Ascoral (Assembléia de Construtores por
uma Renovação Arquitetônica) que serviram de base
à tese da ocupação do solo pelos três estabelecimentos
humanos.

. . . NAO É A SABEDORIA E TODAS AS OUTRAS
QUALIDADES DE ALMA, GERADAS QUE FORAM POR TODOS OS POETAS E TODOS OS
ARTISTAS DOTADOS DE GÊNIO CRIADOR? E,
ACRESCENTA DIOTIME, A MAIS BELA E A
MAIS ALTA DAS FORMAS DE SABEDORIA É
A QUE SE EMPENHA NA ORGANIZAÇÃO DAS
CIDADES E DAS FAMÍLIAS; ELA É DENOMINADA A PRUDÊNCIA E A JUSTIÇA.. .
PLATAO — O Banquete

Rjlke, numa carta sobre Paul Cézanne, escrevia:
"Um dia em que se discutia a situação presente
da indústria e outros assuntos, Cézanne exclamou, com
olhos furiosos: "Vamos mal... a vida é assustadora..."
Paul Cézanne era pintor. Via todos os dias as
paisagens maculadas por novos atentados, as cidades
que explodiam sob um impulso irresistível, com os subúrbios a encerrá-las na feiúra. Sentia que uma crise
sacudia o mundo e ia provocar o seu desmoronamento:
paisagem, cidade, bem-estar, hábitos...
Entretanto, a vida será sempre a mais forte. É
preciso compreendê-la e não ir contra ela.

O princípio de construção tradicional das casas
(madeira, pedra, tijolo) com a fundação e porão enterrados e duas paredes portantes, repetindo-se de forma
igual em todos os andares, jamais cessou de ser aplicado.
Nos tempos do cavalo e do carro de boi, as aglomerações se constituíam de ruas costeadas de casas,
assim construídas: andar térreo e, às vezes, um andar
superior, cujas janelas principais davam para o interior
de quadriláteros formados por quatro ruas sobre
jardins.
As velocidades vinte vezes maiores (100 quilômetros por hora) substituíram a velocidade imemorial
do passo do homem ou do passo do cavalo, ou do
boi, do burro... Em cem anos, uma civilização nasceu, subvertendo tudo à sua passagem. A medida humana foi transgredida, ultrapassada, talvez perdida.

Uma parte das fachadas abre-se para a rua,
a outra para o pátio. Resultado: a ilhota a ser
construída e a rua-corredor.

Com o progresso da indústria, os campos se esvaziaram ao mesmo tempo em que se operava um gigantesco desenvolvimento das cidades (a população da
região parisiense passou de 2 500 000 habitantes (em
1851) a 7 500 000, atualmente; em Nova York, a
população passou de 125 000 (em 1820) a 8 milhões,
hoje ou 13 milhões com os subúrbios).
A concentração ocorrida no centro das cidades
fez com que se construísse, sobre o andar térreo das
casas da época do cavalo e do carro de boi, sete ou
oito andares, enchendo-se os jardins de construções da
mesma altura.
As cidades, onde o automóvel apareceu, tornaram-se desertos de pedras e de asfalto, no barulho e no
tédio, com as condições da natureza abolidas e esquecidas.

O sonho da evasão incrustou-se em cada coração:
fugir do tumulto da cidade, abrir os olhos para um
pedaço de céu, perto de uma árvore. Centenas de pequenas casas simbolizam este sonho desesperado de
ser, se não livre, pelo menos senhor de seu destino.
Disse um ministro: "Diante da porta de cada habitação instalada na natureza passarão o metrô, os
ônibus e os caminhões".
Esta teoria, nas cidades-jardim da Inglaterra, dos
Estados Unidos, criou a desarticulação do fenômeno
urbano.
O campo circundando as cidades tornou-se assim
o subúrbio, esta zona imensa, estendida para tão longe,
em toda volta, desenvolvida sem plano e sem ligação
verdadeira com a aglomeração.

A desarticulação do fenômeno urbano com as
cidades-]ardim e os subúrbios.

Os subúrbios são a borra das grandes cidades.
Estas, sedes de uma população indecisa, voltada à
miséria e às doenças, foram inundadas no decorrer dos
séculos XIX e XX por uma escuma freqüentemente
dez ou cem vezes mais extensa do que a cidade que
ela encerra.
Para vencer a lepra dos subúrbios, inventou-se
este disfarce: as chamadas cidades satélites.
Estabeleceu-se, então, o inferno das circulações:
os pontos de trabalho oferecem um belo espetáculo de
conflitos explodindo numa rede de ruas preexistentes e
de nenhuma forma preparadas para responder a este
assalto.
Os subúrbios e as cidades satélites representam,
a cada dia para os habitantes, horas perdidas de metrô
ou de ônibus em detrimento de toda a vida coletiva.
Mas as horas perdidas no transporte nada representam
tendo em vista a parte da renda nacional destinada ao
pagamento desta heresia. Os milhões de pequenas casas
dos subúrbios e das cidades-jardim exigem um incontável aparelhamento, uma rede inextricável de estradas,
de vias férreas, de vigilância e de serviços públicos
diferentes, de canalização própria de água, de gás, de
eletricidade. Isso é pago por cada um de nós com o
tributo cotidiano de três ou quatro horas de trabalho
que se tornam, por causa disso mesmo, estéreis.

As cidades satélites: o desperdício e o inferno
das circulações.

À grande dispersão de pânico, uma lei natural deve
ser oposta, aquela que faz os homens se agruparem
para se ajudar mutuamente, se defender e economizar
seus esforços. A revolução arquitetônica, com a intervenção do vidro, do aço e do concreto armado, permitiu as soluções necessárias. O uso secular: fundações
maciças, paredes portantes espessas, aberturas de janejas limitadas, solo inteiramente atravancado, cobertura impossível de ser utilizada, necessidade de repetir
divisões idênticas em todos os andares, é substituída
por uma nova técnica: fundações concentradas, supressão das paredes portantes, possibilidade de dispor de
toda a fachada para iluminação, solo livre entre delgados pilotis, cobertura constituindo um novo solo para
uso dos moradores.
A casa não se apoia mais sobre paredes, mas sobre
pilares (menos de um milésimo da superfície coberta).

Surge a liberdade total: estrutura independente, fachada livre, solo liberado e conquistado
sob a construção.

O solo não é tocado em'seu conjunto. O primeiro
piso fica 3 metros acima do solo, deixando livre o
espaço, sob a casa, entre os pilotis.
Estando as moradias reunidas em altura, sua concentração, ao mesmo tempo que assegura uma grande
densidade de habitação, ocupa somente uma- pequena
parte do solo. As "unidades de habitação de tamanho
apropriado", assim constituídas, com 50 metros de
altura, distam de 150 a 200 metros umas das outras,
e são implantadas em função do sol e do sítio num
parque de vegetação.
Uma unidade de habitação aloja 1 600 pessoas
e cobre 4 hectares. Para o mesmo número de habitantes, alojados em cidade-jardim horizontal, seria preciso 320 "pequenas casas" cobrindo 32 hectares. A
densidade é de 400 habitantes por hectare para uma
unidade de habitação, ao invés de 50 para as pequenas
casas.
Uma cidade do tipo "cidade radiante" constituída
por unidades de habitações cobriria somente 25 hectares, enquanto que uma cidade-jardim exigiria 200.
Uma nova biologia do domínio construído aparece. Os órgãos e as funções necessárias à realização
de um dia agradável, útil e propício, se inscrevem
nesta nova forma de habitat. O imóvel se ergue em
um parque, que contém os terrenos de esporte, as
creches maternais, as escolas primárias e o clube. Ele
se presta a múltiplas criações coletivas, úteis ou indispensáveis à vida harmoniosa de seus habitantes.
Desta forma, as coisas estarão novamente na escala humana. A natureza foi novamente tomada em
consideração. A cidade, em lugar de se tornar uma
pedreira impiedosa, é um grande parque, onde o urbanista distribuirá as unidades de habitação de tamanho
ideal, verdadeiras comunidades verticais.

O deserto das cidades.

O exílio e a desilusão das cidades-jardim.

A cidade verde —- Sol — espaço verde.

h,stes volumes construídos da cidade verde poderão se estabelecer de diferentes maneiras: para a habitação: íí) tipo denteado; b) tipo em Y; c) tipo frontal; d) tipo lâmina; e) tipo degrau. E para os negócios:
/>) tipo Y; /) tipo lente.

Os novos volumes construídos transformam a cidade e a condição dos homens. Segundo o iugar, há
um modelo diferente. A própria moradia pode pretender os esplendores da arquitetura.

Cidade; daqui por diante sem barreira. O edifício
é descolado do soio. O corte revolucionário moderno
concilia o edifício ao solo pelo espaço livre, o vazio,
a passagem possível, a luz e o sol sob a casa. Os pilares
de concreto armado tornaram-se os pilotis.

O solo estando livre sob as casas, a rede inteira
dos caminhos dos pedestres se desenvolve sem obstáculo sobre o terreno.

]

Pedestres sob os pilotis.

2.

Estacionamentos de automóveis.

3.

Com acesso de via expressa horizontal a 5
metros acima do solo.
A via expressa elevada.
A via expressa retoma contato com o solo
natural.
A via expressa desaparece numa trincheira
(perfis em 7,8 e 9).

4.
5.
6.
10.

Cruzamento por simples rotação.

11 .

Encontro de uma estrada transversal e de uma
grande estrada.
Trevo.

12.

As estradas da cidade verde são classificadas.
10% do solo é destinado aos pedestres.

O impossível tornou-se possível: conseguiu-se a
separação do pedestre e do automóvel. . .

Sol. Espaço. Vegetação.
Os imóveis são colocados na cidade atrás do rendilhado de árvores.
A natureza está inscrita no arrendamento. O pacto
foi assinado com a natureza.

Uma doutrina de transportes pode, portanto, existir e ser hoje aplicada. "A regra dos 7V" estabelecida
em 1948 a pedido da UNESCO constitui um sistema
sangüíneo e respiratório. As "7 vi as" tornam-se os tipos
hierarquizados capazes de regular a circulação moderna.
VI — estrada nacional ou de província, atravessando o país ou os continentes;
V2 — criação municipal, tipo de artéria essencial
de uma aglomeração;
V3 — reservadas exclusivamente às circulações
mecânicas, não têm passeios; nenhuma porta de casa
ou edifício abre-se sobre elas. Semáforos são colocados
em cada 400 metros, permitindo assim aos veículos
uma velocidade considerável. A V3 tem, por conseguinte, uma criação moderna de urbanismo: o setor.
V4 — rua de comércio de setor;
V5 — penetrando no setor, ela conduz os veículos e os pedestres às portas das casas, com a ajuda
ainda da V6;

A irrigação dos territórios pela 7V.

V7 — via alimentando em toda a sua extensão
a zona verde, onde estão as escolas e os esportes;
A V8 veio depois, canalizando as bicicletas.
Uma aplicação total da regra dos 7V foi feita em
Chandigarh, nova capital do Punjab na índia, em
construção desde 1951.
O setor é uma conseqüência da V3 assim como
um arranjo moderno do quadrado espanhol (vindo da
Roma antiga) que recebeu o traçado das cidades americanas.
O setor é de fato um primeiro estágio da organização urbana moderna. Ele pode conter de 5 000 a
20 000 habitantes. É destinado somente à habitação,
mas possui sua rua de comércio com os artesãos, as
lojas, os divertimentos diários, o mercado do setor —
ligado aos mercados centrais (a coleta e a distribuição
das mercadorias com controle de preços e de qualidade).
A V4 atravessa o setor e pode se alinhar com a
V4 dos setores contíguos, realizando assim uma continuidade da rua de comércio.
O setor é atravessado perpendicularmente na V4
pela V7, onde estão as escolas, os esportes etc. (a juventude).
A disposição e a hierarquia das V7 permite realizar aglomerações residenciais do tipo "cidade verde",
garantindo às crianças a segurança total dos jogos e
do repouso, longe da presença dos veículos.

Os transportes mode/nus propõem a ocupação racional dos territórios, condicionados pelas vias de passagem naturais, as estradas de rodagem e de ferro e as
vias fluviais, que sulcam uma região, um país ou um
grupo de países; há ainda a quarta estrada, a via aérea,
que acaba subvertendo ou confirmando o traçado das
estradas precedentes.
Ao longo dessas estradas, três aglomerações continuam estritas e precisas em suas atribuições, suas
funções, seu equipamento e sua atitude:
1.° As aglomerações rurais revitalizadas.
A aldeia rural (em V) é revitalizada pelo seu
centro cooperativo (S), seu centro de esporte e de
juventude (N), sua indústria de complemento (R).
2.° As aglomerações industriais (transformação
das matérias-primas) ao longo das estradas de passagem das mercadorias.
A aglomeração industrial se estende no meio de
vegetação, seus centros residenciais a seguem passo a
passo.
3.° As aglomerações urbanas (pensamento, comando, artesanato) em lugares inscritos sobre o terreno pela história.
A aglomeração urbana tratada "como cidade verde", com unidades de habitação de 100, 200, 500 000,
1 milhão ou 2 milhões de habitantes, abrangerá em seu
meio o centro cívico. A cidade, sem nenhuma margem,
pára a pique sobre os campos.

A organização, a ocupação do solo pelo
domínio construído e seus prolongamentos,
os problemas da circulação foram os objetivos da Ascoral (Assembléia de Construtores
para uma Renovação Arquitetônica), criada
em Paris em 1942 e presidida por Le Corbusier. Ela teve, em razão das circunstâncias, uma existência um pouco clandestina.
A Ascoral, que se dividia em onze setores de
trabalho, reuniu-se de quinze em quinze
dias durante um ano. Em 1943 aparecia nas
livrarias uma pequena obra que, sob o título
Os três estabelecimentos humanos, mostrava
as conclusões essenciais desses trabalhos.
b1

A sociedade moderna, legatária das máquinas introduzidas há cem anos na existência humana, entra
em uma civilização que não é nem pastoral, nem guerreira, mas voltada ao trabalho. O trabalho apossou-se
de todas as engrenagens sociais, e ninguém escapa à
sua fatalidade. Abominação e maldição! exclamaram
alguns. É preciso responder: civilização feliz de um
trabalho que a todos dispensa bens úteis. Querer evadir-se de nada serve; é melhor considerar o trabalho
como esta parte eminente de nossa vida à qual consagramos, cada dia, as mais belas horas de sol, e isso
durante todos os grandes anos da maturidade e da
potência: de quinze a cinqüenta e cinco anos. Nas
dores desses cem primeiros anos de mecanicismo, o
trabalho, algumas vezes, enegreceu tanto as consciências e os lugares, que ele foi, com tudo que o acompanha, considerado como uma provação: trabalho-castigo, trabalho-resgate, trabalho inumano. Voltando do
efeito às causas, a Ascoral descobre, ao contrario, na
arquitetura e no urbanismo, os meios materiais de fazer
passar idéias de ordem e de entusiasmo criativo no
comportamento e nos atos humanos, e isso, precisamente, a títulp de trabalho — permanente ação do
cotidiano e da vida.

CONDIÇÕES MORAIS

Este capítulo foi redigido por Hyacinthe Dubreuil
economista e sociólogo, antigo operário e contramestre
da indústria automobilística.
À primeira vista, pode parecer que não existe
relação entre os problemas de organização do trabalho propriamente dito e as preocupações da arquitetura; Há no entanto uma flagrante analogia. A arquitetura se propõe escolher e dispor os materiais a fim
de criar um conjunto ao mesmo tempo útil e harmonioso. A organização igualmente se propõe a escolher

homens e colocá-los em determinadas posições a partir
das quais se estabelecerá, também entre eles, um equilíbrio harmonioso. A organização é assim uma espécie
de arquitetura ideal, cujo conjunto impressiona tão
bem os espíritos que até o menos abstrato é levado a
empregar correntemente a expressão "edifício social".
Por isso as duas atividades se encontram a cada
instante, pois se uma se preocupa em saber como o
homem vai agir, a outra se propõe a organizar os
lugares onde ele vai viver. Sendo o lugar então um
dos elementos do "meio", compreende-se como as
condições do ambiente humano completam as do ambiente material. Ê assim que em sua procura a fim de
criar as melhores condições da vida do homem Le
Corbusiér é levado a escrever:
"O instrumento de medida Ascoral é um determinado quantum de felicidade, de alegria de viver. Que
tudo seja organizado para que o trabalho seja encarado
não como um castigo, mas ao contrário como uma
ocupação capaz de despertar, na maioria dos casos, o
interesse de quem a ele se dedica."
Que tudo seja "organizado". A expressão é talvez
inesperada na pena de um artista. As pessoas que normalmente querem tudo organizar são bem conhecidas:
são os economistas. Espíritos sistemáticos que se empenham em estudar os meios de nos garantir os bens
materiais que nos são realmente necessários, embora
esqueçam um elemento essencial da vida, um elemento
cuja presença o instinto, a intuição do artista exige.
Em sua "ingenuidade", na verdade, o artista ousa reivindicar a "felicidade".
Ê o artista que tem razão. Porque, se ele reencontra a filosofia proudhoniana e a ela adere falando
do "interesse" do trabalho, ele exprime também, pela
repetição, o mais fundamental ensinamento que jamais
foi dado aos homens para traçar o rumo de sua existência: a saber, que "nem só de pão vive o homem".
Sendo a felicidade geralmente considerada como
uma noção vaga, podemos entretanto tentar abordar o
seu exame, seguindo simplesmente o fenômeno da vida.
O mais elementar dos seres vivos procura logo
uma 'felicidade" à sua medida.

Ele quer antes de tudo viver. Quer viver, isto 6,
"perseverar no seu ser", como diz o filósofo. E, naturalmente, é preciso que persevere primeiro no seu ser
material por meio da alimentação e da assimilação.
Antes de absorver a alimentação, é preciso primeiro
que a tome e, para tomá-la, é necessário dirigir-se a
ela. Esta direção é a primeira forma da idéia associada
ao ato. É a primeira manifestação do pensamento.
E se, a este ser que quer viver, faltar alimentos,
ele sentirá uma dor especial: a fome. Mas notemos
que o hábito de pensar logo vai criar uma nova necessidade, que será a de uma atividade da inteligência,
mesmo elementar. Esta inteligência vai sentir necessidade de agir, como o estômago tem a de assimilar.
Quando um homem, digamos mesmo mais precisamente um trabalhador, é colocado em posição de exercer uma atividade sem que sua inteligência seja chamada a associar-se aos seus atos, esta inteligência "tem
fome".
Eis um termo que pode parecer estranho. Mas, se
nunca o empregamos, é porque lhe damos outro nome:
à fome da inteligência nós chamamos tédio.
Pode-se ter certeza de que os trabalhadores modernos a conhecem, esta outra fome que, à revelia dos
economistas, desempenha um papel tão grande em
nossas dificuldades sociais. Muitas vezes, por certo,
falta ao operário o necessário, mas muitas outras vezes, e sobretudo, ele se entedia. O mundo do trabalho:
aí está o verdadeiro "mundo onde a gente se entedia",
e sem dúvida é preciso ter trabalhado nas tristes condições da indústria moderna para apreciar plenamente
a lentidão com que o ponteiro gira, quando se espera
o instante em que marcará a hora da fuga.
Como este espetáculo não esclareceu jamais aqueles que se interessaram pelo trabalho a fim de aliviá-lo?
Quase todos cometeram um terrível engano: "Já que
o trabalhador acha seu trabalho tão 'longo', dizem eles,
vamos ajudá-lo a encurtá-lo". Daí o longo e sistemático esforço, ao qual os trabalhadores naturalmente se
associaram, para diminuir a duração do trabalho. Supondo-se que a felicidade deva estar lá onde não se
maldiga mais a lentidão do relógio, isto é, longe do

trabalho, além da soleira da oficina, esta soleira se
tornava uma espécie de fronteira da felicidade.
Sem se aperceber de que dissociávamos assim a noção da felicidade da noção da ação. Por que não é o
trabalho a ação por excelência? O homem não é feito
para agir? E a ação verdadeira, na qual o ser pode encontrar o desabrochar completo da vida, se inscreverá
na ociosidade e no repouso que seguem normalmente
o trabalho, no fim do dia e no declínio da jornada?
Sabe-se que a preocupação do "lazer" e "da utilização do lazer" ocupa um grande lugar no espírito
de muitas pessoas que pensam mostrar a extensão e o
valor de suas preocupações sociais. Mas elas incorrem
de fato em uma contradição singular, colocando o
tempo da felicidade e do desabrochar do ser fora do
curso da natureza.
O homem é feito para agir. A vida contemplativa
do eremita não é concebível a não ser que outros trabalhem precisamente para tornar esta inação possível. .. Músculos, cérebro e sentidos são feitos para
funcionar e não para uma vida vegetativa. Mas não é
só isso: eles são feitos para funcionar em harmonia
com toda a natureza e particularmente com este grande
regulador de toda vida que é o sol. O homem é feito
para agir na luz, luz natural, e seu repouso deve também coincidir com o da natureza, isto é, com as horas
em que o sol desceu abaixo do horizonte.
Diz-se normalmente ao trabalhador: "Sim, meu
pobre amigo, é bem triste ser obrigado a trabalhar. Mas
é uma obrigação inevitável. Faremos tudo o que for
possível para reduzi-lo ao mínimo e, quando terminar,
então cultivaremos sua inteligência, faremos de você
um homem".
Como a cultura é compreendida por eles através
do modelo da cultura do homem de gabinete, o sonho
da maioria dos nossos sociólogos de educação burguesa é transformar todos os homens em homens de
gabinete. Eles querem transformar o mundo à sua
imagem. Sabe-se que é esse o caso de tantos pais que
não imaginam vida mais bela para seus filhos que uma
vida calcada exatamente nas suas.
Existe, além do mais, nesta concepção um erro
difundido quase que universalmente entre as pessoas

cultivadas, ou antes, instruídas, que consiste em confundir instrução com educação. Se realmente a instrução pode ser dada fora do trabalho propriamente dito,
notadamente pelos cursos e pela leitura, meios familiares às pessoas "instruídas", a educação, isto é, a
conquista da sabedoria, só pode ser completamente
adquirida somando-se a todos os meios da cultura as
provações salutares da vida e da ação.
Mas sobretudo é suficiente contemplar a marcha
do sol para compreender até que ponto nossa vida é
inseparável deste grande ciclo. Parece que a Antigüidade o compreendeu bem, ornando o frontão do Parthenon com uma alegoria tão bela do dia e da vida. À
esquerda o carro de Hélio elevando-se acima das ondas; depois, ocupando o grande vazio do frontão, a
lenda do nascimento milagroso de Atena cujo espírito
vai doravante guiar um povo — Palas-Atena — saindo
toda armada do cérebro de Júpiter. À direita então,
marcando o fim do dia, o carro do sol mergulha no
mar, que sepulta os cavalos até as narinas. Uma admirável cabeça de cavalo, parecendo descer abaixo do
frontão em seu ângulo extremo, exprime maravilhosamente a idéia do ocaso do astro e do seu sepultamento
na noite.
Eis, postos em evidência, os limites da verdadeira
vida. £ por isso que a realização de um programa social
não pode ser concebida além da órbita do sol, isto é,
fora das horas de ação. É na ação que se deve encontrar o desabrochar e a liberdade, sim, a liberdade, que
nos recusaremos a procurar fora do trabalho. Uma liberdade que aliás, e contrariamente à crença comum,
não é incompatível com a organização e a estrutura da
indústria moderna.

CONDIÇÕES MATERIAIS
De uma perspectiva sumária, viver é desempenhar
diversas funções, materiais ou espirituais, que fazem o
encadeamento das horas e dos anos. A vida passa:
viveu-se bem ou na mediocridade. Ofuscantes sucessos
podem ter iluminado esse incansável desenrolar de
acontecimentos comezinhos; uma disposição feliz ou
infeliz das contingências pôde fazer a vida monótona
ou encantadora.
A vida é terrivelmente cotidiana; ela relê seu ritual a cada nascer do sol. Esse ritual é composto de
atos simples, de atos correntes da vida. Se o sol está
todos os dias em sua casa, ele está também um pouco

no seu coração, mais talvez do que você pensa. A
CARTA DE ATENAS dos CIAM1 proclama: "As
matérias-primas do urbanismo são o sol, o espaço, o
verde..." Ela manifesta assim o desejo dos CIAM de
reintroduzir, na existência dos homens, as "condições
da natureza", abandonadas, perdidas, esquecidas.
"As condições materiais, onde se escoam os dias
e os anos da vida, agem sobre o físico e sobre o moral — relações psicofisiológicas indissoluvelmente unidas, todas ligadas a fatos materiais e todas enfim nos
deixando à vontade ou constrangidos. Habitar, trabalhar, cuidar de seu corpo ou deixá-lo no abandono.
Parece natural que uma sociedade tente a aventura positiva rejeitando as causas que a levariam à aventura
negativa. Estas causas, em grande parte, dizem respeito
ao campo da arquitetura e do urbanismo: alojamento
dos seres, coisas e funções, distribuição do tempo, presença ou ausência de dispositivos provocadores de ações
úteis ou estéreis.
Admitimos, neste estudo, julgar o trabalho desenvolvido durante o decorrer do dia solar e também durante a vida.
Cada dia um ciclo se completa, relacionando casa,
trabalho e recuperação.
Num ritmo mais elástico, outro ciclo, feito de
acontecimentos regulares ou intermitentes, carrega
casa, trabalho e qualificação.
Expliquemos estes dois termos "recuperação" e
"qualificação", chamados para servir de trampolim a
importantes propostas arquitetônicas ou urbanísticas.
Em suas funções cotidianas, produzindo movimento, pensamento e ação, o ser consome energia, consome tecidos ou valores diversos. O grande recuperador
é o sono cotidiano: ele repousa. A natureza havia instaurado, no processo de desenvolvimento da espécie,
uma íntima interdependência entre o homem e seu
meio, assegurando assim, muscular e neurologicamente,
um jogo fértil de reações favoráveis à manutenção da
máquina humana: o caminhar, a corrida, a luta ou o
combate, as violências ou as amenidades do clima ou
- das estações. Uma diversidade era imposta, colocando
(1) LA CHARTE d'Athènes. Reedição em 1957, coleção Les Cahiers
Forces Vives, Éditions de Minuit.

o homem em permanente estado de acomodação, de
defesa, diversão, fortalecimentp, recuperação.
O trabalho moderno, ao contrário, levou aos poucos à vida sedentária, afastando os seres de seu meio
natural, empobrecendo e limitando perigosamente suas
atividades corporais, seus exercícios físicos, seu estado
de combatividade, sua capacidade de adaptação aos
contrastes do meio ambiente. Criou-se um meio nitidamente artificial, carregado de tensão nervosa. O
corpo — músculos e nervos — não se adaptavam mais
a ele, tornando-o solto, desligado das condições da natureza.
Os métodos da organização científica do trabalho,
alavancas imperiosas da qualidade, assim como da
quantidade, não deixam de provocar reações íntimas
e às vezes perigosas no comportamento daqueles cujos
atos são por eles regidos. Mecanização de gestos repetidos, atrofia do pensamento motor.
É fácil compreender por que os CIAM, elaborando um código de urbanismo, ligaram de maneira decisiva o que o desenvolvimento do fenômeno mecanicista havia separado e desvirtuado, as três funções
essenciais: habitar, trabalhar, cultivar o corpo e o espírito.
Outras tantas realidades, que só poderiam ser
atendidas por dispositivos precisos da arquitetura e do
urbanismo, aptos a constituir o quadro sólido e gerador
de saúde dos atos cotidianos, uma recuperação diária
indispensável: ar salubre, esporte próximo às casas,
cultura física, organização de "unidades de saúde",
disposições favoráveis à eugenia e à puericultura, instituições para ajuda à adolescência etc.
A "qualificação" é esta tendência para o melhor
(um melhor que não se definiu aqui e que se presta à
discussão), que agita a alma e o espírito e que constitui a alavanca primordial dos atos da vida.
A qualificação é hoje, mais do que nunca, a possibilidade que se oferece a cada um de sobressair. Fenômeno capaz de pôr em ação ó pior, assim como o
melhor, daquilo que jaz no fundo da consciência. As
castas desapareceram, as classes se aproximam. A
epopéia do trabalho oferece a cada um sua oportunidade. £ preciso, no entanto, que o acesso a essa opor-

tunidade não seja interditado, ou transformado em
ilusão pelo jogo dos mais intrincados obstáculos a ele
inerentes. Podem ser tomadas disposições que, ao invés
de tirá-las, ofereçam oportunidades a todos. Essas disposições geram o tempo como o lugar, as horas disponíveis como os lugares acessíveis e locais organizados.
Projetos de urbanismo cuidarão disso. Porque aquele
que deseja deve poder agir com eficácia, em um tempo
e prazo que possam entrar no quadro da vida corrente.
Para esta recuperação, para esta qualificação, os
princípios diretores devem ser reconhecidos. Nós dissemos: "condições da natureza" e "oportunidades de
qualificação". As condições da natureza serão portanto
restabelecidas na vida cotidiana:
1.°) Pela implantação da habitação, não mais
nos subúrbios das cidades, nem nos quarteirões sacrificados, mas em zonas verdes, escolhidas por sua insolação, sua vista, sua proximidade da água, campos e
bosques, assim como de terrenos que se prestem à
prática de esportes.
2.°) Pela. implantação de indústrias (falamos
aqui das indústrias de transformação, excluídas as de
mineração) não mais nas cidades ou nos arrabaldes, mas em "zonas verdes" escolhidas por sua orientação, sua vista, e antes de tudo, em contato imediato
com as vias de acesso de matérias-primas (vias navegáveis, estradas de rodagem, de ferro, existentes ou a
serem criadas ou conjugadas).
3.°) A moradia e o trabalho — a casa e a fábrica — situadas de tal maneira uma em relação à
outra, que será geralmente supérfluo considerar os
meios mecânicos de transporte de pessoas (para os
empregados e operários); mas caminhos muito bem
planejados acolherão as massas que irão a pé — a 4
quilômetros por hora — de suas casas ao trabalho e
vice-versa.
4.°) Todas as modalidades de esporte, cientificamente supervisionado, serão proporcionadas a todos
os paladinos da cidade industrial. Esporte próximo à
moradia, assim como as distrações correntes, cinemas,
salas de reunião e de conferências, biblioteca etc.
5.°) As fábricas poderão ser concebidas como
"fábricas verdes". Por fábricas verdes, entende-se uma

nova concepção dos lugares de trabalho, satisfazendo
aspirações profundamente humanas, hoje ridicularizadas, a saber: salvaguardar a segurança física e moral
do operário, a salubridade, o raiar de um ambiente
luminoso, limpo, harmonioso.
6.°) As aglomerações industriais evitarão a forma radioconcêntrica, com o atravancamento nefasto e
implacável de subúrbios, oficinas e loteamentos alternados e as circulações incoerentes necessariamente
resultantes. Serão organismos inteiros, comportando
não apenas os meios imediatos de produção, mas ainda
os meios de formar sua mão-de-obra e seus quadros —
escolas de aprendizado e escolas técnicas — comportando ainda equipamentos de qualificação de pesquisa
desinteressada: faculdades, laboratórios, bibliotecas,
teatros e clubes etc...
O que acaba de ser dito refere-se especialmente
ao trabalho industrial gerado pela lei solar de vinte e
quatro horas. O trabalho agrícola, obedecendo a outra
regra (a do anual, do sazonal e do cotidiano), exige as
mesmas satisfações cotidianas: casa-trabalho-recuperaÇão; intermitente: casa-trabalho-qualificação. Mesmo
fim, diferindo somente os dados.
No primeiro caso — o cotidiano — o equilíbrio
parece resultar da própria natureza das coisas, porém
na condição de que a casa camponesa sofresse uma
reforma radical. O cultivo da terra, com as variações
das estações, exige exercícios corporais variados. As
moléstias que grassam tão duramente têm sua origem
nas moradias camponesas notoriamente deficientes.
Problema grave e urgente, hoje colocado: o habitai
rural.
No segundo caso, casa-trabalho-qualificação, a
vida rural é desprovida dos elementos de resposta, e é
por isso que a terra foi abandonada. Não se trata
somente de preencher com lazer certos dias ou horas
vazias; trata-se muito mais de enriquecer cada minuto
com um sentimento de animadora participação na vida
social. Solidariedade que tanto une o camponês aos
produtos de seu trabalho quanto a este mundo que é
seu destinatário.
A qualificação, esperança inerente ao âmago do
ser, pode acordar um deus que dorme. Tomada de

posição que situa o homem acima do acontecimento,
permitindo-lhe conduzir-se melhor. Espírito que pode
iluminar os atos do cotidiano. Eis o que expulsa o
tédio! Eis o que ilumina a existência!
Estas tarefas pertencem ao urbanismo.
No entanto, nessa hora perigosa, onde tudo devia
ser preparado com ordem e método, o urbanismo ainda
não foi dotado de uma definição suficiente. Tentemos
enunciá-las:
O urbanismo é a expressão da vida de uma sociedade, manifestada nas obras do domínio edificado. He
é, portanto, o espelho de uma civilização. O que pode
uma civilização, o urbanismo o mostrará. Será o conjunto do domínio edificado — elementos materiais e
brilho do espírito.
Não se trata de uma ciência limitada, estritamente
especializada e especificamente técnica, mas de uma
manifestação de sabedoria, que tem por objetivo e
efeito discernir os fins úteis e enunciar os programas
correspondentes.

OCUPAÇÃO DO SOLO
Depois dos cem anos do mecanicismo moderno, as
coisas se saturaram o suficiente para que um simples
fato corriqueiro possa bastar para desencadear a reforma. Eis o fato corriqueiro: uma ordem da autoridade — ordem que parecerá natural e indiscutível —
impõe por exemplo a dispersão das grandes indústrias
para fora das cidades radioconcêntricas onde sua
acumulação tem provocado, entre outros males, bombardeios aéreos durante a guerra e implantado a angústia e o temor nas populações urbanas.
Nada faltará senão debater segundo que modalidade se dará a dispersão: Afastar as indústrias das

aglomerações radioconcêntricas? Mas para onde e
como fazê-lo? É nosso problema de hoje.
Interesses egoístas tentarão embaralhar o jogo:
"A indústria moderna tem necessidade dessa qualidade
especial do habitante das cidades imensas: fineza, nervosidade, rapidez etc.". A verdade é que as cidades
imensas fornecem um mercado de mão-de-obra abundante que outorgam toda dominação à parte que toma.
O argumento será portanto levado em conta pelo que
vale e a dispersão da indústria, não somente a francesa, mas a indústria de todos os homens, será regulamentada por fatores intrínsecos.
Na verdade, os estabelecimentos humanos obedecem a regras. O equilíbrio benfazejo e produtivo é
mantido por uma incansável adaptação. Vem um dia
de cansaço, de cegueira, onde a regra se interrompe,
distende sua disciplina, emperra. As cidades, por
exemplo, em seguida à primeira era do mecanicismo
tornam-se cidades tentaculares. O "grande desperdício"
nasceu disso, desfilando dessas extensões construídas,
febris, e transtornando o emprego apenas humano do
dia solar de vinte e quatro horas. Os empreendimentos
caem na desproporção e os atos no desumano. Efervescência enganadora, agitação estéril: o urbanismo
degenera, se desnatura, se volta contra aquele que persegue seu desenvolvimento contraditório, contra o próprio homem.
A família se desintegrou; com a biologia atacada,
com o físico e moral arrasados, cai em decadência;
a raça se esgota; ela está apta a cair nas armadilhas
dispostas pelos aproveitadores do mundo. Eí-la destinada à carne para canhão, a dores incontáveis e sem
fim. O trabalho torna-se castigo; dá-se voltas em um
círculo vicioso; a metade do trabalho imposto servindo
somente para pagar a fraude invasora, a sociedade
mecanicista atual faz todos os dias horas suplementares que só servem para pagar sua desordem: as circulações febris, as estradas congestionadas, o botequim
erigido em instituição, e por toda a parte os prazeres
e "distrações" de desespero. Parece que uma imensa
vingança se cumpre à custa dessa criatura que, imprudentemente, conquistou a máquina.

Ofegante atrás da descoberta que o absorve, o
homem não se deu conta de que se distanciou das condições naturais. Que na verdade quebrou os limites naturais; que suas empresas, surgindo desordenadamente
sobre toda a superfície do território, e abandonadas à
violência dos interesses particulares, invadiram as zonas
"sagradas": o que não depende mais da cidade mas
que é, ao contrário, o baluarte do mundo contra a cidade. As empresas humanas trazem seu limite, produto dos termos da equação que as gera; se entre esses
limites, o homem é o senhor, fora deles ele fica "fora
de si", não se possui mais. Falando dos estabelecimentos humanos nas civilizações primitivas, Mareei Griaule
escreveu: "O limite é uma ocupação de deuses e não
uma ocupação de homens".
A cidade é o sopro que marca a respiração humana; a muralha a envolve, a caixa torácica da cidade;
mas esse invólucro entrou também no molde das pressões que limitam de todos os lados a aglomeração:
pressão da paisagem próxima (planície, vertentes, vales, mar, rio), crosta justamente engrossada da região
circunvizinha; suportada pelas grandes estradas, que,
vindas de tão longe, aqui chegam munidas do potencial
de seu hinterland. O que está além do contorno da
cidade não é uma extensão flácida; é uma substância
organizada, dotada e moldada de inúmeras forças convergentes, como as aduelas de uma abóbada. As cidades romperam o contato com os deuses dos arredores,
geradores das condições da natureza, É preciso reconhecer e reencontrar as condições, da natureza.
Essa tarefa exigirá reconstituição dos povoamentos favoráveis. Os povoamentos serão favoráveis quando corresponderem às forças cósmicas naturais e humanas; quando obedecerem, respeitarem, conquistarem, de acordo com as regras do jogo; quando tiverem
ganho a partida.
O empreendimento é provocador de alegria, fé,
civismo. Substituindo esta abdicação hoje disseminada
por toda parte, fonte de decadência, um sentimento de
participação nascerá. Participar. Isso bastará mesmo
aos mais pobres ou aos mais feridos.
Espécie de êxodo, partida sem idéia de volta, para
terras prometidas... De fato, no plano físico, um mo-

vimento indiscutível da formiga humana sobre toda a
extensão do seu solo. No curso dos lustros, os esforços
se coordenarão, se somarão, atingindo a coesão. Um
dia será feita a transformação mediante a qual ovelhas
tosadas ou rocins sovados, paladinos da civilização da
máquina, de novo serão os atores vivos de uma gesta
otimista.
Relatórios categóricos podem determinar a morfologia dos estabelecimentos humanos sobre a totalidade do território. A confusão destes tempos consumiu
sua obra destruidora. E na véspera mesmo da reconstrução, a unidade de pensamento não está firmada
sobre os princípios mais elementares. PropÕe-se, por
exemplo, confundir num só indivíduo o operário dos
campos e o operário da indústria.
Não passemos à refutação de tal tese, sem antes
reter, de passagem, um fato revelador: a aspiração de
considerar o trabalho como fator unitário — o grande
fator da época, que coloca todos os homens sob a
mesma lei. Que une os homens em vez de dobrá-los.
Reconhecer a existência de uma civilização do trabalho, e querer lhe conferir as mais altas marcas da
qualificação, é traçar um caminho natural, capaz de
trazer, no esboço e na realização dos estabelecimentos humanos, o ritual, o sagrado, a fraternidade leal
e construtora, elementos todos eles de um método
estabelecido profundamente antes de tudo sobre a primazia da harmonia e do equilíbrio da trilogia: homem
— natureza — cosmos.
Grandes capitães de indústria, sonhando, por um
instante, com um futuro pacificado, lançaram a idéia
do operário-camponês ou do camponês-operário,
julgando ser possível confundir tais ocupações no decorrer do dia, da estação ou do ano. Certos precedentes são invocados: os relojoeiros-camponeses do
Jura e fabricantes de óculos. Há muito tempo, contudo, esses camponeses-relojoeiros abandonaram a bancada instalada na fazenda e afluíram para os burgos,
entraram nas oficinas, que um dia, lá por 1900, se tornaram as grandes manufaturas barulhentas de máquinas-ferramenta. Assim agindo, transformaram as
aldeias em burgos e os burgos em cidades. E torna-

