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e a moradia para os trabalhadores: uma questão de economia e de saneamento
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Objeto de debate e de ações públicas e privadas, a moradia
popular ocupava lugar de destaque nas discussões sobre os rumos
da cidade de São Paulo, como condição e desafio para o progresso.
A estratégia de formação de um grupo de profissionais que consegue
a incumbência de dirigir, organizar e liderar o “suposto progresso da
cidade de São Paulo” está claramente colocada nos discursos que
motivaram a criação, principalmente, da Escola Politécnica, como
saúda os seus alunos, em uma conferência no Grêmio Politécnico,
o doutor Leopoldo de Freitas:

“Bem armados para a vida poderia perfeitamente ser uma divisa
como si houvesse de distinguir moços diplomados, nesta importante
escola gloriosa na terra paulista, em que a atividade, a coragem, a
iniciativa e a força de vontade dos seus filhos é o característico do
seu progresso” (Freitas, 1904, 66).

Ao longo das primeiras décadas do século XX, a inserção desses
engenheiros no mercado da construção em São Paulo foi lenta e
gradual. No início, era necessário organizar os serviços públicos que
possibilitariam a modernização da cidade, assim como seu
crescimento, pela implantação de infra-estruturas e indústrias
competitivas e pela construção de habitações que atendessem às
novas demandas.
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Nesse sentido, a análise da trajetória de um engenheiro
formado nessa instituição é essencial para se entender a história dos
engenheiros e arquitetos paulistanos, suas idéias e posições, em meio
ao crescimento populacional e econômico. O profissional que
escolhemos, segundo essas características, não é destacado na
historiografia da cidade de São Paulo, como foram Luiz Romero
de Anhaia Melo ou Francisco Prestes Maia, mas se situa entre aqueles
que participaram do processo de consolidação da profissão do
engenheiro e do arquiteto. Trata-se de Bruno Simões Magro, que
ocupou cargos relevantes, coordenando ações importantes para a
modernização das cidades brasileiras. Magro era descrito pelos seus
colegas como um “sujeito competente” que “resolvia o problema com
muita facilidade e tinha um senso para fazer as coisas,...” (Prado,
1985, vol. 1, 38 apud: Ficher, 1995, 130).

Nascido em Campinas, entrou para a Escola Politécnica em
1899, formando-se contador, em 1903, e engenheiro civil e
arquiteto, em 1905. Atuou em vários ramos ligados à engenharia,
tais como estrada de ferro, saneamento de cidades, projetos de
edifícios oficiais (escolas, hospitais e instituições do governo) e à
licenciatura. Participou de diversas associações de classes,
representando os colegas engenheiros e arquitetos, em vários
momentos. Sua atuação foi importante para a formação de um
curso de arquitetura separado da engenharia. Faleceu, ainda atuando
profissionalmente, em 1956.

3.1. Magro, Engenheiro e arquiteto: o caráter conciliador na trajetória desse profissional

“A prática profissional confirma a conveniência da adoção de um critério
conciliante. Não convem apegar-se à tradição, seguindo idéias rotineiras,
mas, também, não se deve ter incondicional entusiasmo pelas teorias
novas” (Magro, ago. 1941, 34).

No ano de 1905, pouco antes de se formar, Bruno Simões
Magro divulgou, na Revista Politécnica, o que podemos considerar
como o primeiro trabalho escolar de composição arquitetônica a
ser publicado em um periódico acadêmico. Tal prática se tornou
comum a partir da década de 1920, tanto na Revista Politécnica
como na Revista de Engenharia do Mackenzie College, ambas
publicadas em São Paulo (Ficher, 1995, 125). Intitulado “Edifícios
comerciais” 1, o artigo de Magro era um estudo de tipificação de um
programa arquitetônico: os edifícios em altura de múltiplo uso
(comércio, moradia ou escritório).

A necessidade de edifícios que atendessem a esse tipo de
programa na área central de São Paulo, provocada pelo seu
desenvolvimento comercial, acabou por encarecer os terrenos. Em
contrapartida, essa especulação imobiliária diminuir a área dos lotes
e a frente do edifício. Essa situação gerou a demanda por engenhosos
artifícios técnicos que reduzissem ao mínimo a perda de terreno:
“A metalurgia, mercê de seu requintado aperfeiçoamento, forneceu,

Fotos dos professores da Escola
Politécnica dos professores
Alexandre Albuquerque
(acima) e Hippolito Pujol Jun-
ior  (embaixo) (Revista
Politécnica, n.111, 291 e 294).
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desde então, os elementos para a maior economia de espaço, compatível
com as exigências da construcção” (Magro, 1905, 88). Para Magro,
esse aperfeiçoamento técnico permitiria ganhar espaço em direção à
altura. Nos países europeus, de grande desenvolvimento técnico, a
construção em altura já era uma tipologia comum entre os edifícios
fabris, descritos como “construções ‘grandiosas’ com vários andares
ocupados por armazéns sobrepostos, servidos por elevadores aperfeiçoados
e movidos por máquinas poderosas” (Magro, 1905, 88). Já na cidade
de São Paulo, apesar dessa nova necessidade de economia, essa
tecnologia não estava disponível, ou “talvez nem existindo, pois há
aqui, só o térreo ocupado por comércio e os outros andares servindo de
escritório ou de casa de moradia” (Magro, 1905, 88). De fato, eram
poucos os armazéns e indústrias construídos em mais de dois andares,
tais como a indústria de alimentos Antártica (fundada em fins do
Século XIX) e o edifício principal do Cotonifício Industrial de
Rodolfo Crespi 2.

A tipologia ‘padrão’, proposta pelo estudante Magro, era de
um edifício em dois andares, cuja planta serviria a dois usos: escritório
ou moradia. Foi pensado em um terreno de 10m de largura e 33m
de comprimento, com um apêndice de 5m por 8m, para construir
um edifício dividido em térreo, ocupado por um armazém com
ingresso geral, vestíbulo, “water closet”, escritório, cozinha e quarto
de criado e andar superior, destinado a moradia, com antecâmara,
salão, gabinete, toilette, dormitório, sala de jantar, copa, cozinha,
despensa e quarto de criado (Magro, 1905, 90-92). Nas condições
técnicas do momento, essa disposição espacial parecia ser a solução
que mais economizaria espaço, atendendo aos requisitos de conforto
pela iluminação da parte superior por clarabóias e ventilação por
aberturas, garantindo, assim, “abundância de luz e acesso
independente para o armazém” (Magro, 1905, 88).

Magro diplomou-se como engenheiro-arquiteto e civil,
conforme a ementa curricular, na quarta turma a se formar nesta
instituição. Além dele, mais duas pessoas tiveram essa titulação,
Alexandre Albuquerque3 e Hyppolito Pujol Junior 4, com os quais
fundou o Grêmio Politécnico, em 1903. Depois de formado, nesse
mesmo ano, trabalhou um tempo na Companhia Mogyana de
Estradas de Ferro e, ao mesmo tempo, como engenheiro-chefe da
Repartição de Obras da Prefeitura Municipal, ambas em Campinas.

Em 1906, foi integrar a Comissão de Saneamento de Santos5,
que era coordenada por Francisco Saturnino Rodrigues de Brito:

“No escritório, trabalhando permanentemente os engenheiros
Nicolau Spagnuolo6 e Bruno Simões Magro, foram organizados,
além dos trabalhos na planta geral, os projetos em execução,
retificados outros pelas modificações ocorrentes e feitas algumas folhas
do importante serviço de Cadastro da rede de esgoto, registrando
em desenhos explicativos o que se fez no subsolo e o que aí se

1 Publicado na Revista Politécnica,
vol. I, n. 2, janeiro de 1905, páginas
88 a 92.

2 Um edifício em quatro andares
cuja estrutura de ferro com paredes
de tijolos vermelhos aparentes,
provavelmente, foi importada da
Inglaterra (BLAY, 1985, 261).

3 A trajetória profissional de
Alexandre Albuquerque (1880-
1940) é difícil de ser resumida. Sua
atuação abrangeu diversas
atividades,acadêmicas e
profissionais, além de políticas. De
fato, foi professor da Escola
Politécnica, sendo o primeiro ex-
aluno a ocupar tal posição; projetou
diversos edifícios na cidade e foi
vereador na década de 1920. Foi
um dos fundadores de diversos
institutos como: Grêmio Politécnico
(1903), Sociedade de Engenheiros
de S. Paulo (1912), Instituto de
Engenharia (1915) e Divisão de
Arquitetura do Instituto de
Engenharia. Infelizmente, hoje não
existe nenhum trabalho dedicado a
esse personagem da história de São
Paulo, mas alguns aspectos de sua
atuação estão relatados na tese de
doutorado de Sylvia Ficher (1995)
e num artigo do Boletim do
Instituto de Engenharia, vol.
XXXII, n.156, ago. - dez. 1941.

4 Pujol Junior (1880-1952) foi
importante na montagem de um
laboratório de ensaios técnicos para
especificar os materiais de
construção, que se consolidou, na
década de 1930, como o Instituto
de Pesquisa e Tecnologia da
Universidade de São Paulo.
Realizou várias obras arquitetônicas
(Ficher, 1995, 131-139).

5 BRITO, F. Saturnino R. de
(1907). Saneamento de Santos,
Projetos e Relatórios. In: Obras
Completas de Saturnino de Brito,
vol. VII, Rio de Janeiro, Imprensa
Nacional, 1943.

6 Este foi autor do projeto para a
Hospedaria dos Imigrantes na
cidade de Santos, publicando o
projeto na Revista de Engenharia,
São Paulo, n. 8, 10 de jan. de
1912.
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encontrou de obras relativas a outros serviços. Esse cadastro
subterrâneo, em Santos, na cidade antiga, é interessante e essencial,
devido ao emaranhado de canalização existente, fazendo o mesmo
serviço, em complicado curso, outros inativos e desnecessários” (Brito,
1943a, 135).

Em Santos, procurou-se estender o saneamento da cidade
para todas as casas, tentando-se desenvolver novas tipologias de
lotes e desenhos de ruas sanitárias, assim como casas dotadas de
recursos de conforto, isto é, abastecidas por água e atendidas pela
rede de esgoto. Um dos intuitos dessa ação era “dar casa ao
proletariado, como meio de reter o homem ao lar tornando-o bom
operário e melhor cidadão” (Brito Filho, 1943, 30). Pelo mesmo
engenheiro sanitarista foi convidado para chefiar a Comissão de
Saneamento do Recife, onde ocupou, também, o cargo de Diretor
de Obras Públicas, de 1910 a 1916, para o qual possuía já uma
certa experiência, por ter ocupado o mesmo em Campinas, em
1908 e 1909, durante a gestão de Orozimbo Maia, e, depois de
retornar do Recife, nos três últimos anos da gestão de Heitor
Penteado, entre 1917 e 1920. Durante esse período, seu trabalho
foi dedicado à construção de infra-estruturas urbanas, tais como
usinas e estações de elevação de bombas para abastecimento,
emissários, pontes e edifícios. Mesmo atuando no Recife, Magro
não perdeu o contato com os engenheiros paulistanos. Participou
da fundação do Instituto de Engenharia de São Paulo, em 1916,
compondo a primeira diretoria e estando presente no primeiro ciclo
de palestras7 (D’Alessandro et alli, 1961, p.351-2 e 360 apud: Ficher,
1995, 128).

O trabalho no Recife terminou em 1918, mas Magro voltou
para São Paulo, antecipadamente, atuando profissionalmente como
arquiteto em Campinas8 e São Paulo, na reforma do Museu do
Ipiranga, em obras da Repartição de Águas e Esgotos (R.A.E.) e
numa Comissão da Diretoria de Obras Públicas da Secretaria de
Agricultura, Viação e Obras Públicas, por conta da qual projetou e
coordenou a construção do edifício do Instituto Agronômico de
Campinas. Esses treze anos de formado e, principalmente, a
colaboração com o conhecido engenheiro sanitarista deram ao
engenheiro civil e arquiteto experiência suficiente para escolher a
atuação na Arquitetura.

Por um lado, julgava que essa atuação era sedutora pela sua
natureza artística e de sensibilidade estética ‘estimulada pelo desenho’,
depois apurada pelo conselho e exemplos dos mestres da arquitetura
clássica; por outro lado, na prática, nem sempre existia o consórcio
entre esse fator artístico e o técnico. Segundo Magro, ambos
deveriam orientar a obra de arquitetura e, na sua carreira, sempre
procurou conciliar esses dois elementos – a cultura artística e a técnica
das construções civis.

7 No ano de 1918 se iniciou a
publicação do Boletim do Instituto
de Engenharia. A intenção era
realizar dez conferências sobre
‘higiene das habitações privadas e
coletivas’, mas o programa foi
modificado devido a um pedido da
Câmara Municipal de
reformulação das Posturas de
construção e outro do Congresso do
Estado de revisão das leis que regiam
o Serviço Sanitário. De fato, foi
realizada uma conferência pelo
engenheiro Victor Freire, diretor do
Setor de Obras Públicas do
Município, intitulada “Códigos
Sanitários e Posturas Municipaes
sobre Habitações” que abordou os
dois assuntos. Outras conferências
foram realizadas, seguindo o tema
então vigente sobre a higiene da
habitação, por outros engenheiros
civis e arquitetos, tais como
Alexandre Albuquerque, R.
Pinheiro Lima e Arthur Mota.

8 No ano de 1919, Bruno Simões
Magro projetou e supervisionou a
construção do Hospital Psiquiátrico,
conhecido inicialmente como
“Hospital de Dementes de
Campinas” e depois como
“Sanatório Dr. Cândido Ferreira”.
A necessidade de criação de uma
instituição com esta finalidade
surgiu no ano de 1917, a fim de
possibilitar a assistência a 21
presidiários da Cadeia Pública de
Campinas que apresentavam
problemas psiquiátricos, agravados
pelo atendimento e baixo estado de
higiene (Patrimônio Artístico de
Campinas).
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Caricatura de Bruno Simões
Magro, realizada por um aluno
(Revista Polytechnica, jan.-
fev. 1933).

Pilar do Sanatório Dr. Cândido
Ferreira, projetado por Bruno
Simões Magro, no distrito de
Sousas (Foto: Atique, 2005).

Reunião dos engenheiros
fundadores do Grêmio
Polytechnico, realizada em
1933. Bruno Simões Magro é
aquele de óculos sentado, o
quarto da esquerda para a
direita. Ao seu lado direito está
Roberto Simonsen, no meio de
braços cruzado é o Alexandre Al-
buquerque e H. Pujol Junior é o
segundo, da esquerda para a
direita. (Revista Polytechnica,
set.-out. 1933).
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Um exemplo de fachada de um
edifício comercial, que foi
projetado pelo professor da
Escola Polytechnica, Ramos de
Azevedo (Revista Polytechnica,
jan. 1909).

Plantas dos andares térreo e su-
perior, da proposta de Magro,
enquanto estudante, para um
“edifício commercial”
localizado no perímetro urbano
de São Paulo (Revista
Polytechnica, jan. 1905).
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Agiu, concomitantemente, como docente em uma escola
técnica de Campinas9. Em 1921, passou a compor o quadro docente
da Escola Politécnica, entrando na seqüência de ex-alunos a lecionar
na Escola. Isso demonstra que Magro, depois de quase vinte anos
de formado, já tinha acumulado um conjunto de experiências na
engenharia sanitarista, na gestão de órgão público e na arquitetura,
capaz de lhe possibilitar o preparo – ainda que, nesse momento, de
pouca inserção – dos futuros engenheiros. Entre 1921 e 1937,
lecionou como professor interino diversas disciplinas; dentre elas,
“Construções Civis. Higiene das Habitações. Noções de Arquitetura” e
“Arquitetura das cidades”. Neste período lecionou na Academia de
Belas Artes de São Paulo, que foi criada em 1925 e fechada pelo
Estado Novo em 1934, no curso de Arquitetura, nas disciplinas
“Tecnologia”, “Construção” e “Construção e Higiene” (Ficher, 1995,
129). A ação de Magro no magistério lhe deu a oportunidade de
expressar sua idéia sobre o que era Arquitetura:

“técnico de construção, sem sensibilidade e cultura artística, não é
arquiteto; artista, sem preparo técnico de construção, também não
é arquiteto; arquiteto é o homem de dupla individualidade, artista
criador e técnico realizador, tendo critério profissional orientado
pelo equilíbrio dos respectivos fatores na solução do problema da
construção arquitetônica” (Magro, ago. 1941, s.p.d.)

Ingressou, em 1927, na Estrada de Ferro Sorocabana como
Engenheiro fiscal da nova estação de São Paulo, onde fiscalizou o
andamento das obras e interveio no projeto da Estação Inicial Júlio
Prestes10, assumindo, pouco depois, a Assessoria Técnica de
Arquitetura daquela Estrada de Ferro, onde permaneceu até 1941.
Sobre sua atuação como arquiteto nesta empresa, Magro expôs, no
I Congresso de Habitação, o trabalho intitulado: “Habitações
Econômicas”, texto que abrange uma complexidade de temas
referentes à habitação e à conciliação entre a técnica – econômica e
higiênica – e os aspectos culturais. Em fins do ano de 1937, o
governo promulgou o Decreto-Lei Federal n. 24, aprovado em 29
de novembro de 1937, cujo conteúdo vetava a acumulação de cargos
em instituições públicas. Já que tanto a Escola Politécnica, agora
incorporada a Universidade de São Paulo (1934), como a
Companhia Sorocabana eram do Estado, Magro optou por seu
trabalho como diretor da 3ª. Divisão da Sorocabana, onde
permaneceu até 1941.

Em meados deste ano, foi aprovado no concurso para
catedrático de “Noções de Arquitetura e Construções Civis, Higiene
das Habitações. História da Arquitetura I e II” 11 na Escola Politécnica,
com a tese: “Técnica e Arte na prática das construções civis”, cargo
que assumiu em março de 1942. Entre os anos de 1930 e 1954,
exerceu cargos como representante dos engenheiros ou dos
arquitetos na Associação Brasileira de Normas Técnicas (A.B.N.T.),
como membro do conselho Técnico Administrativo, como

9 Segundo Ficher, Magro foi o
primeiro diretor da Escola
Profissional Bento Quirino, cargo
que ocupou entre abril de 1918 e
outubro de 1921 (Ficher, 1995,
124).

10 Esta Estação foi projetada por
Samuel Augusto das Neves e
Christiano Stockler das Neves, este
último, arquiteto formado na
Universidade da Pensilvânia, nos
Estados Unidos, em 1911 e
seguidor dos ideais da Beaux-Arts,os
quais defendeu até a sua morte, em
1988. A Estação começou a ser
construída em 1926, foi
parcialmente inaugurada em 1930
e concluída em 1938. Bruno
Simões Magro foi processado por
Stockler das Neves, que alegou que
havia feito modificações no projeto
original.

11 Esta cadeira teve como primeiro
catedrático o engenheiro-arquiteto
Ramos de Azevedo, depois do
falecimento deste, foi ocupada pelo
engenheiro civil e arquiteto
Alexandre Albuquerque, sendo
substituído, pelo mesmo motivo, por
Bruno Simões Magro.
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membro da Comissão encarregada do estudo da instalação da Escola
de Engenharia de São Carlos, em 1951, entre outros. De 1951 a
1954, integrou a comissão da Cidade Universitária, num período
de importantes definições quanto ao projeto do campus da
Universidade de São Paulo. Também participou do primeiro corpo
docente da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, criada
em 194812, onde lecionou as disciplinas ‘Arquitetura Analítica’ e
‘Construção civil’, juntamente com sua cátedra na Politécnica. Foi
diretor da FAU-USP entre junho de 1951 e dezembro de 1952,
em um momento de turbulência acarretada pela saída de Anhaia
Melo da diretoria e seu desligando da instituição recém-criada e
ainda frágil13. Vê-se, aqui, o caráter de liderança e conciliação de
Magro agir novamente em um momento de crise.

Em 1928, na ocasião da redefinição das associações de classe
e, conseqüentemente, da atuação profissional da classe dos
arquitetos, foi criado o Instituto Paulista de Arquitetos - o I.P.A. –
do qual Magro foi presidente entre 1930 e 1933. Enquanto ocupava
esse cargo, Magro tentou conciliar a ação do IPA com a Divisão de
Arquitetura (D.A.) do Instituto de Engenharia, alegando que “a
diferença essencial está na maior preocupação de arte, que é o
característico do nosso regimento interno, muito mais liberal na aceitação
de sócios” (Magro, set. 1930, 19). Neste sentido, o IPA era distinto
do D.A., pela aceitação de diplomas seja de arquitetos, engenheiros
civis especializados em arquitetura, pintores, ornamentistas etc.
Também foi o órgão responsável pela edição da revista “Architectura
e Construção”, cujo conteúdo revelava mais arquiteturas e artes em
geral do que inovações no âmbito da engenharia. A partir de 1933,
o I.P.A. começou a ter cada vez menos atuação.

Durante este período de atuação na Divisão de Arquitetura
do IE e no IPA, Magro escreveu três artigos publicados inicialmente
no Boletim do Instituto de Engenharia e um trabalho, já
mencionado, para o I Congresso de Habitação. Em linhas gerais,
os três textos demonstram uma tentativa de classificação das diversas
vertentes existente neste momento, na arquitetura, procurando
mostrar as diferenças entre duas correntes radicais de arquitetura
que se diziam modernas. Magro definia os arquitetos seguidores de
cada uma como os passadistas e os futuristas. Fala ainda da existência
de uma terceira corrente, que era composta por aqueles que
praticavam uma arquitetura também tida como moderna, mas
moderada, isto é, uma arquitetura que não buscava copiar formas
do passado nem romper com os estilos, mas buscava atender aos
anseios da contemporaneidade:

“Todo o progresso científico aproveitado como elemento de economia
ou de conforto da vida de hoje, todas as conquistas da higiene ou
da técnica, assim como os produtos de indústrias recém-criadas ou
inventos deste século devem ser capturados e postos a serviço de
uma arte que, ligando-se ao passado, procure a lógica união do

12 A Lei Estadual nº. 104, de 21
de junho de 1948, criou a
Faculdade de Arquitetura e
Urbanismo da Universidade de
São Paulo apud Ficher, Sylvia.
Ensino e Profissão. O curso de
engenheiro-arquiteto da Escola
Politécnica de São Paulo. Tese de
doutorado FAU-USP, 1995.

13 Segundo depoimento dado à
autora em 19 de outubro de 2004
pelo professor Nestor Goulart Reis
Filho, ex-aluno de Magro no
momento e testemunha do
ocorrido.
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moderno com o antigo, aproveitando-lhe tudo o que, sendo bom, não
prejudique a expressão que convêm a uma arquitetura que bem traduza
o conceito da época e as aspirações da humanidade contemporânea”
(MAGRO, 1929, 9).

Assim, veremos como será tratada esta relação entre elementos
do passado, presente e futuro; como isso acabou por se tornar
‘tendência’, na arquitetura do início do século XX; como essa tendência
foi, muitas vezes, confundida com o Movimento Moderno de
vanguarda na arquitetura que tomava corpo em São Paulo; como, aos
poucos, foi conquistando o apoio do público, tornando-se a arquitetura
representativa da cidade industrializada. Por fim, veremos como essa
tendência, no trabalho de Magro, traduziu-se em um tipo de habitação
para o trabalhador. Essa “união do moderno com o antigo” foi importante
para entender o caráter moderado desse modernismo, implicando na
permanência de lógicas da arte tradicional unificada a inovações técnicas,
para uma sociedade diferente.

3.1.1. O empenho de Magro por um ‘modernismo moderado’

“O verdadeiro artista será o que melhor souber exprimir, com a
técnica de sua profissão, os aspectos dominantes de sua época”
(Magro, jul.1929, 9).

Depois de retornar do Recife, Magro realizou uma série de
projetos, nas cidades de São Paulo e de Campinas, buscando soluções
para diversos tipos de programas. Ao mesmo tempo, exercia o
magistério na Escola Politécnica, na Escola de Belas Artes e no
Mackenzie College. Também participava dos encontros de classe,
como na Divisão de Arquitetura do Instituto de Engenharia e no
Instituto Paulista de Arquitetos. Em todos estes trabalhos, tinha a
conciliação de valores da arquitetura como objetivo. Por isso optou
pela tendência arquitetônica chamada “moderada modernista” 14.

Nos últimos anos da década de 1920, a cidade de São Paulo
já era conhecida pelo intenso crescimento de sua população e pelo
ritmo acelerado de sua construção civil. Anteriormente, São Paulo
já havia conhecido um rápido crescimento econômico e industrial,
passado por algumas tensões políticas, como a Revolução Tenentista
de 1924, e assistia à intensificação das renovações urbanas pelas quais
também passavam outras cidades brasileiras. Magro assim interpreta
essas transformações:

14 O que Magro denominou como
“moderno moderado” tratava-se de
uma arquitetura de um período de
transição, que não encontrou uma
definição precisa. Poderia ter sido
uma reação ao modernismo ou uma
modernização dos preceitos
acadêmicos, logo, uma arquitetura
do entre-guerras. Posteriormente, a
historiografia de Arquitetura
procurou denominar esta
arquitetura de diversas formas e
ainda hoje, persiste como um tema
sem consenso. Uma forma seria a
denominação Art-Déco, que no
Brasil foi conhecida como estilo
Perret, como Elisiário da Cunha
Bahiana definia suas obras quando
indagado (Segawa, 1999). Para
Segawa, este movimento estava
inserido em um processo de
modernidade, intitulado
“Modernismo Pragmático”, que
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“a onda revolucionária, avassalando os espíritos, submergia o
sentimento religioso, em plena decadência, e a moral, inteiramente
modificada, mas ainda não cristalizada. Desapareceu a nobreza,
eclipsaram-se as elites intelectuais, vacilam as instituições e tudo se
faz vertiginosamente, num assombro de estonteante dinamismo”
(Magro, jun.1930, 328).

Foi, neste contexto de profundas alterações na sociedade, que
aconteceu o concurso para o Congresso Legislativo de São Paulo15,
em 1928 e 1929, cujo edital deixava livre para cada concorrente a
escolha de uma escola de estilo. Essa liberdade permitiu que Magro
se surpreendesse pela presença marcante de três tendências e relatasse
tal fato no Boletim do Instituto de Engenharia16, em julho de 1929:

“Mais interessante, porém, do que a diversidade de ‘maneiras’ com
que foram tratados os desenhos, é a variedade de estilos adotados,
definindo as preferências dos concorrentes por tal ou qual escola,
delatando a firmeza de convicções tradicionalistas, espelhando a
timidez do moderado modernista ou escandalizando os
conservadores com o arrojo das concepções ultra-modernistas”
(Magro, jul.1929, 6).

A simples constatação de tais tendências mostrava que
existiam três estilos arquitetônicos17 representados no concurso.
Mesmo sendo o estilo ganhador o passadista, Magro fez uma análise
muito perspicaz do que estava acontecendo em termos de produção
arquitetônica, em fins da década de 1920, em São Paulo. Tentando
mostrar uma postura conciliadora, buscou não se posicionar a
princípio. No entanto, reclamava da postura dogmática dos órgãos
representativos da classe, condenando a do Instituto Central de
Arquitetos que, por ser tradicionalista, ou melhor, neocolonial18,
era questionada por perder importantes trabalhos para os arquitetos
ligados ao estilo moderno. Naquele concurso, todos os projetos
que se orientavam pelas idéias modernistas foram ‘sistematicamente’
afastados (Magro, mar.1930).

O embate entre os críticos da arquitetura tradicional e os
próprios arquitetos tradicionalistas era perceptível nos concursos
de arquitetura onde a orientação preferível era a tradicionalista, como
foi o caso do Edifício do Automóvel Club19. Neste concurso, o
projeto vencedor foi proposto em estilo de renascença, o qual teve,
durante a construção20 da estrutura do edifício, a fachada modificada
e executada à moderna, pelo arquiteto Elisiário da Cunha Bahiana,
com o intuito de fugir ao passadismo (Magro, jul. 1929). Depois,
por motivos semelhantes, foi anulado o resultado do concurso para
o Congresso Legislativo de São Paulo. Parece-nos que a anulação
deste último e a modificação do projeto do Automóvel Club foram
decisivos, para o arquiteto Magro conceber um processo de método
para a arquitetura contemporânea. Ao escrever um texto - sobre as
tendências - dirigido não para o público, mas para a classe de

compreendia o pragmatismo de
inúmeras vertentes existentes entre
os anos de 1920 e 1945. O Art-
Déco seria mais uma manifestação
essencialmente decorativa (Marques
& Naslavsky, abr. 2001). Pode ser
classificado como uma das últimas
manifestações do Ecletismo, ou
como uma das primeiras expressões
do Modernismo – como seria o
moderno moderado -, devido ao
seu caráter ambíguo (Conde &
Almada, 2000). Outra classificação
menos precisa foi o
“protomodernismo”, pois nela está
implícita uma idéia de modernismo
incipiente ou de movimento
moderno “inicial” (ver: Conde,
Luiz Paulo (1985/6).
“Protomodernismo em
Copacabana”. Arquitetura Revista,
n. 3,Rio de janeiro, p.40-49), o
que era, pelo contrário, uma reação
a essa corrente. Talvez, a melhor
forma de se definir fosse por
“academicismo pragmático”, uma
expressão que possui um sentido
pragmático nas propostas acadêmicas
(ver: PIGAFETTA, Giorgio
(2002). La arquitectura
tradicionalista: teoria, obras y
projectos. Madrid: Ediciones
Celeste). Nesta produção estão
incluídos outros exemplos.

15 Do qual Magro compôs a
comissão de júri

16 MAGRO, Bruno Simões
(1929). As tendências da
architectura contemporânea.
Boletim do Instituo de Engenharia,
n. 50, p. 6-9, jul. Este texto foi
publicado após a divulgação dos três
primeiros ganhadores do concurso
– todos em “estilo tradicionalista”.
Diante da anulação dos resultados,
Magro escreveu este artigo, gerando
um grande descontentamento no
meio da classe dos arquitetos.

17 Neste texto, o significado de
tendência se confundia com escola
de estilo pois, para os engenheiros-
arquitetos formados em São Paulo,
o processo de projeto era baseado na
composição de estilo, tratando a
arquitetura como uma forma de
compor elementos já consagrados
historicamente.

18 Magro não afirmou com clareza,
mas o Instituto Central de
Arquitetos defendia o estilo
neocolonial pois este é
“tradicionalista, preconizando o
emprego das formas barrocas, no
Brasil, introduzidas pelos jesuítas
durante o período colonial”
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(Magro, 1929, 8). Esta é uma
referência explícita ao concurso da
Embaixada da Argentina. Mais
tarde, essa diversidade de estilos seria
posta em discussão no IV Congresso
Panamericano que se realizaria em
1930, na capital do país, de onde
não se tirou nenhum partido
somente o respeito a esse universo de
escolas, o que causou muitos protestos
dos modernistas.

19 Concurso realizado em 1927,
cujos projetos ganhadores foram
publicados na Revista de
Engenharia do Mackenzie College,
n.45. Os arquitetos associados
Magro e Almeida ganharam o
terceiro lugar com uma proposta em
estilo renascentista.

20 A construção do edifício foi
fiscalizada pelo engenheiro-
arquiteto Dacio de Moraes -
seguidor do estilo moderno
moderado em São Paulo - que
publicou um livreto composto por
diversos artigos de confronto a
arquitetura futurista, chamado “A
Architectura Moderna em S.
Paulo”.

arquitetos, colocava-se na frente de um protesto à orientação
dogmática dos órgãos de classe e das instituições de ensino. Neste
sentido, procurou definir cada uma das tendências segundo a visão
do arquiteto:

I. Os arquitetos passadistas são os

“cultores das artes clássicas, apegam-se às formas tradicionais greco-
romanas e princípios de composição das renascenças d’elas
derivadas, aplicando simultaneamente estruturas de tipo antigo,
muitas vezes em desacordo com a estrutura real do edifício” (Magro,
jul.1929, 7).

II. Os arquitetos futuristas

“com a coragem que lhes dá a segurança da falta de estalão para
aferir o valor de suas criações, são arrojados, adotam formas
inéditas de absoluta independência, nada aceitando do passado,
e só se detendo, em seus devaneios, ante a impossibilidade material
de construir fora das leis do equilíbrio” (Magro, jul.1929, 7).

III. Já a arquitetura moderada é a conciliação de elementos
das duas primeiras:

“Os moderados, com a timidez de quem ainda não se emancipou
do respeito devido a seus maiores, tentam uma renovação,
procurando novas formas de expressão, dentro, porém, dos
princípios da arquitetura anterior” (Magro, jul.1929, 7).

Uma outra definição do que era ser um moderno moderado,
citada por Magro, foi a do arquiteto argentino Alejandro
Christophersen, para o qual:

 “moderno, é saber aproveitar os novos elementos da construção e
com eles traduzir o conjunto de todas as necessidades de nossa
época de progresso, aproveitando do passado tudo o que não
prejudique a interpretação das aspirações da humanidade de hoje,
mas que a complete, realçando sua tradução arquitetônica com o
guindá-la a uma categoria superior de arte” (Magro, jul.1929,
8).

Segundo essas definições, não seria difícil optar pela segunda
– futurista. No entanto, Magro delimitou duas causas para a
negação dessa arquitetura que, a despeito de ter alcançado um aspecto
inovador, a forma arquitetônica, pouco depois, já apresentava seus
problemas. O sucesso atingido ao aliar a propriedade à economia
foi inútil, diante da necessidade de empregar materiais caros para
que as fachadas não ficassem “frias e inexpressivas”. O outro motivo
foi a não-verificação, por parte dos conservadores, de “uma progressão
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com fases definidas e períodos de transição”, o que dificultava o seu
entendimento, mesmo entre os próprios modernistas:

“na mesma época, dentro de um país com os materiais de igual
procedência e processos de mão-de-obra análogos, surgiam os mais
variados tipos delatando a falta de orientação geral e o
extraordinário esforço criador de profissionais preocupados com a
originalidade” (Magro, jul. 1929, 7).

Diante dessa falta de unidade entre todos aqueles que se diziam
modernistas, resolveu a Divisão de Arquitetos do I.E. realizar uma
série de conferências, no ano de 1930, com arquitetos e profissionais
estrangeiros para discutir as diversas modernas tendências da
arquitetura. Participaram dela, dois diferentes arquitetos, o professor
austríaco Eugênio Steinhof e o artista franco-suíço Le Corbusier.
Em “Notas à margem das conferências...” 21, Magro continuou a
discussão sobre as tendências modernas de arquitetura, tratando,
inicialmente, da conferência de Steinhof, o qual, como Magro,
afirmava ser outro conciliador de fato, que buscava o artista que
fosse um “homem da época e sua obra o espelho da sociedade
contemporânea, e, em suma, presenteísta” (Magro, mar. 1930, 160).
Foi mais uma oportunidade para se declarar contrário ao arquiteto
passadista e, nessa mesma linha de pensamento, contra a arquitetura
futurista. Magro considerava a tendência moderna moderada como
a que deveria ser seguida pelo arquiteto contemporâneo.

A conferência de Steinhof22 significou para Magro a
confirmação de sua análise, pelo sucesso que representou e pelos
aplausos que recebeu. Para ambos, o arquiteto deveria ter consciência
do valor do projeto, ao relacionar os processos construtivos e as
técnicas do momento com a arte:

“Para ele, os arquitetos devem ser mais originais, nada copiando,
mas compondo coisa sua com a consciência de seu valor e o interesse
de quem presa a sua arte. (...) Realmente, no inextricável desses
elementos dispares, norteia-o um ideal e esse é que mantem a
unidade de conjunto, porque criar beleza é função primordial de
artista e o arquiteto com toda a sobrecarga de árida técnica é
sempre o artista que transforma toda a utilidade em motivo de
interesse estético” (Magro, mar.1930, 161).

Outro dado importante para o trabalho do arquiteto deveria
ser o ambiente, pois esse arquiteto trabalha com o hoje, estando
“cônscio das exigências de uma sociedade contemporânea, o arquiteto
de hoje deve trabalhar para a atualidade” (Magro, mar.1930, 160).
Desse modo, o principal dado do artista presenteísta23 era o
contemporâneo, composto pelas variantes de meio – culturas e
hábitos - e de técnicas. Tal atitude devia incorporar as transformações
na arquitetura, de modo diferente da abstração dos modernos de
vanguarda ou como eram denominados futuristas, alterando-a quase
sob uma base utópica, onde a meta era o belo. O estilo devia ser

21 MAGRO, Bruno Simões. Notas
à margem das conferências
promovidas pela Divisão de
Architectura. In Architectura,
Boletim do Instituto de Engenharia,
nº58, março 1930.

22 Eugênio Steinhof era pintor,
escultor, engenheiro estrutural e
arquiteto. Foi professor da
Universidade Federal do Rio
Grande do Sul e da Universidade
de Oregon, onde ensinava o que
aprendeu com os arquitetos
Hoffmann e Wagner, seus
professores, a célebre frase “A cada
época, a sua arte. À sua arte, a
liberdade”, e a seguiu durante a
sua carreira.

23 Em 1895, Otto Wagner
publicou “Arquitetura Moderna”,
onde fala da necessidade de
orientação da arquitetura rumo à
‘vida moderna’, aludindo para o
novo estilo desenhado pela
experiência do dia-a-dia do
GroBstadt (a metrópole), e
recomendando a qualidade da
simplicidade e ‘quase uma
uniformidade militar’. Ver:
CURTIS, William (1996).
Modern Architecture since 1900.
3ª. Edição. Londres, Phaidon.
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Anti-projeto em estilo
“neogrego” do projeto que
recebeu o primeiro lugar no con-
curso para o Palácio do
Congresso Legislativo do Estado
de S. Paulo - “Cleon” - projeto
do engenheiro-arquiteto Plínio
Botelho do Amaral e Sociedade
Saneamento e Construcções
Ltda(Fonte: Boletim do Instituto
de Engenharia, jun. 1929).

Anti-projeto em estilo “neoco-
lonial” do projeto que recebeu
o segundo lugar no concurso para
o Palácio do Congresso
Legislativo do Estado de S. Paulo
- “Andradas”  - projeto
Companhia Iniciadora Predial
(Boletim do Instituto de
Engenharia, jul. 1929).

Projeto de um arco em estilo
“neocolonial” de Bruno Simões
Magro para a estrada Rio - São
Paulo (Revista Polytechnica,
mar.-abr. 1930).

Fachada do projeto que foi
desclassificado pois não atendeu
ao íten do edital que obrigava o
edifício ter fachada neocolonial
(Revista Polytechnica, set.
1928).
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Projeto “Pourquoi-pas” que
recebeu o primeiro lugar no con-
curso para o edifício do
“Automóvel Club” de São Paulo
(Revista de Engenharia do
Mackenzie College, nov. 1927).

Projeto “Labor” que recebeu o
terceiro lugar no concurso para
o edifício do “Automóvel Club”
de São Paulo. Este projeto foi
a p r e s e n t a d o
por Magro e seu sócio Almeida
(Revista de Engenharia do
Mackenzie College, nov. 1927).

Foto do Edifício Saldanha
Marinho, o qual, em 1933, era
sede da Companhia Paulista de
Estrada de Ferro. Notem a
fachada “modernizada” (Revista
Polytechnica, mar. - abr. 1933).
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Foto da construção do  edifício
do “Automóvel Club” de São
Paulo. A estrutura deste era
remanescente do  projeto
ganhador do concurso, mas sua
fachada foi “modernizada”,
depois pelo arquiteto Elisiário
Bahiana. Tal imagem, foi usada
por Prestes Maia como símbolo
do “progresso” de São Paulo
(Maia, 1930).

Desenho de Ernesto de Freitas
do Edifício da Companhia “Light
and Power” (Revista
Polytechnica, mai. - jun. 1930).
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Caricatura publicada na seção
“Galeria dos nossos architectos
e engenheiros” da Revista
“Architectura & Contrucção” no
número 15-16-17, quando Magro
era presidente do I.P.A.
(“Architectura & Contrucção”,
out. 1930).

Anúncios de Magro como
e n g e n h e i r o - a r q u i t e t o
responsável pela firma
“Sociedade Urbanizadora de São
Paulo Ltda.”  de propriedade de
Maocyr Karman. Encontrado nos
periódicos: Revista de
Engenharia do “Mackenzie Col-
lege” e na Acrópole (R.E.M, set.
1941;  Acrópole, 1941).

Foto da ‘fachada principal’ da
residência de Maurício Karman,
proprietário da empresa
“Sociedade Urbanizadora de S.
Paulo Ltd”. Projeto em estilo
“missões” de Bruno Simões
Magro (Acrópole, out. 1942,
201).
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abandonado e, a partir de então, não devia ser mais do que um
dado histórico. Novas formas de linguagem foram propostas, tais
como o módulo, que provinha da racionalização dos sistemas
construtivos, isto é, de regras internas das técnicas, junto com a
humanização pela arte:

“Felizmente, porém, o artista é aqui também o técnico que precisa
construir, com segurança e dentro das possibilidades financeiras,
obra de utilidade, embora muitas vezes com caráter monumental.
A ‘escala do homem’, as necessidades do conforto, o racional
aproveitamento dos materiais e do espaço, os sistemas de circulação
e outras imposições da contingência humana, com todo seu
prosaísmo, constituem agora sua taboa de salvação. As partes se
proporcionam por si, pois suas dimensões, à escala do homem, se
determinam por leis de mecânica aplicada, estudadas à luz de
indispensáveis considerações econômicas” (Magro, mar. 1930,
160).

Logo:

“Combater a idéia simplista da moderna crítica não significa
repudiar as formas construtivas derivadas da técnica de hoje. A
arquitetura tem que se amoldar à evolução determinada pelo
progresso e nenhum foi mais importante na arte de construir que
o verificado na fabricação do aço e em sua associação com o
concreto” (Magro, jun.1930, 330).

Dessa necessidade de articulação entre arte e técnica, propôs-
se, também, um novo tipo de ensino de arquitetura, incluindo
elementos de ordem científica, tais como a matemática, a mecânica
aplicada e estudos de higiotécnica, além de muitos outros ramos
da atividade intelectual como ciências sociais, economia, política,
finanças e psicologia (Magro, mar. 1930). Estes aprendizados seriam
imprescindíveis para esse novo arquiteto que deveria lidar com a
complicada dinâmica da vida moderna. As transformações propostas
foram feitas diante da necessidade de um novo profissional que
soubesse enfrentar e dialogar com a realidade da metrópole, ou
melhor, da cidade industrial, onde relações com o local e o singular
eram apagadas, diante da intensidade da vida metropolitana24. O
ritmo que foi imposto por essa nova condição colocou o arquiteto
diante de um dilema entre uma arte que não correspondia mais às
necessidades, ou aquela que representava uma linguagem nova. Em
São Paulo, entre 1925 e 1935, foi o momento de reafirmação da
classe dos artistas, ou seja, de uma revisão de posição diante desses
fatos:

“Bem diversa é, infelizmente a situação do artista contemporâneo,
quase sempre a braços com a crise de trabalho, mal compreendido
e pior remunerado. Mas as grandes causas exigem abnegações e o
artista, votado ao sacrifício, encontra a maior recompensa na
grandeza de sua missão civilizadora e no prestígio moral d’ela
decorrente” (MAGRO, jun. 1930, 328).

24 Esse embate do homem moderno
diante da metrópole,
principalmente,em relação à
arquitetura, pode ser mais bem
entendido através da leitura de:
TAFURI, Manfredo & DAL CO.
Francesco (1976). Architecture
Contemporaine. Paris, Berger-
Levrault, 1982.
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Nesta busca por uma nova missão civilizadora do arquiteto
nos deparamos com o discurso de posse na presidência do Instituto
Paulista de Arquitetos25, de Magro, que a assumiu, num momento
de crise, para pacificar o conflito com a Divisão de Arquitetos do
I.E. Intitulado de “A missão civilizadora do Arquiteto, sua situação
na sociedade contemporânea” foi publicado em revistas de São Paulo
e do Rio de Janeiro26. Tratou-se de uma exposição de idéias sobre a
situação dos artistas e, logo, dos arquitetos desse período - perplexos
e instáveis -, diante da mudança nas formas de produção das artes.
Confrontando a uma outra modernidade, Magro considerava que
os moderados deviam se redefinir:

“A construção simplificada ao extremo como o querem os críticos
modernistas, conduz o arquiteto à função subalterna de simples
construtor. Muito pelo contrário, outra é a sua missão, qual ‘a de
orientar, sem prejuízo do organismo ou essência funcional do objeto,
suas boas proporções, a sua forma ou feição artística” (Magro,
jun.1930, 330).

Entendia que o arquiteto não era somente um construtor,
era o coordenador de todos os detalhes, norteado na ação de construir
com propriedade. Reunindo o conhecimento das artes antigas e as
inovações técnicas, tinha a sua missão: “Nesse grande segredo de
reunir com um sopro de arte o útil ao belo reside a importância da
nobre profissão” (Magro, jun.1930, 330). Com o intuito de conciliar
a arte e a técnica, não se deveria mais negar às técnicas mais modernas:
“A arquitetura tem que se amoldar à evolução determinada pelo
progresso e nenhum foi mais importante na arte de construir que o
verificado na fabricação do aço e em sua associação com o concreto”
(Magro, jun.1930, 330).

Desse modo, a tendência moderna moderada estava norteada
por diversos aspectos e o principal deles era a conciliação entre o
belo – emotivo, subjetivo e orgânico - e a técnica – fria, racional e
mecânica. A demanda a ser atendida era dada pela atualidade da
cidade industrial que crescia, em ritmo intenso, junto com os
problemas sociais. Não era pela sua negação que se deveria trabalhar,
nem pela idéia simplista dos modernos futuristas, mas era pela busca
de uma nova sensibilidade do momento.

Considerando essas idéias, procuramos analisar o trabalho
de Magro como Diretor Chefe da 3ª. Divisão de Arquitetura da
Estrada de Ferro Sorocabana. Na incumbência de projetar moradias
para os funcionários residentes na cidade de Mayrink, Magro esteve
diante de um problema atual. Qual foi a solução proposta por esse
presenteísta e arquiteto moderno embora moderado?

O tema da habitação pode ser abordado em relação a
diferentes aspectos, tais como econômico, técnico, salubre, urbano,
moral, social, ideológico, estético e de configuração espacial. Não é

25 Órgão ligado ao Instituto
Central de Arquitetos, que tem entre
seus fundadores, o arquiteto
tradicionalista Christiano Stockler
das Neves.

26 MAGRO, Bruno Simões (jun.
1930). A missão civilizadora da
architectura, sua situação na
sociedade contemporânea. In
Architectura, Boletim do Instituto
de Engenharia, nº61, São Paulo,
p.329; idem. ibidem. In,
“Architectura e Construcção”, nº12,
São Paulo, julho 1930, p.8;
ibidem. In, Arquitetura e
Urbanismo, nº3, IAB / Rio de
Janeiro, set. - out. de 1936.
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Foto do arquiteto Eugenio
Steinhoff, em visita às obras do
Cristo Redentor no Concorvado,
Rio de Janeiro, durante o IV
Congresso Panamericano. No pé
do monumento o engenheiro
Héctor da Silva Costa, autor do
projeto, arquiteto Flávio de
Carvalho, um estudante
argentino, o arquiteto Steinhoff
e um estudante brasileiro
(Revista de Arquitectura, mai.
1930).

de se estranhar que, no I Congresso de Habitação realizado por
engenheiros, tenham sido discutidos inúmeros desses aspectos,
menos o estético, tema de divergências profundas, como se viu
anteriormente.

Magro, ao expor suas idéias sobre habitação popular, abordou
várias questões no intuito de conseguir atingir uma habitação
econômica. No entanto, essa palavra – econômica - tinha vários
significados. Segundo o texto de Magro, podemos dividi-la em
duas abordagens, uma em relação às questões técnicas e, a outra, à
tipologia dessa habitação, isto é, à questão espacial.




