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A1JItESENTAt;AO

o Instituto dos Arquitetos dI) Brasil, Deoarta-
mente de S. Paulo, publica o primeiro número a!?' seu
bcletím. Visa com isto prhneiramerrre atender f; ne-
(!')A~..j~",d(. dl1n~[j uniformização da divulgação de tudc.
t!(lU~iP qU(~~l'nh:rf~;;;sn aos seus associados. Esta ínfor ...
nlHç;]o ,(lr;~\:"(~f:'tia.b!"tl1~g0.t (.: tntegrar, a. nDSS{',o ver, as
mais (~i"~t't\I"'~;~3f=sf(;t"'t!$.{!(lI fÜi\rid~ldo:~:; .. d(~ .f~nsin(} 11arte,
da ~eglslaçao ao 1"t!·bl:i.n~:~l!HI;t;'~t[LS id!:~(~lp1inr}G, não de-
veriarr .. f.e~· COJ:,:;ídE'r'~'Hl~$ i~,i)hid:::uY::~\ntp(? Stt'\":! lig,üdJ)~~t
rctr::{:l(~n~)(h~.:::-,PGT outro h~.du~::::rnéra ~rLl\.')trnac-fi~~ (l8D
8(':1':0. suricicntc: 115 ne{.'~s::;íd(lÜ~ d urn B:~pi rjh~ ~(:16ftic('~.
fi fim fi<, H1Sc itnr debates, <1[F"ofundar ;"",~'Unk,,,, cnb·
b(:l:·"l· na rncdida do possível. nu ú}rm'is:,jp du.h" rr:'.l!l-
i<llíd"ll(, propensa ao estudo constante daquilo que
interessa ,10 arquiteto. A finalidade do boletim 0,
portanto. ~·1t••/t11gtJl' cem espârito crítico.

A matérta do presente número H:.tero·se princi-
p<llrnerlt~1 *) IV Congresso Brasileiro de Arquitetos e
à fI Ei.en~!, d(·:vído il Importância c atualidade dessas
r{4alizaç'Jjf=~

A ir:<'xp,~ri,.':nd~l Iez-nos prever deslises e ralhas
na feit ura dç"tn boletim. Confiamos no espirito de
ajuda o pl:ixik:ipil(;ão rios coh,gas associados para que
êle ràpidamerue :'iB <t[){!)'fciçôe.

Os redatores.

NOTAS SOURE O r, A. B. - 81\0 PAULO

Ena;; notas. reunidas a pH rbr de inllvma(;(Ít::s ver-
bai:'i, uns poucos docnrnl:'nto5 te re{;':)I~tt:'!':di:l jnt'nal, nào
térn, 6v forrnn alguma, " pretençâo do n:~5Lstra:- ('{)I1:

rigor l:.i:>ió1"~(·:) as at~vi.dal('s. do Depart.<\lTJent(j d'i S?w
Paulo. V"!$t~rr:apen~s. aproveítnr ~'i oportunidade qu€:!
s.eoferece com (~l'{:aUz~çãúc..ntre nós ..do TV' (:(Jn;~rr:::5:::;O
Brasileiro de ;\n1uih,tn;;., para, em tom de çon~.'er<;~,
rcmercornr ,11g'.lnf';do" pontos mais interessantes d,·,·
qucíns atividades, tr.U·J)(HltjO-nl; conhecidos não s6 à{",~
{,olcga,:_ de outros Estados, mas também ·10 sobretudo,
da g-eraqãCJ mais jovem de 'H·quHeoíü>; paulistns.

A história do 1. .1').. B. - São Paulo começa em
Hl4:i. quando as relaçôes i?ntl"l;'· o:'. at'quitQtm; de Súo
Paulo çl"fn!t pràtscamente ini"'Xtsi:;;irÜe:,. Sé; as havia.
provh'l}1(H'n dr~ atividades completamente (1sü."anhas à
classe ou l;; proüssão. Faltava o elemento cuntralíza-
dor de interêsses qUf! viria ,1 ser logo a sef(12ir, o D~-
oartamento. K\)$sa ('pücn e nomeado ddeg~;do di)
I. A, B. em Sâo Paulo u arquiteto Eduardo Kn0i!SO d,·~
Mcllo. Orgunizado um grupo de SÓ('ÍCS para .forma r
a Dctcgacia, (,5l.::I pa:i;;a a Dcpar-tnmento e elege aque-
h:~arouitcto seu rrilDPil'll pt"(!:sid,miQ, A li de novern-
hro de 1'~l4:irealiza-se (1 sf:~~~a.üsolene de instalacâo.

F,:m março de 1.944, I)S americanos exibiam-nos
<ltl':;wt~ d(: uma grande i:tXP(J:;[{;ftü (: d(! um bor-uc li·
vro, ,'\" b(:J(?!.1S d.; nossa lH·ópl'ia arquitemea, Tnüll.';::.'
d';: ~~"F,h·~%n]:3"uHcls'''.. Estn ,;::·'qio:iitç.ão,ol'ganlzad~~ corno
todos t:(;1b~lrü. pelo M1.l52U de Arhi Ivlnd(!!'Ba de New
'York njl,H!í~~.Hl;~~t(:ri2!de- ~·trquili~dJ;t·;&brasileira tanto
colonial f.p:apto r:lio(Í(:l'lla, e o e;;,iimulo qu!~ da veio
trazer ao tHJ'f-SO .rHnhj(~n.:t-e- náo pode d'l..:;L\:~ü~ (Je ser
ln{,~}donado Jil C)n1.ã0, ° L .8" B. - S<'io Paulo havia
inkbdo aqw:le H·;d~;dhn d(~ "proporciQn~~:· i:ltI~ al'(jui-
t(:tü:; r:·,d'Js de co<)nknar &(,"'; ef,f(ln;o~' n<l dtd:es,1 Ôé)
pr()fí:wfw e des\:Tw0I' ..clm:::nto d;; ArQuit~"'\li';:1 ", {:üm"
tc:.;;;t"Y:; 0". (StlltUt01'. "Repl'(!:;;entados pdo DeparianH<Cl.
hl, (l$ tlos:;;m; arqulh'to5 {;ürm:çam. se nüs penydÜHll, 01
P01" <JS manguinbas de fOIT'. Num lonvll d0 ;-:n,:eio di!
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1944 j<"i se Unha fi 1:)l'lmeir,a amostra: "A Real e. Bene-
mérita Soc'ledadn~Portugué:5j:l dtsBencficênd,~.·· em
~à0 Paulo, de 2(:ônlO(:{trneniA:lf1dim;;;nto havido ç;:;rn o
Departamento do Instituto de- Arquitetos do Brasil,
projetos de "eu 1{rande e moderno hospital às nor-
projetes de seus grande e moderno hospital às 001'-
!r.las recomendadas pelo 1. A, :8., e suspênder () refe-
t'lJl.) concurso por alguns dias, até: que se elabore novo
{.'ditnl df;'otr'o daquelas normas. Essaresoluçáo visa
oht~'r " colaborução do maior número de arquitetos",
. . Für essa época a diretorta usava como sedes pro-

visorias para suas reuniões, os eserâtórics de arquite-
tura dos diretores, A !ximftira s!Sdepropl·iamentlit di-
ta, aparece um pouco (l(~pois, COm al ocnçí'Ío,pol' parte
do Departamento, do sub-solo do Jt(lificío Ester, onde
atualmente ftu~dot)a ti Bcite Oasís, Es-sa séde marca
}XI1' a$sim diZer o inicio das ativi~ladéS sociais do r. A,

,•.<13.- ~~o Paulo, O salão, freqiientemente codido para
0xpo~tç!oef;, toma-seponto de reunião de um gr.ltlde
número dos artistas 'de Sã!) Paulo .. ExpUsétamali, en-
tre outros, Oswald de Andrade Pilhá, BonRdcl, 'furaDa
e Aldernir Martins, (",ta último com sua prímelra
mostra entre nós. Foram aH recebidas aIglHllas impor-
portantes personaüdades, e-ntrc as quais Paul Lester
VV'lr:ner e .Richanl Noutra. O 'movimento 1vIt1sica V-i-
va dava ali ;;l.l.<lS auõíções, '. . .

Em 1945, São Paulo é escolhida coma sede do
I Congresso BnJsil",h:(} d(~Arquitetos, organizado pelo
L A.E. do Hl(J di;' JBTleiro e c;ujn temário CH! assim
<;nmposi():

-" Tema I: 1<'unç50sccial do arquiteto;
.......Tema tI: Assuntes (le intcrêsse imediato da

pretíssão;
_. T~ma$ Iívres, teses e estudos avulsos,
O Tnm,J I Iornuceu, Nl1 uma de suas conclusões,

fi. S1.rg(!,stãn fl~)l:ri$.(,~ão de "mil centro de estudos de
àrnbito nacicnal, para estudar- todos os problemas re-
Írr-cntcs ao urbanismo. J~sse ~c:ntt·o de estudos, por
Il'l(:b do jnten'~~mbtc, com entidadcs de finalidade so-
ei."] e orgenizaçêes congêneres teria como objetivo
coligir dados e, por todos os meios ao seu .illca:nce,
divulgà-Ios em escolas, universidades, otc., visando o
eonhocímcnto da realidade brasileira". Pnrece-nos
interessante relcrnbrar aqui esta sugestão que, pode-se
dIZ,1!', contém em ;ü, 'um r,1,sU1110da posição do arquí-
teto, f!Ujü trabafho "üntt por firn fornecer ao hnmem
t:nndiç('Hj" ~~;)nv()nil!~btl'.">de moradia, trabalho erfl-
creio". (Do texto Qa mesma eonclusêo). O C~'IÜtf.1,
çhal11~~ndoa si. Wl1 trabalho de coleta de dados em que
"como propôsito rnaia k!ng.ínOjun, o cabedal de conhe-
cimentos adquiridos p'Jdel'ül s,0l"Vll' de Di:l'j(! para vm
verdadeiro planejamento", estaria dando ao arquiteto
U oportunidade de desempenhar SNl verdadeiro ~:mpeI
dentro da soeledade. :ii:~se tünVo,. ~~iflt~o em 195Lnüo
parece ter nlcanço.do ainda ,~ 0Ü(:wnc13 que a nosso
Vt.H" d(tVf~l"ia ter.
_ Dej)n1s do c(ll'lgl'{!SSO de 1945, <lpareee como <Ic(lfl-

tBf;irncnto do !1uü(Jl" lmportímt' ia, ü movi.mento pM'a
ri! ('(H,,,,trU{;fJl) da sér!(: pl'ópl'b, ALnwés de àiikuld"d(':,;
qUI;; $ôr'fH;nÜ~ UrYL~hl)fl. vüntade a qu~! se d.eve- f(t:t.(~t'
.iuSLh;i< pqr.h:,I·i'lIlI t(,!l" ;;ido yc:nód"i', foi. adquirido o
tern!hn (!f) iOs(jí)lof! das n.u.\s Bento .Fl'Dltns e GenBnll
.Ja,·d,iTn, onde ,iluabwntc se ergue () {.".diJíciodu skde.
Par" <l elabonwR0 do p.ro)eto, foi otg<lfii:mdo um Ct!>Il-



curso sem prêmios entre os soc1Os.A êssc concurso
concorreram treze ante-projetos. O ju ri, composto. de
cinco arquitetos do Rio, selecionou três dos ante-pro-
jetos recomendando os seus autores para, em equipe,
elaborarem o projeto definitivo. Em dezembro ele
1946 é lançado o Condomínio L A. E., vendido só-
mente a arquitetos c em março de 1947 são iniciadas
as obras. Em maio ele ] D4H. podia-se inaugurar a parte
do prédio destinada à séde "dando pleno tuncíonamen-
to aos elementos que a compôem: salão de exposições,
secretaria, salão social, bar, restaurante e biblioteca".
Em setembro de 1950, eram concluídas as obras, Aos
que por ventura acharem que a construção foi por de-
mais morosa, recomendamos a leitura de um dos re-
latórios existentes no arquivo da secretaria onde se
poderá ver que, ao tempo em que se fazia a constru-
eão, a receita do L A E. - São Paulo provinha
"ancnas das mensalidades de 150 sócios titulares 1)

Cr'S25,OOcada um e cêrca de. 100 estudantes a Cr$lO.OO
ao mês". Com o término das obras, o L A. E. poude,
alugando ou vendendo parte de suas dependências,
consolidar sua situação financeira.

Com a nova séde à disposição, o Departamento
de São Paulo inicia um novo ciclo de realizações de
caráter social. Os estudantes de arquitetura, por
exemplo, encontraram ali um ambiente capaz de lhes
fornecer não só facilidades de ordem material, como
por exemplo as reteiçôes a preços reduzidos, - mas
também a oportunidade de confraternização e partici-
pação de atividades de ordem c:ultt.~ral. Dessa,s. ati-
vidades fez parte o Curso de Extensão Universitária,
destinado a dar ao estudante de arquitetura e a todos
os demais interessados a oportunidade <;le ampliarem
seus conhe.cimentos. O primeiro período dêsse curso,
reuniu sob o título "O mundo grego", conhecimentos
gerais sôbre a Gréeia abrangendo geografia, histó::ia,
filosofia, arquitetura, pintura, escultura, teatro e Iite-
ratura, As nulas, ministradas por professores uni ver-
sitàrios de n:conhecida competência, rr-uniram um
grande l1l:unero, de interessados., Cremos mesmo que
os resultados desse prrmeiro periodo toriharn excedido
<'I tôdas as exepctativas, dando estímulo de sobra aos
seus organizadorcs para que se empenhem na orgunr-
WÇÜQ do segundo.

A esta última fase do Departamento pertencem
também os Cursos de Organização Hospitalar, iniciac
tiva cuja importância foi bem evidenciada durante a
realização do primeiro dêlcs, em 1~53.

Eis aí, de relance, o resumo desses dez anos de
I. A. R .- Sâo Paulo. Para evitar a injustiça das
omissões, deixamos de lado os nomes para restringir-
mo-nos unicamente aos dos presidentes: Eduardo
Kneese de Mello (1943-1950). Oswaldo Arthur Brat-
ke (HJ50··1952), Rino Levi (1952 em diante). Dos ar-
quitetos que procuramos durant<: a ,eoleta .dC?matel:ml
destas notas ouvimos sempre raí'orências a nnpnrtãn-
cio. que desempenhou o ospirito de equipe dos que
enfrentaram as dificuldades dêsses dez anos de tra-
halho.

'-fe..sn 11\10 }u'('shlhi à ses.~no de instalação do
Dr-pm-tnmrmto dI' 8, l'anl,).

Curso de Planejamento de Hospitais

Estâo SC11do impressos os anais do primeiro Curso
de Planejamento de Hospitais, realizado em 1953 sob
os auspicios do L A. B. - São Paulo. 1l:ssevolume,
que deverá estar pronto por ocasião do IV Congersso,
reune todo o material de palestras e. conferências da-
quele curso, e será distribuído, gratuitamente aos ins-
critos no segundo curso, que deverá ser realizado na
segunda quinzena de março dêste ano. A Comissão
Organizadora está fazendo o possível no sentido de
conseguir a vinda de Isidore Rosenfield, autor de
"Hospitals Integrated Design", uma das maiores au-
toridades mundiais no assunto.

Os prêmios

A secretaria da Comissão Organízadora do con-
curso que tem por tema o estudo de um hospital ge-
ral, acha-se à disposição dos interessados para qual-
quer esclarecimento, à rua Bento Freitas, 306, Cha-
mamos a atenção para o fato de que o I A B pode
encarregar-se de promover os contados necessários
para .1 formação das equipes. Damos abaixo a lista
atual dos prêmios, lista esta que poderá ser aumen-
tada até à data de encerramento (2 de março de
1954) :
1.0 Prêmio: "Prêmio Universidade de S,

Paulo" ... , .. , .. , ..... , ... Cr.$50.000,OO
"Prêmio Conde Siciliano
Ji'." ., ... , .. , ..... " ... ,. Cr,$40.000.00

"Prêmio .Iockey Clube de
S. Paulo" .. , , Cr,$30.000,OO

"Prêmio Vereador Errnano
Marchctti" ,... ... Cr.SlO.OOO,OO

"Prêmio Instituto de lCn-
genharia' ..... ' .... ,., ... Cr.$10.000,OO

"Prêmio Associação Paulis-
ta de Medicina" , Cr.$10,OOO,OO

"Prêmio Associação Paulis-
ta de Hospitais" ' Cr.SlO.OOO,OO

"Prêmío.L A. .B. - S. Paulo" Cr.$10.000,OO
E mais duns menções honrosas.

2.0 Prêmio:

:~.Q Prêmio:

4.° Prêmio;
5.0 Prêmio:

6° Prêmio:

7° Prêmio:

3.Q Prêmio:

Convites

.A Comissão Organizadora do IV Congresso con-
vidou para participar désse conclave os seguintes ar-
Cluit.etos:Walter Gropius, Alvar Aalto, José Luís Sert,
Êrnesto Rogers e Le Corbusíer. Aos arquitetos Walter
Gropius e Alvar Aalto foi concedido o grau de sócios
honorárlos do L A. B., devendo a entrega do respectivo
diploma ser feita numa das sessões do respectivo
congresso.

Séde

Ao Sê iniciarem os trabalhos do IV Congresso
deverá estar concluída a reforma da sede. Heiniciar-
se-ão então os serviços de refeições, bar, ete.



Foi multo bem recebida ~ntre os arquitetos de
São Paulo, a notícia da abfiH·tu.t'<l do concurso de 1.i-
tulos para contrato das í.';~flE;ür@5i da Faculdade de
Arquitetura (~ Urbanismo dü Univorsidarle de S5ü
Paulo, Díg:no 110. dogio o e;,;pídto de atuaHzaç1íodo
~nsino (FIe envolve esta iniciativa.

pectivas e fachadas de traço delicado; €i realmente algo
d~ raro e vale" P€U<l ser hern examinado,

Ê c,urlO$O notar em projetos europeus, de. desenho
cl•..•ro, Iimpo, bem construtivos c sem arbitrariedades,
o súbito e timido desejo de improvisar uma 'forma
"11v1''=''.O resultado geraJ.mcnro não é bom; é uma
pena, por excmpto, ver num projeto austríaeo dl:! pré-
dios baixos, bem Pl'OPI)I'{~I(lnad{)s (;\distrtbuídos, -uma
fdn 19tvia ~óniNJque mais pnJ'{)~ um Iunil abando-
nado sfibte a rnaquete. O mesmo (I(~OJ'r~com a tôrl'C
da igreja do projeto belga, com a sala do Conselho,
de estranha forma piramidal, do projeto suíço, com
h igreju do projeto de Stuttgtu:t. É curioso notar tam-
bém a influência aoenas formal de Le Corbusíer em
Portugal. .

l~difíd(1 príncípaj

.A, n Bi,mal promoveu un~ concurso para escolas
de orquiidur.n, dando com') tC"JiW um centro civico
para um conjunto rcsideneial d(; 10.000 h;.lb;tant('~,
As escolas ~'}t:u-~Ut!ipíLntcs enviariam :) projeto Ve11C0.'dr}:1"

dum concurso interno. Os prcietos (1(~vcriam apre-
sentar: plano ger;.d do centro, projeto do ed:fido prin-
t'Ípl'Il, iEtc·gr,,-ç5ü do (fU'"lÜ'(} no grupi.1re:·;idt>nd,,1l.

O:~resultados TU1',tlrn H nosso ver Hlt:;tl:I"1{~nt(~into .
l'e·,55;;.H'It(~~:_a~ maior-ia d()s projetos ~rio b~}rl) ~:)~!tlda·L1.n$~
revelH:rtdo seriedade e t~'<jh~l1hü_ Vlnte í:- r:~~"[(~() H~1(!ü·l~~
estão n>?l·('~;t":ntad!J.<\O ('t)Ílir-ünti) (: CU{JOSO e IwÜt;;. vil'
[( ter granu(; tmportãncia puI!; nota-se em ciJd~~pnl]Hh)
UITla diferente maneira dit, colocar o problema, dI!: fa-
zer () "sv;r'vey" c mesmo de aprosenrar gràfÍ(.'il.rrwnü~.
E peno qtH:~çjlgur.ft:rt.s escolas recusando ..se" apesar d(.~
crmvtdad<l~, :" realizar o COf\(:lJl'S{) interno prévio. te-
nham impossibiltrado seus alunos d~) p2lrtídp:H'; é o
CáSO dureaeseola d~ S80 Paulo.

o (~dital do concurso pf:,día o desenvolvimento do
I'dHicin prtncipal. No i7ht.l;lnto diversos grupos aprc-
~:ental"cm'l o pl'>l.>j.elo de!alh<-ldo de todos {)8 prédios j

levam com isto à primeira vistí'l," grande vanh~g~)11.
pois são mais estudados e trabalhados seus projetos.
1\0 entanto alguns dêstes apresentam projetos um
pouco superficiais (Howarrl, Pratt Institute l~ Viena);
em outros, todos os prédios ..S3.0 bem sclucionadoe
(Stuttg<:.rí, M. L '1'.).

o prebtema
Alguns estudantes criar-arn (!()njunim; rcsideneiais

partindo apenas dum lonll W'.ognHko arbítràrlamcnte
,-'st:olhldü; é o caso, por exernplú, dum dos projetos
v~en~'nc;(,>:,situado numa ilhota do Danúbio no .f:c-n!Í'o
de Vhmn. Outros preferiram urna esculha lc·ôriea
para poder ser aplicada a diversos casos tíoicos: é ti
que fi,,;er<Jrn (,S c::~tuduntcsdo Polltéenico de }/filiin ao
colocarem o ';0.rÜ!.'o zivíeo entre duas ,ddeii'l''; <;1) longo
duma estrada colocação esta [ustificada pela tendên-
oía a aproxiroaçâo que ta!" aldeias denotam. Há ti--
nalmente aqueles qUt~ Hsc(}lhü:rUJ.H urna cidade exis-
tC:11t0 com tôdos ;;,;;;ddi'~!lddfJd(~i';lnel'Cmt<:.:; D. um plano
t"(',gulador c tran:::rorn:1a<;iiu urbanístícn duma cidade
l'(!al. É. entre outros, o t,lSO do prcreto apresentado
pt,].<l Faculdade de Arquitetu r;-, (;' Urbanismo d{' 350
Paulo (PUl'U Am:mia) e do e::::hldo realizado ])010 M. L
T. {par" Plymouth Rock}. O edita! do concurso acei-
tava tôdas estas colocnçôes do pl'll1;h:ma "em diferen-
ciar ; mas devemos salientar (j vulol' daqud(~ilque ti-
veram a ~~(Ir~~geníde aborctar um p='>;)hi'~J!"!t;4 j'·Htit.

Algumns earaeteristicas a examinar
Desejamos aínda apontar algumas caracteristicas

de certos projetos quc merecem ser unalísados, Ini-
eialmcnte o centro cívico para Plymouth Rock, devido
i:l ótima colocação dI) problema, facilitado em parte
P()\' s\~ tr?t'lr de cidade d{~turísmo; devido ainda, ao
helo .desenho e bOH pla:rlta gel'i"!,L. A seguir a planta
gen,i e o excelente edi1!cio central do projeto de
St.u,u.gmt. Também o projeto de S. Paulo, pela ótima
e real colocação do problema e peJa planta do Centro.
O projeto do Pratt Institute tem 11m bonito prédio
para administraçêc e boa planta ger",l. Os estudüs
Italianos são interessantespela colocação do problema.
O grupo belga, pú.!.oC'xaustivo Ievantamento prévio
(C os. estudantes di: Tequío pela ótima planta. ger~J {~
aprosentação.

Certamente n50 deveríamos apontar apenas al-
guns pnis quasü. todos têrn algo interessante, O im-
p()l"\<tnt~é [,,;>;el' notar (~insistir em que ês.<:.e concurso
ri;um dos pontos altos da Bh~na!.

A seriedade d(JS projetos pode' ser avulimh) Pl1l
grande parte peJo Ievantamcnto prévio. 1;;diEl1.üde
todo clcgie D estudo exaustivo realizado entre outros
pelos estudantes belgas. pauüstas, do M, L '1.'.• de Bus-
nos Aü{~?c da Suíça, p~(xr:r~:~(!.mp!'(:Ü pr!Jjet.o resultan-
'43 mantem o mesmo nlV~! do "survcv" mas :3 serre-
tbdt, néi colocação do problama (~digna de cncômios,

A expcsiçâo de arquitetura coleeads, ao contrário
das artes plàstreas, segundo uma distribtü;;f\ü um
poucüeansutivu {um labirinto), tam um aspecto
interessante: os projetos estão agl'upados segundo Q
assunto .possibilitando aeomparaçâo l.tntI"ú arqmtNfls
dns mais diversos países, As rotogra:fiils de dímen-
SÔf7S vi;d,dao €i lfufidentcmenkgrand,;s, permitiram
mO!li.lr v;niedil(\e fi" composição dos painéis, ovitando
tôdn. n onotcnia Mas, a ausência de maquatcs, torna
a mostra algo insípida pura o grande público. Na
realidade. a maioria dos PI'üjeü)sapre.senta{'i(l$ são co-
nhecidos pelos arqultetos, d0"i(ido U sua puhlÍi(~açi'if.) em
revistas, A mostra deveria ser mais atrativa para o
público restante, talvez mais didática.

Dados dü levantamento

Escolas

É sumamente proveitosa ê\ comparação entí'0 $0-
JUr.;CJk'S otcrccldas pelos diversos arquitctos, da, planta
bem solucionada do projeto brasüeíro fi bonita Sun-
shi[18 Seh()<1}l.Lembramo-nos das belas escolas de
GOldfinger (não apresentadas nesta BI.(fn0il)que «riam
um amoiente. muitl) ad,<quado à f.'Ktucaçíio de criança!;.;
l'jelas, ao c(ln~r{;;r.ióde diversos projef.os ag(lra exp(ls-
tos,- tudo está em es{;ala proporciom:.l às crianç$s: (j

pé direito, $5 ín!:1t;;;,lHçt"ies sanrtárius, OS jardins, os
m6vei~. A çompn:wltsã{) do aspecto nUm,Hí{), da arqui-
tet.ura t.orna-sepaten1,e. no bonito e conhecido dormi-
tório dQ Vass~u' Ci)l1e:w~, de Brcmel', );~!ntcrcssante
tarübêm o proje,o P;)l',,1 <lUnHí.o Estudantil de Estocol-
D.l0 de Lindroos e :Madr.eHu[;.

l~B rflfli.s variadas técnic«5 fUl'<:lm usadas c muito
uoderâo aprender nossos esiudm'itç;,;(! <ll'q1.ütctos quau--
to ao ;lcabHTI'HJitü e d~senho. Difídl ll~l!'ibr'l:' tôdas 23
caraderbtic;:;.s; anotamos espeô;:;.lrnifnie a clareza de
expressflo dos estudantes de Buenos i\írcs., do Prntt
In5tiült.e, do~ ,dudantes de StuH,\i<\rL Háuün.b6m
apl'€:;el1téll','00~\iltl poucn n1D1B frac:;;,:,;, corno $. dos e~-
panhóis e da Faculrlaclc N::lcJollL!.l de Arq\Jitehll"a .. l.k!
projeto, de;mre tO:-l()s. se salic:ntn. pe-I,~"pn~5~n!a.ç,ii.():(,
do I\.:LussadlUt;etb Tns;ütntc .(i1''I'eclmolügs·. Um dosü-
hlm pdmol'oso e de ,.,xtr;;wl'din6.ri0. s€nsibihdad"" pél"S-



f}espOl'tos e veraneío

G;'ande varj,,,,<~ud~~dl~ problemas e soluções, do
~gr;\dl1vf}l ô;üne<tno lugnslávo li. gnuHl" piscina co-
berta d(, Icaro de C. i'Vft,llo. O conhecido )'(:fü"io de
mOf1!(ltlha dê! r. A.1blrll 'i! o conjunto pi:m:~ un~a 1::0-
snunidade rclig iosn de Aarno Ervi, s5Qinü-lressan"es'
nôste, :''i:~ habitaçó{'s estão muito bem reJ<H,!ionada~
eom l\. casa central e demais (,lt)p(!ndi::nd<l~" A' Pousa.::..a
(j0.S1~1'.ab, f:!lf.l !-'ortugal, de. ,1. Godinho possue uma
tradíção PJm}Lnt!(:3 agn\l:iitvol que bem; se coaduna
com a paisagem.

Grupíus, E,E. u.n. {}Holamlá

No próximo número publicaremos algumas linhas
ref'erentes i:l estás três salas especiais,

Culto, lojas, UXposíf;fies ete,

Du;,1'ign;jas chnmam ;;'1 atcnçf,o; ~l advnntista de
Erik Moller, talvez por d(;:m~lis[Ib'r::rta ~{lun;~fi rua,
lC a de J"çcJb Ruchti, ern S. Paulo; esta t""ll anibien-
tes o !,hH'W$ 1)(>.1'0 Iimlrados, com o uso di.~ ndnmores
~: urna e~truturH simples. Bonitas as re~ lh',,;;i:(":Ôt:s de
Z,wanclltl, especialmente a 2.utlJ-motrlze a tl~lnsiUna
OM. Nelas estão reunidas a Babt1dorÍn Cf.)l1stt·utiva e
o lnm gôsto nos dútalhc·s que é próprio elos <;1·quii..:tO$
~t(lljanl)". A Ioja Olivetti de \)g(1 SI",s,1 nos 'Q~~l'~:(:(!U

por d~'maj:; trta, rHi711oxagêro de' (;:,tl'utm'DS f'íni:;:sima,,.
I: transparôneias, A Ltvrar'ia Colberg de Estocolmo
nos mostra uma boni ta e::iQGidü e a eOríhüclcb G"J.leriO!
do Arte de F. Albíni sempre nos surpreúndl2 pcl<l pu-
f;:';;" ('X{:{';x<;l)rl~l:nela Y {'(Ic.1dl'B. desdobrúvel de 1:'1<1-
deira C:couro, 0 grosselfn c, ponto de chocar, naquele
2mbknt(~ reíinado.

ZONEAMENTO

Edifi'clOf$ llúblicos

, No mio que t~rmino,.l, deu-se mais 'Um passo
adiante no sentido ClC prover a cidade de um zonea-
m~'nt(l enndlzentc, com os principlos modernos da
l;,,(~n(;l(; c (~(Jm as necessidades da cidade,

A Càmara Mu nícipal aprovou a base fundamenta!
(10 %OJit',(lJH",nw, Ü))l'(>:,Q-iitêlda p::]a Comissão Mista elo
Ud3 e do IE, !:1 qUl~ S(~. aljet:Y~:a nos seguintes urln-
clpios. ' •

~; reconhecido {) J\1ríd",rmmtn d()l!l(jgrâfÍt~n da 10i
de ;;ont:l,n'lf:nt(1, (lU~~ d~~V(~r;í:H!'ltabf!,lnc(~;t' para cada
zona ~td~nsld(i;1:11':' dem:ogt-úfkü niÚ';eim" n ~el' atinglda,
perm~tm::,o desta forma a previsâo de todos os SfJI'VI-
1iOS públicos necessários,

Além dH (ior1sidfldt=:, Iícam estabelecidos para ca-
~lGl . ,zona a taxa de oeupsção dos lotes editicáveis, o
índice de aproveitamento dos J1l(Ji;!lH)S, representado
pela área total de pavimentos que um determinado
lote pode suportar, havendo l''\:!lativÇI alasticidado do
(li~trii)üi<;~o desta áre;., ou em superfit:ie, at~ ';}limite
rnaxrmo íãxadcpelataxa de ÜÇU[HIÇi:iO (1/2, lí3, 2/3 do
lot':!) , ou em altura até um limite máximo ,,\ estabe-
JQÇ,,'L

DfJV0d!o SQf asseguradas as condições de ilumi-
nação, ins01<ilçfto Q vcntílaçâo.

:1:"01reconhecldo hl'mlH'ml entre os USQS (:'5tüb~~1(t-
ciclos pr.~L()zonoamento, (J USQ agrleoía, dando portanto-
meios lowüs à sociedade para impedir o excessivo
alastr,mü;nt0 da cidade em detrbrH,mto do terreno
agricoia neccssártc ao abestecimento da própria ci-
dade, P,,!';:l Qstc finl contribue também ti fixação di"
outro ponto, (;UÍ;' estabelece que () zoncamcnto deve
abranger a área dE:todo o município, e mesmo esten-
dc;'-sc aos munícipíos vizinhos,

Reconheceu-se tarnbôm o caráter dinâmico da le-
gis!.ar;no., ccndenando <l!; medidas que vízom criar ex-
cossívas restrições Iormaís, ~ C. L,

o C~:ntl'O de Puortcultura l'Nd:ZüdQ pe!c' grupo
lklcrado pOl' JnTg"'.Nf'I(:hfll::\O Mor~'ir8 6 um dos rnelho
reg Pl'Ü.kt(.IS I:!r" exposícãc. 1::l1oco:; bem 6i.slJOstO:-;;, cir-
cuh-l~!ã{)Jn~i?t'(:ss~nte, Nat~lf'nlmentequan~lo JJ0 l.r~tH
de hospitais, mU1t::w. soluções se p1'0sti-lrn a discussáo:
t~ o que S~ dá igl.wlmente COlO certas CHractet'Í"ticm; do
H(}&pit(;11dos M"r-ít!mos de F. li". Saldanha.

(I rn.iácio do Gf)v{~rno di'.' H. Schwipperf pareceu-
nos muito bom: sem gr{Jtldes aventuras formais, t('!'(n
uma geJ)e!'u~;()c distribui\,~r;;{).;:l-e espaços. Bonitas cober-
tm<)!\e detalhes figuram n(í projeto de P. Cclslng para
EIS estações r:le Egt(){~olmo_ O Rr:gzltt<l Re:-;;ÍéH.lrant de
Londres (81a('):;:~:~Gibson) também possue detalhes
!l1tere:"santc:s, mas a plat1ta6 muito inquieta, O Cen-
tro Cívico de. Curitiba. bem localizado e finalmente
fClto com pr~visáo do desenvolvlmcnto da çid'ld(~, não
nus parece muito feliz, em ~u;s;insistência de (:(;'rL;;rs
íormns ('ü[1Sh1(!t'Gid::,,: "caracte r i:;lic;~;;" >1';:1 é1rqdtetura
bHl::;i1(Ú'Q,

E ('\idoso corno I) edHido do rrrqu.iteto italiano
Gigl Ghó. apesar dos bonitos detalhes de ;;I,C,ÜxmH!U-
to,' é confuso e complicado na planta; vale a pena
c::omparú-10 com Cl simp.Hcidade de $(.)1Uo::80 do Edifício
Gest;y dI! LaUTO ch, Cn::;ii:\ Lima, Interessante, o:'in ])011

to de vista lécnico, o edifício p:H:a ('H~dtÓl'ios ·eoficirH,c;
«ée5tradc;~ de 1l::1TOde i.W.trJd3 d(~ l\{ignel C. R(}t'i;L

"Utll,~l1istiea" n," 12

JIabitaçõmi Coletivas

A~ l'wbiL"i,:(fl~$coletivas de Monti c Bertarini
(lpr~,,(mJam-H~('uf)) uma clássica f,i(!hada regular; bo-
nitos detalhes e rltmost mas <1 :íad,ada esconde uma
planta quebrada com longos corredores stnuoses (~
colunas ap<!!'entes, Ao (!ontl'ârio, simples e u.g;r:;tdúvrd,1 solução dafl" por Svenn Krtstenscn; mas estranha-
mos a Iocalização dos sanitários abrindo para o ves-
tíbvkL Interessante seu I.lS·O de bloccs ern nivcis di-
versos, íntcrromoendo a escada, Encontramos a
mesma solução mim honitc p!'Oj-elO de R1l1HWtü A1'1••10;
problema típico e bem conhecido dr)f) ~~l'{jtütetos l1a-
cionáis. ôssc projeln i'; bQn1 3üluciot'l<Hl0 e tc-m deU.,·
lhe5 interessantes. Nora-se: cor!.::;; d(~l>E1nv()ltm'n por
parte dos fu-qult>0tosbn\sHd:'()s ao tIntar dêsse pl'ObÍê-

A ímpol'L;mtc revista 1f;:lliané< 1.'1(:urbanismo :'ipn:~-
senta ê:x<>u",t.ivfml(!lÜ0 c exclusivamente no seu último
I)ÚmCl'O Q plano de urbanização de Fircnze, com arn-
j:lla dOC:llment;;lC;ão .fotográfica e planimúir.ic-a.

O assunto dá O})0rfunidade aos 'a!'quitctose ur-
bantstas Astengo, Mícheluccl, Migliorini, Savioli, Bar-
toE, Detti, de desenvolverem com grande dcscortinio
e competénoia problemas gerais relacionados com a
plani fü;a<;ao urbana :\.'1 regional, além de abordarem
com psrtícular conhecímento de causa () dHIicadopro~
blema {la (!xtc:nsiío e industi-ializaçâo da preciosa
cidade italinna.

A public(!S'ão aÚrcs,mtc.. um amplo apanhado hís-
túrl(!() do desenvnlvimcnto da cidade e da doutrina
urbanistiea itallaua, tratando tarnoôm amplamente I)

delicado pn)bh~ma da reconstnu;fio das zonas artí.sti-
em; de Fiur~l1ç:a atingidas pel;'! gw;ilt'l'<l.

Queremos t.rmise:'cver em tradução algumas 1m-
lD.vras vivas () atuais do •.i!..1'o, SaviüIi, sõbrc o plano
(k Fil'f;UZC, que nos a(lV(~l't(HYl dQ que já é telnpl) dt)



praticar entre nós também princípios tào sadios e
úteis:

"O plano, mais do Wle UIJ) d"S(fnho, Ú um pru-
grarnH que deve constauternente ser PÓ:::;io (:;rn dâa 1)1..1

momento em que. atravês do:,; prf}j0.b~ eXl',eutivol>.
m}j(!b. mtroduzrda a vida, O plano dll'(!toY {: p0i~ um
instrumento vivo, mas, por isto mesmo, assàz deli-
cedo.

o ostudo do plano diretor evidentemente n;:io
termina com sua elaboração nem, por outro lado
pode dar lugar imediatamente ao desenho dos ple-
DOS executlvos, pois tomar-se-ia então apenas um
déscnhó.Piln~ tornar viva a atuação do prugramn.
para que os prpjotos (!X(~cutiyfiSnão ?<;struam o plano
ou o plano nâo os de$Ü'\,la, (: neecssarro que o estudo
e a pesquiza d;;'~Ej!xigi.'?ndas da cidade cont!nucm ínín-
terruptamente, é preciso que a (:üüp~l'aç8f.~entre as
várias entidades interessadas na vida da cidade, en-
tre 0$ higienistas, os SQciólogüsl os jiístoríadcres, ?S
I;dtico;;;, os arquitetos e os técnicos, na base de euja
eoopersção foi estudado o programa g!:l1·'11,(;{müm.u~
sempre do modo a poderem .s~r i~rmul;ado:; programas
menores: tomar-se nccessano, Isto e, qW:J entre o
plano diretor gOta! t; os pianos clS detalhe exista sen:;-
pre uma fase de estudo atIVO, '11VOe mtehgcllte so-
bre todos os fenórner'l(i$ urbanos. '.

Mas além dO>k,,;a. contínua coope1'0r;ãu. entre Üt.
técnicos é necessária também uma mais ativa e ~eI1-
sível cooperação com o P{)VO que ê o principal ator
dêssc progruma't.> C. IJ.

A atu<llid'!.de da reaüzaçâo ~ja n Bienai de 55.0
Paulo, 1'(:,.-.001\ dedicar sstas colunas a alguns tópicos
refonmtes àquela rc:a1iza~;ãl). Tópicos, pequenas ezi-
ttcas einXorm.açõcs, não longa e exaustiva crênica,
{k~:('"hida nas colunas dum boletim, Apenas para in-
íormar. levantar Pi'(Ib!éniaS, susciturdebates,

Os números
Disse um (;i'lt.i(:o que a II Bienal se realiza sob

o signo do Número, da ouantídado, mesmo em preiui-
zo duma fIlais severa escolha qualitativa. Ern iodo
caso, para fbwl' idéias, resumimos aqui os tais núme-
I'()S: ti área dos dois pavilhôes é ue24.000m2 e <lS obras
se distribuem em 7j(l() metros de cimalha;das'48 na-
çúes convidadas, 39 participam, tendo sido enviadas
4.000 obras de artes plásticas e 300 de arquitetura.
As obras foram emprestadas. por 76 museus e 113
coleções particulares. A mostra inaug~ada no .dia a
de Dezembro, deveria encerrar-se no dia 8 de Feve-
reiro: s-erá possivelmente má'ntida aberta até o dia
15, em virtude: da visita qw" no dia 12 f'll'ã uma ao~
mitiva de 80 arquitetes do "Arnarican Instítute of
Architects". No próximo dia IS partírão diversas
obras da Sala do Futurismo, que vão para uma re-
[respectiva fi se rédi::ar nus Estados Unido!"

Os prêmios

Rcunido na sêde d1:1 n Bienal do M:USéU de Arte
Ni(Jdtrna de São Paulo, no Parque, Ibírspuera, o ras-
PéCÜV<)juri de premiução,constitltído pelos 51'S.. Ettüle
Langui (Bêlgicaj; Sir Herbert Read {Grfi.BretaIlha};
Jarnes Johnson Swecney (Estados Uuídos}: Adolfo
Pallucchiní (Itália): E. Han!fstaengl (Alemanha); Ber-
nard Doríval or)',l!\Çfl); Sandbr;ü'g (Hülanda); Juan
Harnon Mascliver CF.;sp~nhu};Max Bilk (Suiça). Jorge
Rom()l'u Bí'f.:st (lI.I"J,jentInu}; Skrgio M:mi~t,Mario :r;e.
drosa, Tornás Sftnt,.rosa, Wolfg.au,le PfeiH~I' {Brasl.1!,
n sob a presidência, a principio, do sr, Emile Langui lê!
~m soguid$, do sr. E ..Hanístaengl, decidiu. out{)rgm~.9s
pr'l:!!Tliüs previstos e anunciados pela n Bienal de OM
Paulo, aos se-guintes artistas:

Prêmio lV Calltenál'io de S. P1lulo (GrS200.000,OO),
ao escultor Henri Laurens CFtança); Prêmios Regula-
mentares -- Prêmio para () melhor pintor estr3ngeil'O
ô RuJ!no T,)HlflYO (Al é x ie-o), (l Alrrcd 'M::1.fl0S.$1(>.r
(1"1'an<:<1) CdnOf).()On,ü{}; prêrnío para o melhor l~ll'ltQr
'Hicivn'íl {C,:;:i100.ú(lú,01)), 1:'1.Alfredo Vl)!pi ú Emiliano
Di Cavaleanti; prêmio para () melhor {iSC~lltúl'estran-
gcin) (CrSWO.OO(},()()), a Henry Moere (Gl'a-Bl'et.anha);
nrêmto oara o melhor escultor naeienaí. (Cr$ .
ioo.riOO,Õo), a Brune. Giorgi; prêmio para. o :ne1hor
gruvodor estrangeiro (CrS50J1M.(}O). a Giorgio Mo-
randi lltúliu); prômio vpara o melhor gr<lyadol' na-
('01n<1l. (Cl'SôüA]G(},GO}, aLivio Abramo; prenno para
fi melhor desentusta estrangelro (Cr(:l50AJOO,OO}, a13{:!1
Shan < Estados Unid(l$); Pl'(;rplú para o melh()r de-
$t'nhlstH nacional, (Cr$fi().OÜG,OO}, a Arnaldo Pedroso
d'Horta.

o arquiteto Italiano Gaetuno Vlnaeeia,. autor o;ta
importante (Ibra sõbro os probl~n~as, de )~(.jyç:Ü(}
intitulade "11 corso dcl sole" - ccieac Hcepli-Milano
•. e que constitue sua obra capital, repr~scntando
valiosa contribuição p$tl'<t {ll'i(:n1al' o arqmt~o nos
problemas climatológícos ligados {~rím,os tenõrnenos
solares acaba de. 1<1I';(,!0)' esh, obl'.i'l WEO!'0ssante, om
quI'; apresenta, de maneira muito oi'iginal, um apa-
ab.ldü g{!i'ül c variado dos pTf)bl(;'T)'1~15 quç B'!;! r()bH!.w-
nam com as 'Nms:dera:,!oes do clima em seus vàrios
':"pech~s' Iator solar. umidade e 1)1:8s;;50 atmosféric8,
~'~;)t{Nj,'~amp(J (:It}triéo terrestre, ação das áreas ventes
nas cidades,

A obra a:)l'~'S(!nta 0a:'Dh,1' polêmico, lê critica '.:5-
pocialmente ÔS n;,~;uH<J.do:, práticns de aplicação de
teOrl!.lS não bem rtHirl;;lTl(~:l'lttldas nü campo do. msol~,-
cão c o geral empírismo qw,' provalece na solução
ilo,' »robtemas urbanisucos Ó('V('I'i<Hnns acrescentar
~a·'u~i!at~:l:t~ii~b.dedel>~<1:';S(}luçô(,s que abordam 5e111-
pHl sómcntc um ou alguns B.Spe('t0s ([<1::questóes, s~:rf~
(~ harmônica visão de conicnto qUe e " caraçh~;nstt(;;l
das' vet<Üildell'fl.s soluções urbanisricas, t,)lV\!Z pela
dificuldade de conseguir isso, contentando-se 0:6 ur-
banístas com o h!dn das cousas que mais çonhe(~enl,

O autor ;;111;;)11>:;) também. possíveis solu~õe!; d~
orêdios atlÕ'nden(1l) aos preceitos da clímutolceia, che-
imndo ~1 a].f!lHT1ClS :,;;>lu{~ô(:;:; tipos que se revelam tam-
bóm bastante econÔmic:'is.

O autor prof;IHi1 !!wmÍl' (J :ntt.:n:'ssQ pelas ~(Hl:3i>
dél'aç:ôes climatológicas !10.f'.J)!'ojc:!ns 2t'quit,:tomcos ~
urbanísticos, hoje tnrnados pejas. preocupaçoes quase
monopotizadores dos elemc;;:tlÜ)l~ da circulação, incen-
üvando no espírito a idéia fU!1darl'Hmif,1 da procuru
dkJS mciJlOl't:fl {:0p.diç.f)C';~ de projeto ~.jue gai'anta~n l!n:D.
vid:)l física e OKI1'111 sndía, pela, eqtlIC<Jltv,1 dtstnhluç~l(j
dos bens (IU*~ a natureza bff.:'rece a tóclüs os hOHn,u)s
e Que ê~:~~~~(H.~ga!~~(~rr:g.~'~1 a SC'tlS ~p~nelhij~l;PS (~~~r"1l

:.~ rtl(;~g~H.<:l:)th~ r'f'~~,::;;quinhs..s(: egüistas t'Ünt~r.;I(}r~.)çD(.l.!'\

de exclusivo 1,:'.::;[wriÜ\) ee(Jnônü~o pessor;d,- 1), L.



Pintura ..- Pl'ffmio Caixa Econôrniea Fed~ral dl'
S;~o Paulo (CrS5o.,nOO,oo). 8Pmüo Hissone {Itália);
Prêmio Metl;,lúrgica ;v!8tarazzo S/ A., (CrS5Ü,OOO,(}()}, a
Giu1!r:,Jj)0. Santomeso (H",Jü~); Prêmio Moinho SaritiSÜl
S/A., (Ci'S5G,OOO,Ü()), a P~h!l' Lubarda (Iugoslàvia) :
Prêmio Jóqnd Clnbe de S;~oPaul0 (CrS5U,i)OO,úO}, fI
Fl'íc:clrkh \rq~'(l(~l:nberge Gikh"'Nfu't (Holandn ); Prêmio
F0Hdo L~n7;"n( (CrS30.UOCtOD). <I Antonio 'l'aDies (Es-
pnnh.9!: Pl'êmir;o P:'nbd (él'SaO.OOO"DO;, ;.; Gc'ralco de
Barros (1:!;rr;sil}; Prómio Vidro Plano Ind, Paulísta
Lt::\;,1, {Cl's:w.m;ü,(i1j). " Gastem Bertrand (EóIgica):
Prêmio 1\'J;lr;üJurgic~ Giol'g.í S/A, (CrS25.000.111)}, a
Luís MBTilnc': Pedro (C\~bã): Prêmio ':Vtm:.0ll lh:, Arte
;\·I(j{Àcma do Rio de Jam;i!\; {CrS:HtüuCI.OO), " J vã
SH'lXt CSn,>;ii): Premio Flavio de Carvalho (GrS
20):}(!(UlÚ), ." Alexandre :WQl!tl(,r (Bré;;~jl}; , _~::"lni()
r.'Íuseu de Arte r••.Ioui:l'm.'! no Rin t'k, Janeu-e I,(.rt>
W,OOíl.OO.i. él J'ulO;e Fabio Barbosa da Silva (Brasil);
Pr~'mi(, Museu di) -"H'h, Moderrva (li) 1\)0 de Janeiro
(Cr310JlI]G,Oü}, (l Alrrcdo Hlito (At'g(,ntin,'l); Premio
Carmen Dolores n;,ll'ilosa ·:Cl'SlllOOO,OOL à plntora
Elísn :MHl'tirJi'.. da Silveir" (3r!lsil).

Escultura - Prêmio Caixa Eco·.nôl'nica F\~(hH'.alde!
São Paulo (C.':35I),0{1ü.GOi, i1 e:;cultul'a Mari.\ Martí ns
(Brasil): í?t'êmlQ Jóquei Clube d\~ São Paulo {CrS
:io ,{I{)O".;)O;"no QS<:lU lío r G C:Úf g Br,!,ri.tl: ngc r (Ale man h[J };
Prêmio Sul-América "I'crr'estnes e l\lat'Ítimos- (Cd3 '
50,fiOO.OO\ ao escultor Alnxandre C alrícr CI.stados Uni-
dos); Prêmio eia. ele S\::<!Jl1l'ÜS da B"bi<\ (C:S?Ü)~{lIJ,Qí)),
'!(),,:scult{)l' Wander Rc:'tom tAu5,tn",:; Prêmio Zlt'>:'
R~lllj(l.:m,üni (Cl'S:lO,OUIJ,OO;', 21) (:scul~Ql- Caciporé Torres
(Br;.;;;ll); Prénitl Museu un Arte :;t()d;~r'na do. r:1.io
de Janeiro (CrS20,t1GO,Ü>O), il cscultorn Mar}' Vlem1
(Bra~~í1),

üraVura - Prémiü Inês F. Carrnro (CrS . , , ,
20,000,(0), ao gravador Gustav Kurf Beck (A,u$tri<~).;
Ptômic (\enô Poei M(~dld (Cr$20.IJOO,üI}}, ao í!nlValiíor
Mtll'eC-JO GI'"S;:;H1,m (Brasí l l ; Prêmio Cristais Prado
':C.:-SI5,()OO.OO), ao gravadnl' Henri Georges Adam
{Fr,fltiC'l); Pr~::nio Carmen Dolores B"rbDsa (Cr
15J}üO:O{I),ao gravador Artur Luís Pi!>« (Brasil}.

fkl5o]Y0U ainda o Juri cie Pr'erniolÇão aconselhar
o Museu de .-':",I'tc, MfJdcl'n;~ de S;J:O Paulo a cmprng-a,
o fundo de aquisiçào de Cr$) OO.{j(}(),OO(B, E.) e o
fundo de aq1.üsiç~ã() {le CrS50.0ÓO,úo (Mm'ganU), na
compra d", obras dos seguintes artistas: C, Karel
Appcl Oh)lllrlt'h;:}. Maria Helena VÍ(üJ'a da Silva
O'l'an~lH}, ./\1'1'0 (Itália), Pierre Soulagl~s (França) e
Ablíl',lmo Palatinik (Brasll).

Tendo o Museu de Al'tn ,Mo,d\;!m.1 organizado a
expü5.i(;&o Picasse corno homenagem o;:;pe.ciiilao gran-
de mestre. e havendo o mesmo concordado em ser
considerado "hors COH(!OUes"\ não Iorarn as S1H1Sobras
epreciadas pelo juri para a concessão dos dlV01'SOS
prêmios, C-txumtn às (',xPÜSÍ';ÕéS retrospectivas, Ct)mel
as do cubísmo, tuturísmo, Munch, Kutter, Klcc, Ho-
dlcr, Víaeontí, "Paisagem Brasileira" C: outras, dada
a Intenção puramente cultural ele sua ül'ganizà-ção e
o seu caráter histórico, não foram submetidos tarn-
pOl~C:O ao juá de premiaçãe QS artistas que as mte-
gl'urarn.

Iiesenuo "'~ Premio Nadir F.igueired!.1 S, A, (Cr~
15.eoae», ao di'i$únhisté; Aldam ir Mart\n$ (B:as,il);
p('<::rn.i"oCl'!sínis Prado {CrS15,OOO,OO), "0 descnhísta
OU(l P;;'D:~(* (Alemanha); Prémio AmD S/A. (Cr$
lÓ.OúO,üO}, à desenhista Hílde '\Vúl)(;.tt' (Brasü).

Prêmios Especiais - Os doi~ prêmios e~p€éiais
ele ;H1W.lslção rl(~ CrS40AlOO,OO instiWídos ).-1('>.1.0 C:í:'G~lO
Italiane e pela Cnmara Ita [una d;; C.0mel'ClO de, San
Paulo fot"am. re!:\[}ectiV<H1i('Cntc, atribuídos aos ad,!!;laS
lbhanos Bruno Su,:tti (plntura) e Mül't;í:llc. Masche-
ri ni {esctlimra},

Prê:mloFial -- (Liras l,OOO,OOÓ"üO}. ao pintorJ~n-
tonio Bündeh';;! (BH1Sil).; Prf:J~i(, c;âm31';''J, d? Comer:cl1.'J
FrarH;[:sa de 5D.0 Paulo e oo RIO, 30 pmtor Lêon
Gíschia (FrHn~~aL

() abstraeíouísmn na Ricittd

:''!'-pli.~i:tol."l Ila HII~U~ta,. r~"Hd(~·.~I!:t~:-;'··IJ!~ur.:a~ 1,11.::
lj,t'uuo· G icn:g'Llo'

Ao S-!'! percorrer o: salões da Biennl, uma im-
p.l'e::;!j~()d.mnina: ;1 g:r:~nde proporção de obras abstra-
clolJislas. Esta corrente de arte contemporànea é do
fato apresentada em tal quantidade que uma conclu-
são se torna patente para a maioria dos cspeetadoros:
(I abstracíonismo 6 a tendência unive.rsal,scgUida P<J-
Ia grande maiorta dos artistas do mundo, última etapa
c conclusân fi qual dH,garam na ]'rança, 1I() J<tpJo, fi.a
Ifi~!fjÜ;~I:i'<1{'.... no nUlsil~ É o que h(l de mais "mo-
(\(;';'r'íl/', V('I"(l(,d(;,it'(I ~;:tíhülo ~ :~inôt)irn(; de arte ccn-
temperânea.

Ora, i::;to nii(; nos PfHT;(!(' rnflettr de•. Inrma algu.T'!l.a
n p~i.rll)r';nía (1;:) ~~t't~,d~ nossos hmípos, Assimt:;omr)
existe ~ tendência ,ibstI'a(:í(Jilista. éXÍsl()fí) outras, tªJ-
vez até mais numerosas t' mais fundamentadas hIstó-
rrca e esteticamente. Porque e:;ta:f.\ correntes quase
não figuram da II Bienal (como aliás, deixaram de
nparcecr na primeirnj ? Porque existe êste evidente
E;"llír!to preconecbido de: apresentar uma. só tendência
,:mnv dorninantc c universal?

J"- íncornplota visão elo panorama de arte ~.c:.nt~m~
p!)r;MI('a traz, a nosso Ver .• duas graves consequencies.
Prirnejram~nt(l, abre um abismo ainda maior entre
núblir.:o i>' ",rUita; os múmerns eUl'lOSOS que para 16.
:,'ü:,\ f;r::n';~;;"Tl vur "arte moderna", apresentada cem,



a autoridad duma grandfos,a mostra internacional:
sem nenhum preparo, naturalmente, ao sair terão
{;{H'lfirmado Qvülhü conceito d~ artista. que t.ántü
custa desaparecer: "artista mod0.!'no é uma pessoa
isolada do mundo f: <:10. todos, pintandü manchas e
ra bis(:(J.~ que: riinguêm entende", }fi}stc, sentido, a II
Bienal á até prejtujídaL

A se~un.ja cocsequêncía grave é (i influência que
exerce sôbre os jovens artistas nacsonaís que, S[:U1 a
tradícâo ou nrecedentes dum cubismo - pm' cxem-
pIo .:.... improvisam um abst.raciouismo tendn corno
única Pl'Cl11ISSae ml,'lÜV;"Çí.'ío." a Bícnalt Com deito
o preponderante número de absrracáonsstas n$ sala
cios br1ii<.ihül'OS,é de ospantar; nada justíficn em nossa
história pidàrica êsse súbito aparecimento de abstra-
cíonístaa: ft om muitos (lólcs, nota-se uma improvise-
cão e f,uped·id2lidtl.de que 1)S colocam muito longe c];,
í)Ofl pintura.

França e Itália

Esta mostra i> muno Tnteressante e impor ta nt.".
Desde as telas anfmimas (:01n funç,~{l dr. cx-voto, ((()S

romántlcos italianos e rranl~IJSÜS que ,i(~uí pintaram.
- há uma coet·énda. uma linha; não se pode falar ern
escola br.asileirn, mas existe um' forte u-aço unindo
formal e 0s10ilcamente as telas de Post,'l'aunay, Fac-
chinetti e outros; êste denominadO!' comum & precisa-
mente n p<jh;agem brasileira, poderoso atratívo píctó-
rico. Nossa :r:'\diçãü oíctórice e pobl'f:Allas. existantc;
esta cxposiçâo lJ PÔ0 em evidência. E Ú precisamente
nela que: nossos pintoras deveriam haur-ir as premis-
sas. 0$ ensinamcntos, em lugar de improvisar pro-
C\.I·'HV'lO rutura irnpnssivcl com () que precedi;; c:
6tHléticamcntc origin<.'l nossa 2tU:Ü pi.nturu. Be-l~ ex-
posição e (l\!!:?pode ter transeendcnte imp(J)'túnda se
l;(>1Ti estudada e compreendida p(;lüt; jov('ns pintores.

Nâo podemos esquecer U1H;;l Frase dita pelo crí-
tico inalês Hí)t'bc!'t Hcad ti um jornalista, "( ... ) ao
pl~n~m't:er a representaçâo brasileira s•.:ntí, "'('-011'<;) 0
sent i aliás <:U1 todos os P,,!l':(,S, que existe o perigo do
desenvolvimento de: um estilo intel'nfldona! que npn-
guc lmpercepb"e1nwntoi', todos os sentimentos e sen-
síbíhdadcs locais, Andei u yna:ura de algo que ti.
vesse, rnesrno, brotado dêste pais."

testes países expressam há séeulos a vitàlidáde
de seu povo atravoz do manifestações artísticas do
mais alto valor. Esta.mos por isso acostumados à cem-
siderar sua arte cnrn um intet'~:!t::;(! d<\susadr,. Isto 6
justificado mesmo na arte contemporànea, Analisa-
mos curiosos o que se fuz nêsses países de tão vigo-
rosa írarllç{i:ü pktÚj'lf:U. Na Il Bienal a representação
lnH1CÔ1;ll., 1:iegundo D f!i'rn,1çÕ11S do SeU d0]úgado, limitou.
se: a mostrar obras mais ligadas ao cubismo, em. de-
rrímento dum mais equilíbrndo panorama da arte
c.f.irÜempo!'.8r\<'l.a na F'r-ança ; do número preponder-ante
de abstrucionistas c\,;"ve-riamos salientar as obras de
Manessier, com sua sabedoria pictórica, as côres é
dp's(~j)h(}de Giscnia c .Marchend, ti "Oliveira" de Pig.
non (preterimos as ".RódlJ,s" da 1 Bi.C'!1aD, as paísa-
gcns c "Garraf<ls" de Nicolas de Stael (corrtrastande
com o Íl1f:r1vei "Lua", francamente íniustífícável e
mesmo p(1lJ(~O,iigno duma exposI~:ao), c bom gõsto de
"Silvestre' de :Maria Helena V. da SiJva e tle Gerard
Schnaidar. Gostamos também do "D, Quixote" de
GermHine Richier e da tapeçaria de Adan\.

Não podemos deixar de salientar h importância du
sala PkaSS(I. Os 1)01<)8 desenhos clássicos ü medíterrâ-
nem: e asvibranres pinceladas de"Q espêlho" são tão
interessantes quanto a "Guernica" com sua monu-
mentalidade c furor.

A representação italiana, muito mais variada, re-
f!e-teo melhor, nos parece, (1 movimento artístico italia-
no, apesar do: ausência de Guttuso c) seu grupo. São
dign<ls r:l0. lmmção as belas gravuras de Mor-andi, as
i>!j(;ullm'i):'; d0 }/iarini e de r.1ascherini; na pintura
apenas ::mUent.fllY1c),s o que pessoalmente mais DO:, agr;?-
dou: uma natureza morta de Casnratí, o Vínheiro de
Birolli, (I Grande Porto de Paulucci, alguns quadros
de Cassinar] ,e MorlottL Esta representaçâo pareceu-
nos be-m equilibrada e org:;Mlh"íla.

Ê interessante notar O gr::mdü número 8, boa qua-
lidade diJ5 desenhos e gravura;;; taívcz 30 encontre
mais uaiiorrnldaríe entre os grnvadores do que (entre
os pinturos. Conhecimentos técnícos C(f!1)O 05 de Li vin
Abr<:;nlt). Gü(:Id; (' Poty Lazzarotto são excelentes
Indices: p;osU;,m!)!; também de Hnnsene duma gravuro
de- Estelii:l 'J:\lschnif'.dH!'. Os desenhos de AI,Ij.(W,to Rn-
dl'igü(:s, dum hurnorism« amargo que lembra Gm"z,
um Cnngac('Íl'{) dc' Aldernir .M.iJ,tins, alguns desenhos
do. Oc':>;"'H€'.ller e H nsbítidadc de Arnaldo p, D'HÜ1'ta,
- $ão a nosso ver pontos altos dessa expressão
artística. )f" l;EÇJ.iO de pintura estão cnlocados os tru-
balhos dJ'.'Darey P •.sntcado, dum excelented(~Hmho.

A :;iwãu de pintura ';1:< caracteriza. r, r,rOcSS0 mntlo,
pela predom[nánda dos ,Ih,,;í:'<l(;i')i:listas (assunto jil
Anu-'t:~ menciormdoj e pelo bom gô;~to {'Z'o:rnàtico, Co:n
"idh" mesmo ÜS mais mal compostos e l)',,1pcl'fkLil,:;
ouadros abstraeíonistas, ger<.<lm61lE{! nâo pecam pelo
gÕSW na escolha dascôres. A t<us&nd<>. de Portlnnr-i,
Si:'uaJL Graciano c diversús outros prntor-es deporte,
l::u;pobreeeram inevitavelmente a representaçã« na-
cíonal, No entanto alguns pontos altos dW.'(lf'iam suo
s:~lümtado5; enÜ',j outros; [I; Cav"h:antl (cuja ::;,,1<1 na
prÍ!m!'il'a Bienal era, no entanto, muito mais represen-
tativ;l t' írnpressionante). a boa pintura dfl Karl Plutt·
ner, a vist a dü Ouro Preto <:iof! '}'izl[l;na Bunazwla, o
encanto de HeÜ()!' doaPrezeres, um bom estHdú de
Odf.lndo Teruz, G}.) trabalhos de Yul('tncla 1i>l'ohaly, lij';
côres \':! t{~(!lÜCC, de lVIi!wü Go1dring, um quadro de
Antonio Band()í!'Z), etc,

~5.0 somos d"qu'~I"~ que pedantemente aw~Eam
uma obra de: arte pelo esrn\:\I'f) dos resultados técnicos.
Mas arte é uma produção trabalhada, além de criada,
Requer cuidado C' amor nos materíaís, na textura, na
técnica. Não deixa de ser de.sanJ'adável a fl'oqihmtc:
ín~xü:têndn dê-ssescui.dados na -arte conternporânea,
resultando em telas mal pintadas, com pressa. des-
cuido, quando não ignorância técnica. Nada justifica
Um qUMh'O lt'la! pintado, com tintas que Si} soltam após
ali'(l.m5 anos, td~J Irouxa, mal preparada, desenho su-
p~rfiô<il ,I') pouc:o l;::;tucl0;na 11 Bícnal f: muito grande
o número de telas em uue faltu esse Lrubalho e amo!'
arh~s$;tl:'\! que 0brísflt(;(·jaml"J)r,,~ compktaa criação
dando-lhe forma.

A representnçân nacional
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SÃO PAULO

rv CONGRESSO IUMSILEIR() DE AIU!'t.JITE'I'()S

Um {"ong,j'('sso visa prec ipuame nt e i.,:stabeleec\Z'" di-
reth·ns, fixa!' princi p ios udv lndos ue conclusões dos
ddmtPs que os pro rissionurs de diversos loca is rcn-
lizarn,

ViBU igualmente a confraternízaçflo de arquitetos
que convivem Iestlvumcntc, discutindo" conhecendo
melho» problemas ..comuns. É porisso que podemos
afirmar ter sido o IV Congresso bem sucedido: diver-
sas COl1\:':l.\SÔes de princípio, orientação ger;élÁ e eon-
l'raLerniziH;i'io, Ioram metas plenamente ulcançadas.
l'talvot: um (·X<':t!~SO de festas (houve est a queixa, t:<S·

peclalmente por parte de jovcris arquitetos e ostu-
dantes); mas as «ornissoos em suu maioria não do i-
xaram de levar li plenário conclusões in terossantos,
Estão, portanto, de parabéns os arquitetos brasileiros
e o lAB pela realiznção de mais um conclav« da
classe.

i\lg-ul1s dados
Participaram 428 congressistas, assim distríbuidos:

Argentina eB), Bolfvia (2), Cuba (4\ F'rança (1).
Uruguai (:3:)), Bahiu C~a), CC~Jl'''' (]\ DbtrHo Fe·
.dcnü (116), Espirito Sa nt.o (D, Estado du Rio (1),
Minas Gerais (iA). Paraná (l), PUl';} (7). Pernam-
huco (Hl!, Rio Grande do Sul (2G), S. Paulo (175).
Estavam também inscritas 30 entidades. entre HU-
tarqu ias, escolas, sindicatos, associações, otc..

Como runctonon (I Congresso

Renlizararn-se duas sessões solenes t instalacâo c-
enocrrameuto i e seis sessões plenárias. 05 congressis-
tas se dividiram, numa sessão preparatória, em soto
mesas de estudos, cada uma dedicada a Um item do
tcmário.

Na oarto recreativa houve: uma visita ú Bienal,
dcscidu ao Guarujà COlrI almõço na residência do
casal Jorge Prado, recepção no Grande Hotel de, In-
terlagos, recepçâo na residência do arq. Warchavchik,
três páreos especiais e recepção no Jockey Club, ex-
cursão ao Embu c Padre Inácio, com almóço na fa-
zenda do arq. Kncese de Mello, coquetel de ccntra-
teruizaçào entre estudantes e jovens arquiteto", pro-
movido pelo GFAU, palestra do arq. Alvar Aalto, com
projeções, projeção do filme documentàrío soviético
"O Canal Volga-Don", palestra de Mário Barata só-
bre arquitetura tradicional, com projeções, mesa 1'('-
donda sôbre problemas de arquitetura na TV 7,

Damos a seguir um resumo elas partes essenciais
dos pareceres das sete oomissôes.

Arquitetura e tradição

A comissào constatou que H arquíteturu brasíteira
precisa responder em todos os seus aspectos a bases
sociais, econômicas e técnicas adequadas às condições
do país e que os conhecimentos dos arquitetos sôbre
os problemas sociais. históricos, técnicos e estéticos
desempenham papel decisivo na evoluçüo da arquíte-
tura. Concluiu, entre outros parágrafos, pela necessi-
dade da existência duma eoncíêncla nacional para
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que Si: alcance uma expressão arquitetõnica própria,
Reoornenda aos arquitetos estudos mais profundos de.
nossa arqu ite tur-a tradicional; recomenda ao IAB que
Of"iwnÍze amplos debutes, edite uma publicação c
monte a exposição histórica que já f'ôr a programada,
sobre esse tema, Sugere ainda amplos debates e par-
ticipação do lAB em todos os movimentos que visem
o estudo, a divulgação (, a defesa da cultura nacionu 1.

En!>ino de arquttetura

As teses e debates evidenciaram unànímemente ti
rlef.iciêucia do ensino médio e superior em geral. c da
nl'quiL,luJ'f.< em pmticu lar ; realçou-se também: a ralta
d8 verbas orçumontártas e govcrnamentaís para o en-
sino, a dificuldade em verificar ,1 vocação do colegial,
a formação falha do corpo docente, a necessidade de
autonomia universitária etc ..

Anotando que as medidas uoomodatlcias seriam
inoperantes, apelou à reforma geral do ensino e for-
mação duma ccmíssão permanente de estudos sôbre
êste assunto, integrada POf.' estudantes, proríssionais,
representantes do IAB e do Ministério da Educação,
Recomendou ainda que na formação do corpo docente
;:e levem em consideraq::.l() excí usivumente a capaci ...
dado técnica, artistir;,l, ética, to' pedn.gÚgi('<, dos candi-
dates, preservandu-se assiru o direi tu de liberdade CI,
dltedra. SUgc,riu que a di reçâo das escolas de ar-
quí tetura seja entregue a arquitetos c que: entrem
om vigência os regulamentos das escolas onde isto nâ«
se verítíque.

Recomendou ainda a concessão dum número cres-
cente de bolsas de estudo. paru supr ir parcialmente
as chficutdades oconôrnicas dos estudantes, - e cria-
çi'io de mais vagas c escolas por pinte do governo.
i.';ugcríu ainda a part icipaçào dos estudantes nos ór-
gão:! diretivos e pf:dagógic: ,$ de suas p;;colas.

Arquitetura e indústria

Nân tendo recebido teses, debateram os membros
desta mesa ele estudos u oalestra do arq. Gropius.
Chegaram à conclusão seguinte (aqui sintetizada): o



1/\.[3 dcverla promover as articu laçóes neccssár ias
com entidades interessadas nos problemas técnicos di(
coustruçào ; salientaram também a necessidade de
apl'ofun'dm: o estudo desta porte nas escolas.

Nostor Lindenborg, no prostar homenagem no arq.
Oscar Nierneyer, no coquetel do G1"AU. Disse ()
orudor que ria 1101'11 atual era propícia esta homeua-
!;cm àquele. arquiteto cuj a obra sintetiza e simboliza
a vitória o prestígio du nossa arquitetura no mundo.
Discorrendo sóbre o valor de nossa arquitetura, bela,
lirica e livre de qualquer tutela. - saudou em Oscar
Nie mcyer () inspu-ador das lutas dos estudantes por
um onsíno mais ligado a problemas reais e mais prn ..
penso à livre pesquisa e criação,

i\ profissáo do arquiteto

Estudando tese já apresentada no JII Congresso,
J,,)!'"{)PÚ:-'H COJll issõo :.;(;:I;:L ano lisado um k-vantarncnt»
sobre a situação dos í'uncionártos federais, estaduais
c municipais, f.! I'irn de que se cric a carrei ra de
arciuitcto, onde esta não exista.

Ap1".JVUU e recomendou <t divulgaçào da palestra
proferida pelo arq. Gropius. Deu ainda o seguinte
p(n«:~Ct~.r: o TV·CC)f)1.{l'CSSn recomendará aos órgãos es-

\Valter Groptus
Acha-se á disposição elos interessados, na Secretario

do L A. B. a tradução mimeografada do discurso
pronunciado por Gropius na sessão de abertura do

tatuis c para-est a tais, encarregados de obras públicas.
bern rorno <lS .instituiçóes privadas c ,105 partícula-
rcs, C]lH: possibilitem a eX('('lI(?,W de trabalhos de ptn
tura escultura ou de qun lquor elemento complcmcn-
í ar l: hÜ0~rantl: da arriu itr-t u rn. de <.:H:ôl'd(> com n
pr,,jetcl aprosuutado, ficando H escolha do artista a
critúrto do arqui teto e sem que St,ja pn'.fixadn " va-
101' do trabalho,

último Congresso.
Anunciou-se, no c!f.'COLT('l' duma sessão plenhda,

tVl' sido con íer-ido i;l C;ropi us o t.itulo de doutor
"honor-is Ci\USa" 1)(']<1 Faculdade Nacional de Arqui-
teturu da Uni versidade do Brasil.

Ordem dos Arquitetos

Urbauísmo
As três comissões relacionadas a esta disciplina

reuniram-se juntas {' deram um só parecer, Analr-
sando as diversas tes(~s apresentadas, recouu-ndarru n
SCj,Hl1 criados grupos locais do urbanistas e arqui tct.»:
e,will'l'egad(l$ de, Icvantur dados [> estudos de plallifi.
('0.<;;\0; sugeriu ainda que 'fosse criado ti. ::••Iluistério
de Habitação e Urbanismo; que O IAB organize uma
comissão de especialistas para estudar as leis que
permitam a defesa do interêsse coletivo relativamente
ao U$Ü da terra.

Tendo em vista a crise de energia elétrica, muni-
Iestou a necessidadeurgente de realizaçáo dum plano
nacional que englobe os pianos regionais. Apresentou
ainda a comissão uma conclusáo de ordem geral, SF--
gundo a qual, .- verií'lcando iiCl' n()~S(l pais sul>..
desenvolvido, exportador de matérias primas, impor-
tador de manufuturndas ctc., enuncia só ser possíve-l
a realização dum verdadeiro e sadio planejamento
urbanístico, quando se modificar a situação econo-
mica básica atual.

Numa das st'SSÕt'S do IV Congresso, o arquiteto
Nestor Figlleiredo, aproveitando um tempo vago, ín-
Iorrnou o plenário do andamento dos trabalhos que
vêm sendo realizados no sentido da criação da Or-
dem cios Arquitetos do Brasil. A criação dêsse órgão,
l' a conseqüente regulamentação da profissão são
rp.lus da mais alta importúncia para os profissionais de
arquitctu ra.

Hipotecamos aqui nossa Inteira solídariedade à ini-
ciativa. e chamamos a atenção dos colegas para a
importância da mesma,

Curso de Hospitals

Os responsáveis pela organizução do n Curso de
Planejamento de Hospitais enviaram convites aos
médicos, engenheil'<.ts, arquítetos, hospitais, etc., nâo
só do Brusil mas também de tôda a Améríca,

Dentre as moções aprovadas, salientamos uma, 11;1

qual se pede ao govêrno maiores verbas para () Di-
retório do Património Histórico e Artístico Nacional,
ti fim que êstc possa melhor %clar. reconstruir, nossos
monunwritos históricos.

Acompanhando O II Curso, será realizada uma ex-
posição de, equipamento médico-hospitalar. Essa éX-
posição .que será feita no saguão do edifício dos Diá-
rios, viso estabelecer contacto entre os arquitetos,
médicos, engenheiros etc. interessados no planeja-
mento hospitalar, e as indústrias que produzem (.
indispensável equipamento técnico,

1'rIoç6cs

Concurso de hospltais

HOlnellagCl11
Constam de ata as palavras proferidas pelo arq.

Foi adiado alô o próximo dia i5 de Março, o prazo
para enVpgn dos projetos de hospitais gt:;rals, para ()
concurso instituído pelo lAR - S. Paulo. 'I'ôda infor-
mação a respeito deve ser requerida ao arq. Jarbas
Karrnan, na séde.
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Conclusões du IV Congresso de Arqultetcs sôbru
Urbanismo - Centro de Estudos c Debates sôbrc

Urbanismo do IAU -- São Paulo

Em breve úo::ü, centro de Estudos de' Urbanismo,
organizado pdu Departamento de Sôo Paulo do IAB
t':1l princípios de Ht51, p que jú tem realizado vários
trabalhos. SI:(;ÇÜCS, conterências c debates sôbre o
momentoso assunto do planejamento urbanístico, vai
rci niei a r suas atividortcs.

o prugra ma visa inicialmente as resoluçóes das
5,", (j.ft e 7." Cornissõcs (Urbanismo) do IV Cungresso
Hrasíh'il'o de Aiquitctos, que aqui vão oxpostns em
síntese para esclarecimento das atividades que em
torno delas irá desenvolver o Centro de Estudos t:'
Debates sóbru Urbanismo.

i\ ptimeil-;] das conclusões referida "Recomenda aos
Departamentos do L A. 13_,como uma das suas tarefas
mais importantes, li criação de grupos locais de ur-
banistas e arquitetos, que serão cncarrcgados de rcu-
nír {: organlzar materiais históricos, estatísticos, '"
estudos de planífícação sôbre as cidades hrasilei ra«
(Jus diversas regióes. Êsses estudos deverão se!' eri-
viados ao V Congresso Brasi Ieir-o de Arquitetos."

O Departamento ci<.'S~_O Paulo contando jú com um
~,i'UP() de arqtriteí os e urbanistas reunidos Pl:+) Cen-
tro c com os outros associados que a êsto grupo qui-
serem aderir, terá então como pvirnciru atribuição
atender ao \jue recomenda a resoluçâo do IV C()J:)-
gresso, reunindo matertal histórí co, estatistico e de
plnnejamcnto de São Paulo c de sua rcgtáo, solicitan-
do SU:l obtcnçíio e elnbovacão aos órgãos públicos 'pU1',)
tal Iirn ül'g;:mizados, com Q objottvo de apresentar éll\
próximo conaresso de Arquitetos um ;«~('.rV(1positivo
de elementos sôbre n planejamento. acompanhado de
conclusões " recomendaçôes fundadas num mais am-
plo c seguro cn.tüH.~.t'i}lH"'nto de' nlJ~.s~.trealidade urba
nist ic».

Outras resoluções rccomondam "que o L A, B. s,,-
licitu aos poderes executivo c iPgíslatívn um maio)
dcscnvolvlmeuto na terceira parte dn projetado Mi ,
nístérto dú Bem K;t.ar ,soeial, Habitação te Uibanismo.
com', piimeiru fase d~: um f uturn desdobramento en:
dois Ministérios: Ministério do Bem Estar Sociul
Ministério de' Habitação e Urbanismo" e "que o I.
B. sol icit« aos governo" estaduais, a ('ri;;ç;Ín da SP-
croturia do Urbanismo".

Nésíc sentido tumbem atuará o Centro para prc-
parar os elementos n~:e~'ssúrios ao encaminhamento
(1<, proposta ao G"vf>nw do Estado.

Uma importante conclusão do Corigresso tundada
em proposta apresentada pelo urq. _1..<:0 Ribeiro de
Morais, que representa () IA,H junto á Comissão Orien-
[adora do Plano da Cidade é 11 qUE: solicita "Que o
1. A. B. recomende aos poderes municipais uma rcs-
trícão às atuais proporções entre a supcrficic dn
torreno e a suporficle total construida sern prejuízo
de outras restrições existentes".

Para atender a êsse desideratum terttQ que ser in-
conrivados os trabalhos da Comissão do Zonearnento.
podendo " Centro de Estudos miciar imediatamente
os estudos paro fi fixação de um coelicierrtc do apro-
veitamcnto máximo do solo urbano a ser sugerido
aos poderes públicos com" medida imediata para sus-
tar o excessivo aproveitamento dos terrenos, determi-
nando como conseqüência n excessiva concentração
demoç;ráfica e todos os inconvenientes dela Ck:C\;JlT[;Jl·

t;~,~ piúa os serviços públicos l' a própria vida do
cidade.

Pura esta mesma finalidade aliús concorre outra
vcsoluçáo do Congresso que n?"C(1111end,1 ao L A. 13. ~i
criacão de "urna cornissâo composta dt' jurrstas ~l

urbanistas para estudar tôdas as leis que permitam
a defesa. do i.n1.el'«:;;;('coletivo relativamente ao uso
dn torra".

NQ sentido de ampla coordenação do planejamento
se manifesta outr» conclusão declarando que "o IV
Congresso Bt-m:)Íleiro dê' A rquit.etos. tendo em vista
a crise de erwrgí", elétrica que vem entr-avando ()
desenvolvimento de nosso país, tornando conhecimen-
to (to desejo manifestado pelo Govêrno de dar solução
ao problema de sua produção. encarece a urgente
necessidade de sua efetiva rcal izaçào através de Plano
Nacional que ",nglobe todos (li; planos regionais de
iniciativa dos governos: úõdenl1, estaduais c muni-
e.ipais'-,

F'inulmunte o Dcpa rto mcnto de São Paulo do IAB
(\"vcr;'t se pronunciar sôbrc a proposta de criação (k
í nsrítutos Supcrrores (h: Urbanismo junto às Univer-
sidndcs .atendcndo à recomendação do lU Congress,
di' Arquitetos e untcp rojc-to apresentado H esse !'CS-
peito ao rv Congresso pe-le arq. Paulo Carlos Campos
Cru-isto. A conclusão diz "que seja o referido traba
Iho encamíuhado ao Departamento Central do L A. H,
para que, se providencie no sentido de coletar os
pareceres dos departamentos estaduais encarecendo
a necessidade de urgência e fixando um prazo curto".

Eis pois mais uma importante atividade a ser de-
sonvolvida pelo CQl1tl'O, procurando empregar fi opi-
niáo dos colegas que cuidam do magistério no campo
du urbanismo, além daquela dos que labutam ativa-
mente no campo prút ico e nos estudos relacionados
com () planejamento urbano,

Um trabalho que deverá 5tH' logo apresentado pelo
Centro é a publicação da bibliografia de obras de
urbanismo existentes nas bibliotecas núblícas da ca-
pital, trabalho já realizado pelo arq.MIUon Ghíraldini
em colaboração com um grupo de estudantes de ar-
quitetura. O Centro de Estudos está procedendo à
programação de uma série de palestras visando ilus-
trar aspectos e problemas concretos do planejamento
. urbano, apresentando à apreciação c crítica dos cole-
i!.l'iS alguns trabalhos já realizados no pais e no ex-
terior em tôrno de assuntos coletivos de urbanis-
mo, - C. L

.:J;, . '1-\ r9 t.. it e t u r li _
$-'~t~ <;~~ ~

ANDRJi; LURÇAT
FORl'llJi:S, COMPOSITlON, E LOIS d.'UAIU\IONlE
(edíttons Vicent, Freal & ele. - Paris)

}':IH cuidada edição. vem ele ser publicado o pri ..
uuiro volume da obra ambiciosa ele André Lurçut,
sob o titulo acima. Na vc-rd ade , trata-se de um e~-
tudo de estética da Arquitetura distribuído em
volumes, no correr dos quuis Lurçat, um nome que
dispensa upr-escnt.açúes. propõe-se discutir complexos
assuntos. O primeiro volume em nossas mãos, trata
de generalidades, do problema da forma, do conteúdo
na Arnuitetura e discute largamente os meios pró-
prios ti arte de Vitruvius de desenvolver seus com-
plexos temas. Os volumes subseqüentes prometem
entrar ('n1 qucstôes que decerto vão despertar a atem-
<;50 (le nossos ar-quitetos ._...- "Elementos Constitutoros
da 1,'olll1a" - no 11 volume; "Meios Plásticos que
t'ltlprcg,) a Arquitetura" (matéria, cór, ornamento
etc.) : no lU volume; terminando no V volume com
o que Lurçat chama as Leis da Harmonia - a pro-
porção, traçados harmônicos etc. André Lurçat, um
dos signatários do Congresso de Ia Sanar. (junho,
UJ28), é um veterano das batalhas por uma arqui-
tetura realmente humana (J progressista. Estarnos
escrevendo estas linhas tendo sob os olhos o peque-
no volume de Lurçat, - "Architecture" ..- ln29, do-
pois elo qual (I notável arquiteto segundo nos consta
nada publicou, até à obra de agora, cujas proporções
hâo de conter sua enorme exper-iência. - J, V, A.



"TIME-S,\ VER ~TANIM.RlJS"
Dodge Corp.; edição aumentada, 1950; :!Sx2a em;
884 }lg',; CI'$525,OO

Nova edição d0s1.e ut.ilissimo Jívro. du-ramos mes-
mo indispensável num escr-itório de urquitetura.
Contêm iníormae-x-s detalhadas sobre os mais \'<1.'
riados temas que possam surgir co mo problema para
() arquiteto. U1Yla c·spi~ch·\de "Neuf'er-t" arncricano.

Estados Unidos, Arquitetura tl.? apú>s-guerra
A sala que'. lev, êsh~ título, na lJ Exposicâo Inter-

nacional (I<, Arquitetura, agrada inegúvehnente nela
"limpeza" tia apresentação, fi. monutonia da quaJ·nos
queixávumos nas notas dcd icadas ú Bienul no bole-
tim antor ic r, -' é anulada pela proporçâo grande das
totograrias (' [lPla qualidado das mesmas, Pensamos
que o criter'io ideal para mostra de arquitetura dêste
gêner<' deveria de Ú1Ü,1ser êste: fotognlfias grandes
e eve-nhlHIn'lCfJte maquetes (para ü pú bl.ico leigo); as
plantas e detalhes de interesse pedem {N' propor-
ções bem munores, pois intcrussarn apenas aos arqui-
tCtOR1 proporeionnlmonte pouco nurncrosus.

As obras expostas são sobejamente conhecidas atra-
vés de publicaçôes. Náo podemos, no entanto, deixar
de frisar a beleza da arquitetura de Mareei Brcucr.
a ímprossionante massa do Secretariado da O. N. U.,
a bonita lÔlTC dos Jnboratór.ios .Iohnson Wax, ck F.
L. Wrignt, as .inteligentes soluções de Soriano.
Há algo que caracteriza () conjunto das obras ex-

po"tas: Ó uma arquitetura caríssima, de muito luxo.
não apenas devido à perfeição mecanica de ,~eu Iun-
d{)!11Wlet1t\).como tarnbérn pe lo custo dp manutenção.
Há cúpulas de vidro móveis para uma casa no deser-
to, superfícies enormes de vidro, compl icados sistemas
de ar condicionado em residências. detalhes rcbus-
cadissimos e talvez por demais teóricos. É de se per-
guntar até que ponto urna coleção tão luxuosa seja
representativa da arotritetur'a estadunidense,

Exposlçâo Purtíuarl
Cândido Portí nar i possue uma qualidade ú qual

damos a importáncia que merece: é. um hornnm de
"rnóticr", co nhoco sua prof issán, sua técnica seus
preblpmas. Os múltiplo« (k~,<::nh()iif' estudos fn'('pa-
r,itnl'10S r.h- !'ielJS gr;:1ndes pninói s (notadamente Tira-
dentes, a Pt-irnoira Missa, o Descobr-imento (é os azu-
lejos de Parupulha) revelam um análise e um cuidado
que sorá surpreendente talvez pura aqueles que j ul-
gfivam Portinm-i um improvisador. A irupi-ovisaçfio
nparento, testemunhada p,'la variedade de suas "fases"
(' inf'luências, nãQ passa duma prova de sensibilidade
e cspir-ito de pesquisa. (E não esqueçamos que no Re-
nascimento também. copiar e refazer as pesquisas de
outros mostres, era a furrna de estudar mais comum;
c quuritos dêssos "cstudos" const itucm hoje tl}' obras
pr-imas que mais tipreCÚ1l"l)()S!)

Sala Gropius
Estn sala, realizada com caráter ele homenagem,

desagrada à pr imeíru vista pela pobreza da instulaçâo.
O material recebido talvez não racilítasse uma melhor
apresentação, mas o resultado é inegàvohncnte con-
Iuso; por vêzes perde-se a seqüência, há muita va-
riedade nas pranchas.
Mesmo assim, consegue-se acompanha!' a obra de

Gropius, desde a pureza e honestidade da Fábrica
Fagus (1911) e da Bauhaus (1925) até à série de
-residências realizadas com Brcuer c com (> seu grupo
atual. Lembremos o engl:'nboso projeto do Teatro In-
tegral (1927), a belu planta gcrui da Universidade (Í('

Hua 'ruo;; (1948). o conjunto íntimo e proporcionado
do Harvard Grnduato Conter (194~l) e tantas outras
obras importantes c conhecidas.

./1. exposição, talvez por salientar o homem de "me-
uer", _.....deu-nos a impressão duma espécie de reabi-
litação de Por+iriari, resposta aqueles que, cegos ou
mal Intencionados. insistiam (!H1 critícá-lo de :",uuer-
Jieial c destítuido fIe personalidade pictúríca dcfhlicla.
~()recbe·$e ncst? mostra, com tôda clareza, a impor-
tància Ç; unidade de sua obra, possívelmente il que
melhor representa n fôrça de nossa pintura contem-
porânou, obra que retrata nossas coisas, nossa gente,
nossa VIda.

Algumas observações apenas, Há em muitos qua-
dros de Portinnri. especial monto na "Via Crucis" da
Matriz de Bat.atais (HJ53). um tratamento muito cs-
quemàtíco das figuras, De longe tem-se ti impressão
ela movimentação da cena, as figuras vivem (por
exemplo. a nobre figura de Cristo ftente a Pilatos, o
soldado romano chicoteando); mas ele perto, percebe-
se a falta de volume no tratamento dos corpos. planos
coloridos sem nuances, apenas simbólicos; com isto se
perde a profundidade. O mesmo csqucmatismo CI'O-
rnatico se nota na gnlJldo "Ceiu" (l94il) que, com suas
poucas (! delicadas côr os, dá a impressão de vetusto
tlfn~se(); a bela mÔO c rosto do Cristo, habilmente
pintados, poderiam, no entanto, ser enriquecidos com
mato!' variedade de planos e volume. 'Í': o oposto do
tratamento rude do "8. Pedro e o Galo" (1947), tão
rico em textura e côr.

Alemanha. e Hoíanda
.A arquitetura holandesa anterior à guerra se desta-

cava pelo alto nível (1 homogeneidade de seus pro-
fissionais: uma arquitetura com poucos gônios e poe-
tal'. mas com muita competôncla c: gôsto. Esta unifor-
midade, que Iazia a beleza de Amstcrdam, não apa-
rece na mostra pouco Interessante anexa à Bienal,
As pranchas têm um int •.ressc de ordem gc nc rico

sôbre li Holanda e seus esforces consirutivos.É esta
fi característica mais interessante. Os cdifi(:Íos apr-o-
sentados, geralmente apenas algumas fotografias, .
têm interêsse limitado. Vale a pena, no entanto, exa-
miner o belo tratamento que dão ao tijolo c a "Ia-
cilidadc" com que compõem Fachadas os arqtritotos
holandeses, sem recorrer li artifícios. Muito úteis <'>5

livros com. plantas e detalhes complementares que
acompanham as Jotogrnf ias.
A série de obras rer-cntos de arquitetos alemães

nos mostra um belo teatro (interiormentcj c alguns
prédios bem ligados à sólida tradíção da arquitetura
alemã dêste século.

".Jnflo C;iurlido" (l!).IÜ\

Há em Portinar-i também uma tendência amanei-
rada para um tipo de tratamento dos fundos: a qua-
drículaçâo que lembra uma variopinta colcha de re-
talhos. No "Ti radcntcs" isto dá à paisagem do í'undo
bonitos efeitos dl' luz l' tvansparêncías: mas em obras
menores (como as maquetes para "Guerra" e "Paz",
a série dos trabalhadores ctc.), esta técnica confunde
e anula os ritmos mais importantes, dados peles fi-
guras; assim, por exemplo. sâo prej udicados os rit-
mos e composição das rondas c dos braços levantados,
nos painéis para a O. N. U.

O "nosso Cundtnho" é um b(;IO desenhista: as com-
posições dos Pescadores (050), a delicadeza e sensi-



dcst.inados ao homem, para assegurar-lhe as rnelho-
res condições de existência.

2) QUALIFICAÇÃO

l;;lc possue a arte) ela cornposição, o conhecimento
dos materiuis e suas técnicas e a experiência na
execução da obra.

Por suas apt.id óos e Iormuçâo, onf'rentundo a rea-
lidade, éle capta o espírito de sua época. conhece HS
necessidades humanas, espír ituais e mator iais, as
quais ex pressa ele manoh'a sensível.

3) FORMAç.AO

Principios
A formação do arquiteto é uma progressão contí ..

nua. Ela está fundamentada em uma grande cultura
e exige esplrito de síntese. Homem completo, o ar-
ÇjI ..riteto adquire seu equilíbrio pelo exercício simulo
tàneo das disciplinas corporais, intelectuais. estéticas
e morais.

Seus conhecimentos Iundameutais filosóficos, cien-
tíficos e técnicos lhe permitem abordar e arbitrar os
problemas humanos que êk deve def'in.ir, coordenar
(' resolver.

bí lidadc- do retrato da espósa 09:32), o poderoso e
nobre t raço cios retratos dos pais (HJ41), os bcl issi-
mos t:: tátl bern compostos estudos para o "5, FruI1 ..,
cisco falando aos pássaros" c para a "Primeira Mis-
sa", _. são tôdas Iacetas dum talento invulgar, duma
poe,;ia ele imenso podor sugestivo.

F'inalrn-rrte, devemo" observar- a capucidndo c "Io ..
lego" dE:'Port.inarí para a composição de grandes pai-
nóis nnriativos. históricos, Esta forma, muito tI.>
nosso agrado, POI' "W) irnportáncia ed uca ti va popular.
c por ser 11 tccuiea pela qual ti pin tura mais fàcil ..
mente se integra à arquitetura, ..,.,-esta I'orma, dizía-
mos, é desenvolvida por muitos artistas nucionais: c
todos éles estão aproveitando essa oportumdado, rea-
lizando trabalhos interessantes. Mas certamcrrto (:,
Portínari que <lté agora realizou com maior desen-
voltura e f'acrlidade a tarefa dum grande painel.
li. mostra dto, Cândido Portinari. prova de car-inho

e estima com que $,' fr,;::;teja o cinqüontcnàrio do ar-
'lista, - é uma das mais bolas exposições que tenha-
11'10S visto crn S, Paulo recentemente. A coleção, não
muito grande, é suücicntementc completa 'pura dar
uma ídéia certa do valor, talento e importância dêsso
artista. Está Irancamcnte de parabéns o Museu de
Arte, por ('SÜt bela realizacào.

Aptidôcs

Í~ desejável que aquele que se destina iI arquite-
tura possua um espírito ávido de conhecer e de crIar,
uma inteltgência aberta 0 viva, bem orientada (: com
eonccituaçôes corretas.

Desenvolvcr-se-á nêle n sensibilidade plástica, a
noção do espaço, a imaginação e a memória visual, o
sentido do humano e o caráter.

4) CONCLUSõJ<':S

A qualiftcação do arquiteto é de um alcance uni-
versal; cada coletividade humana há de fixar os meios
adequados à sua consecução, escolhendo seus próptios
mótodos.

Sôbre um plano pratico sugere-se organizar o en-
si no em três etapas:

Pró-escolar ou de seleção (formação do homem),
Escolar ou de educação (formação do artista,
do técnico e do criador),
Post-oscclar ou do período de prova (Iormação
do praticante (~,do mestre de obra),

Os fn vestigadorcs, teóricos e professores seguirão
depois os csi.udos super-iores.

!':XllOSiÇÕCS

Museu de Arte: "Cândido Por+inari"

Musr-u de Arte Moderna: Obras do acêrvo: H(',
trospectiva de Von St.rohcim

Galeria Ambiente: 'Telas de Gu tl ich, Plattnor.
Morundi

Galeria Artesanal: Desenhos e graVUl'CIS de Picasso
t';' Rouault n - POSIÇAO SOOIAIJ DO ARQ1JI'l'B'1'O

ESTATCl'O DO ARQUJ'1'I~TOGaleríu Portmari: Obras de Graciano. Di Cava I..
canti lê Porrinari.

Sem sepurar de uma maneira precisa estes dois
problcmus, o Congresso rocaüzou-os orn separado, na-
da opondo-se :1 reuni-Ios em urna mesma conclusão,
destacando o lado positivo de um (' a parte Iilosófica
de outro,

l.;NIAO INTERNACIONAL DJ~ AllQlU'l'ETOS
CONCLUS(}ES DO CONGREi::)I,;o DE LiSBOA - lH5:{
o Congresso cru epígraf'e elaborou conclusóos que

evidenciam a unidade de pensamento dos arquitetos
de todo o mundo, a respeito de certos problemas biJ..
sicos. M.!':m'JO reser vaudo-rios o di rei to de discor'dar
súbl"c ccrtas colocuçôos de problemas, a publicaçã c, ,

na ínlt.:~gt'a das conclusóes l'ef'0ridns parece-nos suma-
mente interessante. Devido ú extensão elas mesmas,
tennínart"rtlos apenas no próximo boletim com a pu-
blicação dos seguintes capitulos rostuntcs: Conclusão
do n capitulo; 111 - R(,la<:õ(~sentre arquitetos c CI1 ..
gcnlwJl'os; IV - !\. Síntese d,IS artes plásticas; V . ()
urbanismo: VI - "Habitat.": VIl - Construções esc()·
lares: VIII - Industi-ializaçáo.

J, - FOltl\-li\ÇAO DO AltQU1'l'ETO
1) m;;F'I.:-nç.AO

O arquiteto ó aquele que .. sendo mestre na arte de
construir .. ordena o espaço, cria e auirna os lugares

A - Aparece antes de mais nada, que seria im-
prudente definir", com pressa c imprevisâo, um novo
ESTATUTO DO AH(-tUrT.l.'~TO;

Porém, no menos, se reconhece:
1 Que a U, I. A. deve elaborar um novo Esta-

t uto do Ar-quiteto, te ndn om conta a evolução geral
da profissâo.

2 Que para a elaboração dêsse estatuto, o CÓ'
digo Gaurlet poderá servir de partida, uma vez que
S(~US princípios murais d(!VO!1.1 ser mantidos.

3 - Que êste estatuto deve compreender as regras
relativas às relações com os colaboradores e os jovens
colegas, a situação dos arquitetos funcionários, como
também as regras espedais que derivam da evolução
das técnicas.



-

S A O PAU L O

CóDIGO DE OBRAS

Desde 23 de Maio de 1952, vem o Departamento
de São Paulo, estudando o novo Código de. Obras,
através de uma Comissão especial, designada pelo
Conselho Diretor. Motivou a instalação dessa Co-
missão um ofício do Sr. Presidente da Câmara Mu-
nicipal, naquela ocasião o Vereador André Nunes, que.
ao nos endereçar cópia da parte referente ás edifica-
ções, solicitava não só a nossa opinião a respeito de
tão momentoso assunto, como a de diversas outras
entidades de classe. Essa parte era o resultado dos
trabalhos da Comissão nomeada pela Prefeitura Mu-
nicipal, entre seus auxiliares mais categorizados na
matéria, comissão essa que vinha já há muitos anos
elaborando o Novo Código de Obras. A necessidade
de uma atualização do regulamento que. desde 1934
disciplina as construções em São Paulo, estava sendo
reclamada par tôdas as entidades de classe, pois mui-
tos de seus dispositivos tornaram-se com o andar dos
anos, obsoletos e inoperante.s.
As novas condições sociais de nosso aglomerado hu-

mano, a evolução da arquitetura em seus numerosos
aspectos, as novidades introduzidas pelo parque in-
dustrial no setor das construções civis, aliadas a inú-
meras queixas dos órgãos de classe, e de inúmeros
interessados, forçaram a Comissão Municipal na en-
trega de seus trabalhos. Consultados, como íamos di-
zendo, os órgãos representativos da profissão, para
emitir a sua opinião sôbre êsse trecho da regulamenta-
ção, entregaram-se êles ao trabalho de análises e es-
tudos com grande entusiasmo. Notou-se então, logo
de início, o grave perigo que representava para o
Código a existência de outras comissõe.s, que inde-
pendentes, orientar-se-iam de maneira diferente entre
si, trazendo daí dificuldades ao relator, na redação fi-
nal, para a devida apresentação ao plenário munici-
pal. Daí surgiu a conveniência de sua reunião. Con-
sultados a respeito, o Instituto de. Engenharia, o
Sindicato das Grandes Estruturas, o Sindicato das
Pequenas Estruturas e o CREA, manifestaram-se fa-
voráveis à incorporação dessas comissões, tendo então
sido nomeados os respectivos representantes daquelas
entidades de classe. Assim reunidos, pasaram a se
denominar Comissão Mista de Estudos do Código de
Obras. Os trabalhos realizavam-se tôdas as terças e
se.xtas feiras, à noite, alternadamente na Sede do I. E.
e do I. A. B.
Graças então aos esforços dêsses nossos denodados

colegas, que abandonando suas noites de repouso,
sacrificando suas atividades sociais, dedicaram-se com
afinco aos estudos, inspirados tão somente em bem
servir a classe, servindo assim a coletividade paulis-
tana.

Além das inúmeras pesquizas próprias, realizadas
pelos diferentes componentes da Comissão, recebia ela
a contribuição de pessoas extranhas, e de outros nos-
sos colegas. Nos debates sôbre os diversos artigos do
projeto do Código, houve muita identidade de pontos
de vista, entre todos. As propostas divergentes que
surgissem ,eram sempre resolvidas pelo democrático
sistema do voto, não sem antes serem ardorosamente
defendidas pelos seus autores.
Honra seja feita ao espírito dominante entre os

membros da Comissão, que trabalharam sem cons-
trangimento, não permitindo a interferência de fato-
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res extranhos ao ambiente técnico, fossem êles co-
merciais, políticos ou outros.

Quando das discussões de pontos especiais do Có-
digo, como Insolação - Ventilação e Iluminação -
Hospitais, efeitos legais e outros ,eram sempre con-
vidados técnicos abalisados, que participando de
nossas reuniões, traziam a luz de seus conhecime.ntos
e a experiência de longos anos de trabalho. Assim
orientados, e sob êsse clima de solidariedade tão
necessários ne.ssas horas, poude a Comissão Mista,
após 54 reuniões, entregar em Dezembro de 1952, o
resultado de seus trabalhos à Câmara Municipal.

Daí por diante, iria o Código ser revisto para com-
pilação final, por outra Comissão,. à qual pertencem
dois de nossos colegas que conjuntamente com a Co-
missão de Obras e Urbanismo da Câmara Municipal,
daria a redação final àquele projeto de lei.
Das mais importantes de nossas decisões, se des-

tacaram: a preocupação da redação sempre correta
do texto de lei, de forma a evitar dupla interpreta-
ção pelos seus aplicadores; a inclusão no artigo pri-
me.iro do projeto, da creação de uma Comissão Per-
manente de Revisão do Código de Obras, que terá por
precípua finalidade, a atualização periódica das pos-
turas municipais no setor das construções civís, à
vista da evolução sempre constante da arte de cons-
truir, de. projetar, e dos novos materiais aplicados
nas obras.

Seria muito longo e pouco oportuno, nesta pequena
resenha histórica, mostrar aos nossos colegas os novos
princípios técnicos introduzidos no Código, em suas
inúmeras e diferentes particularidades, tais como in-
solação, casas populares, ambientes de. permanência
diurna e noturna, locais de trabalho, normas técnicas
e outros. Se possível, em outra oportunidade, volta-
remos ao assunto. - W. M. F.

PLANEJAMENTO DE HOSPITAIS
Por que precisamente planejamento de hospitais e

não de Escolas ou Casas Populares? Por que essa
campanha que, há já dois anos, vem sendo promovida
pelo Departamento de São Paulo do Instituto de Ar-
quitetos do Brasil, e que; segundo se depreende, cons-
titue só os primórdios de uma cruzada de grande
envergadura e duração?
Essas re.flexões vêm a propósito do anunciado 11

Curso de Planejamento de Hospitais, a se realizar em
Março próximo, do dia 22 a 27.
Não há dúvida que "Planejamento", planejamento

de qualquer coisa, atrae simpatias, mormente entre
nós, onde essa palavra se reveste de formas miste-
riosas, distantes, como se não' fôsse também nosso
previlégio tê-Ia, usá-Ia.
Pois a re.alidade aqui está, se não é outra coisa, mas

hospitais estamos tentando ou começando a planej ar.
E por que hospitais e não escolas ou casas popu-

lares?
Uma primeira resposta colhemos da assistência, das

500 pessoas vindas de todos os recantos do País, por
ocasião da realizacão do Primeiro Curso. A hetero-
geneidade, o colorido da variedade, que essa assem-
bléia apresentava, dizia dos inúmeros setores envol-
vidos no problema. A Arquitetura, a Medicina, a
Técnica, a Indústria, a Enge.nharia, a Enfermagem, a
Administração e o Comércio, todos presentes, não
deixam dúvidas sôbre a atualidade do problema.



Uma segunda resposta foi-nos trazida pelas per-
guntas formuladas nas Sessões de Debates do Curso.

A ávida procura de soluções, e respostas a inúme-
ros problemas, alí estava para evidenciar a necessi-
dade do congraçamento de técnicos e profissionais,
Ressaltando o trabalho de equipe como imprescindí-
vil na montagem dessa complexa máquina de curar.

A pobreza das nossas instalações, em confronto com
os modernos recursos com que a Indústria. de Equi-
pamentos Hospitalares arma os baluartes da saúde
nos paises civilizados, grita contra a incipiência da
nossa Indústria Hospitalar e contra a pouca procura,
por parte das nossas instituições, de aparelhagem
mais eficiente e moderna.

O Planejamento de Hospitais, em padrões elevados,
ao nível da medicina moderna, não prescinde de equi-
pamentos condizentes e de uma indústria nacional de
equipamentos hospitalares.
A l.a Exposição de Equipamentos Hospitalares, que

acompanhará o II Curso nada mais é do que o pri-
meiro passo nêsse sentido.

Para coligir dados, reunir as experiências e obser-
vações individuais, analisar os progressos no estran-
geiro, possibilitar estudos e comparações, nada melhor
do que um livro, - e êste surgirá como mais um
fruto do Primeiro Curso de Planejamento de Hos-
pitais. - J. B. K.

ISADORE ROSENFIELD

O conhecido autor de "Hospital Integrated Design"
um dos livros básicos para o estudo do planejamento
de hospitais foi convidado para lecionar no II Curso
organizado pelo L A. B.. O arquiteto Rosenfield foi
professor na Columbia University (1950-1951) e tra-
balhou com Stevens, Kidner e Goldwater, também
autoridades nêste campo.
Entre se.us múltiplos trabalhos, destacamos o plano

hospitalar para Porto Rico, no qual se integram gran-
des hospitais, centros de saúde, escola de medicina,
etc.. Seus inúmeros projetos foram realizados em
diversos pontos dos Estados Unidos e outros países,
como Inglaterra, União Sovietica, Grécia, Japão, Is-
rael, e Colombia.

Escreveu, além de seu afamado livro, inúmeros ar-
tigos versando sôbre planejamento hospitalar.

"PLANEJAMENTO DE HOSPITAIS"

Com êste título está sendo vendido pelo L A. B.
um volume que encerra tôdas as palestras, questio-
nários, gráficos, projeções e debates na íntegra, do
I Curso de Planejamento de, hospitais. [Trata-se do
primeiro livro sôbre êste assunto editado em língua
portuguesa e se apresenta em formato de 30 x 23 cm.,
em papel "couchê" importado e encadernação luxuo-
sa, 450 páginas e com mais de 100 clichês. Dêle cons-
tam palestras de 41 autores entre professores, médicos,
arquitetos, enfermeiras, técnicos etc.

Seus doze capítulos estão assim distribuídos: Pla-
nejamento e administração; Enfermagem; Radiologia;
Fisioterapia; Cirurgia; Maternidade; Farmácia; Am-
bulatório; Lavanderia e cozinha; Apreciação de hospi-
tais; Indústria hospitalar; Relações de alunos e pro-
fessores, índices remissivos, estatutos do Instituto
Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento hospitalares.

EXPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR

Paralelamente ao segundo curso de Planejamento
Hospitalar está se realizando, por iniciativa do L A. B.,
uma mostra da qual participam múltiplos fabricantes
de equipamento hospitalar. A exposição visa tornar
conhecidos dos participantes do curso e demais inte-
ressados, os produtos e as especificações necessárias
para o bom projeto e administração hospitalar. Eis
as firmas que apresentam aspectos de suas linhas de
produção: Phillips do Brasil S. A. (aparelhos de anes-
tesia, autoclaves, pulmão de aço, aparelhos de hidro-
terapia e helioterapia, raios X, mesas etc.) ; Universal
Raios X (câmaras escuras); Casa Lohner (produtos

Siemens, lâmpadas cielíticas, aparelhos de raios X
terapias, esterilização etc.) ; Ericsson do Brasil (tele~
fonia, sinalizações, controles, relógios etc.) ; Oxigênio
do Brasil (centrais e canalizações do protóxido de
azoto e. oxigênio); S. A. White Martins (tendas de
oxigênio, centrais e canalizações de, oxigênio, máscaras
nasais, incubadores, hidrogênio e outros gases etc.)·
Indústria Mecano Científica Ltda. (mesas de alta ci~
rurgia, obstetrícia e endoscopia peroral); Cia. de Má-
quinas Hobart-Dayton (balanças, batedeiras, picado-
res, descascadores, máquinas de lavar louça etc.); Ar-
mando Brito e Cia. Ltda. (equipamentos completos
para cozinhas); Castanho e Filhos (equipamentos com-
pletos para lavanderias); Neo Rex do Brasil Ltda.
(centrais telefônicas e instalações eletro-acústícas re.-
lógios etc.); Metalúrgica Wallig S. A. (caldeir~s a
vapor, salamandras elétricas, contínuas, fogões e bas-
culantes, equipamentos completos para cozinhas e la-
vander ias) .

Urbanismo .'.' "

PRÉDIOS ALTOS

O prof. William Holford, uma das mais completas
culturas urbanísticas da Inglaterra, publica algumas
agúdas considerações sôbre as construções altas
(Building High - no "News Sheet" de Nov. 1953 da
"Interriationaí Fe.deration for Housing and Town
Pranning"), muito oportunas para nós que andamos
construí~do sempre mais alto e compactando sempre
mais a are a central da cidade, apesar dos platônicos
protestos em contrário de tôdas as associações e ins-
tituições, que porém não se. resolvem a tomar as
medidas drásticas que o caso requer, e que deveriam
ser esse?cialmente estribadas na fixação de conve-
mentes índices de densidade demográfica admissível
e daí de máximos coeficientes de aproveitamento do
solo urbano loteado.

O ilustre professor inglês observa com muita origi-
nalidade, comparando o Empire State Building com
os grandes transatlânticos ingleses, os dois "Que,en"
que são necessários pelo menos duas populações rne-
tropolitanas para manter os referidos barcos, sendo
que uma metrópole é apenas suficiente para arrendar
o Empire State. E diz: "O preço de subir alto é o de
espalhar-se largamente. Isso parece verdadeiro não
somente. em termos financeiros, mas mesmo técnicos.
Uma alta concentração de áreas de andares num pon-
to, pede uma área de sustentação em que não haja
edifício algum" observação que fizemos em outra
ocasião sôbre. o fato de que, ao pé de grandes arranha-
céus, (como o Crysler Building também), em Nova
York, medra uma vasta família de edifícios térreos
em que se instalam serviços úteis à enorme concen-
tração humana, determinada pelo próprio arranha-
céu. Sendo portanto funcionalmente certo que, se
quer,emos subir em. altura, temos que nos restringir
em are a ocupada, ficando fundamentalmente respei-
tada a densidade demográfica da zona: em caso con-
trário, como está acontecendo entre nós em que os
grandes prédios estão se adensando e acotovelando
a_confus.ão da vida urbana, e mesmo seu colápso, se~
rao fatais.
Um ponto que o prof. Holford focaliza em sua

análise é o fato inconteste, inerente ao grande. pré-
dio em si, da perturbação climatológica por êle pro-
duzida: fala êle de sombra, creando pelo lado norte
(ou sul) áreas de perpétua falta de luz. Podemos
também falar de efeitos de ventos e turhilhões, pro-
duzidos pelos paredões excessivamente altos. É o
que, se nota no Rockefeller Centre em Nova York
cuja praça central está sujeita a ventanias locais pro~
vocadas pelos altos edifícios que a contornam.



o prof. Holford analisa as varras funções que é
necessário desenvolver em extensão para atender à
enorme concentração de serviços e pessoas nos pré-
dios altos, pois "cada cidade vive sôbre o excesso
de produção do campo, e a cidade vertical em muito
maior grau"; e conclue observando que um grande
edifício alto pode ser uma solução econômica do pro-
blema de habitar e. trabalhar numa grande cidade,
aparelhado com uma grande extensão de terreno pa-
ra seus serviços, mas de que uma floresta de edifícios
altos, uma corrida de arranha-céus, constitue a ver-
são contemporâena da Tôrre de BabeI. E deve ser
socialmente condenado, como o é tecnicamente. Mas
é preciso que os responsáveis não percam tempo em
questões bizantinas. É bom lembrar que as finanças
públicas da cidade de Nova York, apesar da impressão
que o aspecto material da cidade sugeriria, estão em
mau ponto. É que, não se pode infringir as leis urba-
nísticas pensando em remédios para atender aos pro-
blemas creados. Êles passam a ser de tal ordem com-
plexos e complicados que nenhum poder econômico
os pode resolver. E muito menos as medidas já
ferrenhamente condenadas das famigeradas "opera-
tions de. voierie" estilo Napoleão III. - C. L.

INDúSTRIAS E AUTOVIAS

Lemos em uma revista estrangeira de. janeiro p.p.
que Robert Moses, "o czar das expressways" sugeriu
à indústria de automoveis norte americana de liderar
um programa de construçõe.s rodoviárias a ser desen-
volvido nos próximos dez anos. A despêsa seria de
cêrca de 50 bilhões de dólares. Disse o famoso ditador
das obras municipais de New York: "Não podereis
vender automoveis se não houver a possibilidade de
fazê-Ios andar. A verdade é que no capítulo das es-
tradas e auto estradas estamos dez anos atrazados com
relação à fabricação de automoveis. Com o programa
proposto ficaremos apenas equilibrados, mas será de
qualquer forma um bom passo avançado".
Essas considerações fazem-nos refletir sôbre a in-

terferência às vêzes nociva aos reais interêsses de
uma comunidade, da produção industrial sôbre as ne-
cessidades reais dos homens. Mais estradas para fa-
zer rodar mais automoveis, mais automoveis para an-
dar nas novas estradas. Onde está aqui o termo
humano do problema não vemos. Êstes principios só
podem levar as socie.dades às crises e os organismos
à confusão. - C. L.

Arquitetura ' UIA
UNI A o INTERNACIONAL D E ARQUITETOS

Conclusões do Congresso de Lisboa - 1953 (continuação)

Estas últimas regras não poderão ser definidas a não ser de comum acôrdo com as conclusões das comissões
encarregadas do estudo dos problemas da industrialização e. das relações entre arquitetos e realizadores.

4 - Entende-se bem que estas regras terão um ca rater bastante geral, com o fim de permitir sua aplicação
em diferentes paises, tendo-se em conta as legislações existentes.

5 - O Congresso convida o Comité Executivo da U. L A. a encarregar a comissão da Posição Social do Ar-
quiteto, de submeter ao próximo Congresso a redação de um proje.to do Estatuto do Arquiteto.

R) - No que concerne à posição social do arquiteto, é evidente que o arquiteto, inspirando-se nas conclusões
do VIII Congresso Panamericano de Arquitetos ("A tôda atividade construtiva deve pre.ceder uma planificação in-
tegral") deve realizar suas funções com o devido conhecimento das condições humanas, econômicas e espirituais,
até à obtenção do bem coletivo.

Sua maestria artística e técnica, ao serviço do homem, deve permitir a organização da satisfação das necessi-
dades individuais, familiares e coletivas, por meio da investigação ou procura de soluções humanas.

A Comissão propõe que se submeta às Sessões Nacionais, para sua discussão e preparação definitiva, a DE-
CLARAÇÃO E DOUTRINA UNIVERSAL seguinte:

- O arquiteto pratica sua arte inspirando-se nas idéias sociais, culturais e profissionais mais elevadas.
- Êle tem o de.ver de desenvolver constantemente sua capacidade artística e científica para melhor poder

preencher sua função social.
O arquiteto concebe, suscita, coordena e realiza as soluções mais adequadas para a habitação do homem,
seus lugares de trabalho e de lazer, com o cuidado constante do bem estar da sociedade, do respeito à per-
sonalidade humana e da beleza.
Por ter ao mesmo tempo que expressar as aspirações espirituais e satisfazer as necessidades de sua época,
o arquiteto deve. ter conhecimento e uma compreensão perfeita do "MEIO" - físico, demográfico, econômi-
co, político, social e cultural - no qual êle vive e trabalha.
Deve conceber sua atividade e sua obra com vistas em um plano geral de conjunto, do qual êle deve ser
em tôdas as escalas - continental, nacional, regional e local - o animador e o realizador.
O arquiteto não subordina sua arte a nenhuma preocupação mercantil.
Êle se proibe todo compromisso contra as leis da honra e da ontologia profissional.
Êle. tem conciência de pertencer a um corpo ou corporação profissional que exige altas qualidades morais
e onde reina o espírito de fraternidade.

III - RELAÇÕES ENTRE ARQUITETOS E ENGENHEIROS

1.0) - A utilidade e a importância das relações entre arquitetos e engenheiros estão unanimemente reco-
nhe.cidas.

2.°) - Os progressos na arte de construir serão muito mais amplos se uma colaboração fecunda entre arqui-
tetos e engenheiros puder ser estabelecida.

3.°) - Entende-se que a profissão do arquiteto e do engenheiro são duas profissões distintas e que cada UIT'íl.
delas é livre de pedir a colaboração da outra quando julgar necessário.

4.°) - É indispensável que um acôrdo seja estabelecido para fixar as atribuições próprias a cada profissão.
5.°) - A formação do arquiteto deve permitir que êle fale a linguagem técnica dos engenheiros e.specializados,

devendo por sua vez o engenheiro desenvolver seu sentido plástico.
6.°) - Ao arquiteto cabe. a tarefa de conceber a obra e de dirigir e coordenar a atividade de todos aqueles que

colaboram para a sua realização.



UIA
IV. A SÍNTESE DAS ARTES PLÁSTICAS

1.0) _ Os arquitetos conscientes da importância de sua colaboração com os pintores, escultores e. outros artis-
tas e da necessidade de criar as condições favoráveis a uma integração harmônica das artes plásticas na arquitetura
contemporânea, dirigem um apêlo aos pintores, escultores e outros artistas para uma discussão comum e, eventual-
mente, também para uma ação conjunta. • '!í

2.0) _ Os arquitetos consideram que uma colaboração frutífera não poderá ser estabelecida dentro de um es-
pírito de subordinação dos artistas aos arquitetos, mas sim sôbre um plano de igualdade e dentro de um espírito de
equipe, implicando numa comunidade de tendência e numa igual exigência de qualidade.

3.0) _ Em nenhum caso, os artistas chamados a c olaborar em uma obra devem ser impostos ao arquiteto.
4.0) _ A compreensão mútua e a colaboração dos arquitetos, pintores e. escultores deve ser desenvolvida por

todos os meios e desde a escola.
O Congresso tende a sublinhar a importância, para o arquiteto, de estar perfeitamente ao corrente. do movi-

mento artístico contemporâneo.
5.0) _ É importante estimular o conhecimento mútuo das obras (por meio de publicações e. de exposições),

porém os contactos pessoais não são menos essenciais.
6.0) - A síntese das artes não pode ser obtida por meios exteriores: Ação de organizações inte.rgovernamen-

tais ou profissionais, congressos, bolsas, etc.. Tais instituições não podem atuar mais que indiretamente, suscitando,
estimulando e dando calor a tôda iniciativa própria a favorecer o de.senvolvimento dos contactos necessários entre
os artistas, a cultura artística dos jovens, a criação de melhores condições materiais permitindo à colaboração entre os
artistas de sair do domínio da teoria e do excepcional para desenvolver-se sôbre uma mais vasta escala e sôbre pro-
gramas reais.

7.0) _ Os arquitetos consideram que a intervenção dos artistas dentro de um edifício (ou em um conjunto),
deve ser prevista desde o e.stabelecimento dos custos estimativos, no mesmo título que as necessidades materiais ou
as instalações técnicas.

O montante reservado a êste efeito deve estar em relação com a importância, o destino e a situação do edifício.
E deve ser motivado e submetido aos mesmos contrôles que todo outro gasto.
8.°) - O Congresso convida o Comité Exe.cutivo da U. 1. A. a tomar a iniciativa de estabelecer contactos com

a "UNESCO", a Associação Internacional das Artes Plásticas e as sessões nacionais da U. I. A. a fim de estudar os
meios práticos que permitam passar das medidas preconizadas ao campo das re.alidades.

v. - O URBANISMO

a) A posição do urbanista

O Congresso propõe que seja de nova proclamada a posição do arquiteto ante o Urbanismo, tal como foi defi-
nida na resolução do Congresso de Lausanne em 1948:

"O Urbanismo é ao mesmo tempo uma arte e uma ciência.
"Seu objeto é a melhor organização do território em função das necessidades da comunidade humana

por meio de uma política social e dentro do quadro de planos locais, regionais e nacionais.
"Êle abarca hoje em dia atividades tão variadas que o arquiteto não saberia abordá-Ias sozinho e sem

preparação.
"O estudo dêstes problemas é então necessàriarnente um trabalho de equipe cuja direção cabe àquele que

possue amplos conhecimentos, sentido de coordenação, visão da harmonia no espaço e no tempo. O arquiteto
possue por sua formação, estas últimas qualidade que o designam ou o levam à direção dos estudos. CÓ
mo homem de arte e de técnica, êle. não poderia aspirar hoje o título de urbanista, sem haver conhecido a im-
portância dos problemas econômicos e sociais. A reconstrução das cidades destruidas, o saneamento dos bairros
insalubre.s, o condicionamento dos espaços verdes, etc. são outras tantas tarefas que êle abordará com o cuidado
de melhorar as condições sociais do homem.

"No estabele.cimento do programa para o qual é necessário uma experiência científica e uma análise ex-
tensa, o arquiteto deverá coordenar os informes que lhe trarão o engenheiro, o e.conomista, o sociólogo, o ju-
rista, etc. aos quais cabe uma parte dos estudos. Êle interferirá mais ou menos ativamente no desenvolvimento
do programa. Sua interferência será menor nos pro blemas regionais ou nacionais de ordem puramente técnica
(águas e bosques, agricultura, fôrça hidráulica, navegação, etc.) e maior nos problemas mais localizados (zonea-
mento, proteção de lugares, circulação, etc.). Êle. tomará certamente o lugar preponderante nos planos de con-
dicionamento das aglomerações, porque alí se trata de re.alizações onde as qualidades -do arquiteto interfirirão
em tôda sua amplitude.

Subsidiàriamente o Congresso crê que quando se tra ta do condicionamento de territórios muito extensos, regio-
nais ou de grande aglomerações, não é obrigatório que. o título de urbanista ou planificador seja unicamente dado
aos arquitetos. Ainda que, é necessário que o arquiteto qualificado como urbanista ou planificador possa abarcar
todos êstes aspectos e preparar os projetos a realizar.

O Congresso crê, por outra parte, que quando se tr ate do condicionamento de territórios urbanos, êste traba-
lho não pode ser confiado senão aos arquitetos qualificad os como urbanistas, quer dizer, aos arquitetos e urbanistas.

Insiste em que todos os arquitetos desde suas escol as estudem os edifícios e os grupos de construções, não
isoladamente mas sim como parte integrante. da cidade.

Êle deseja que as noções de urbanismo sejam inscritas nos programas das escolas de arquitetura, os Estudos
Superiores sendo reservados aos organismos particularmente qualificados.

Êle deseja que o urbanismo seja igualmente ensinado nas escolas de engenheiros, de. sociólogos e de economistas,
a fim de que êstes estejam em condições de compreender o trabalho dos arquitetos.

Êle de.seja por outra parte que uma melhor compreensão da obra comum una aos arquitetos entre si, sejam
urbanistas ou não, uma vez que, na realidade trata-se de servir ao interêsse da comunidade.

b) Normalização dos símbolos

1.0) - Uma notação comum para os planos de urbanismo pode facilitar conside.ràvelmente a leitura e a com-
paração de planos. Uma norma internacional de símbolo é então recomendável. Nos paises que possuem já uma nor-
ma oficial, os símbolos internacionais poderão aplicar-se a os documentos não oficiais, como planos de análise ou de
documentação. Dentre daquêles paises que não possuem regulamentação nêste domínio, as normas internacionais
poderão tomar todo seu valor si êle se aplicar aos planos oficiais.

2.°) - O sistema de normas apresentado, ao Hl CONGRESSO DA U. 1. A. parece conter algumas vantagens.
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o documento poderia servir de ponto de partida para o estudo das normas internacionais, que poderão facilitar em
tôda medida possível a compreensão dos projetos de comunidades.

3.°) - Um entendimento com a Federação Inte.rnacional da Habitação e do Urbanismo é necessário. Para êste
fim, a constituição de uma comissão comum de estudos permitiria chegar a resultados positivos.

4.°) - A publicação pela U. L A. das proposições apresentadas ao Congresso é vivamente reconhecida.

VI. - "HABITAT"

o Congresso se preocupa com o angustioso problema que trata da insuficiência da casa popular.
l.0) - Entende-se por "Habitat", o ambiente dentro do qual deve viver o homem, permitindo-lhe satisfazer tô-

das as suas funções, suas atividades e suas aspirações.
Êste ambiente não consiste somente das habitações: êle comporta, também, todos os "prolongamentos da habi-

tação". Dito de outra maneira, êle não é somente "Arquitetura", êle é igualmente "Urbanismo" ... Planificação.
2.°) - O Congresso se pronuncia decididamente a favor de que se inclua dentro de cada Constituição Nacio-

nal, "o direito ao Habitat", em trôco do qual, cada homem de.ve uma parte de sua atividade produtora.
3.°) - É sumamente importante e de uma extrema urgência que os governos coloquem o "Habitat" no primeiro

plano de suas responsabilidades.
a) - Reservando para êste fim uma proporção importante dos se.us programas nacionais;
b) - praticando uma ampla política nas finanças;
'c) - estimulando a inversão dos capitais privados.
4.°) - Para que esta ação seja eficaz ela deve basear-se em uma planificação de conjunto - planificação

integral - e ser objeto de programas de. realizações metódicas, com ordem hierárquica de urgência, na qual dar-se-à
prioridade ao "Habitat" dos "não alojados" e dos alojados nas piores condições.

a) O Abrigo

5.°) -'0 Congresso reconhece que as soluções pro visorras têm resultado, anti-econômicas; porém, frente à
amplitude das necessidades, acredita que se pode. e deve encarar com franqueza um "Habitat de emergência" ou
um "Habitat transitório" em todos os casos onde se encontrem ao mesmo tempo uma grande massa humana e recur-
sos econômicos insuficientes. Seria ilusório, nêste caso, esperar que se realize um número suficiente de casas normais.
Trata-se de abrigar "o maior número de. pessoas dentro do menor tempo".

6.°) - Em qualquer caso, êste "Habitat" transitório não deve ser pôsto em execução sem que antes se haja
planificado um Programa dc "Habitat" normal. Sem esta condição o "Habitat" transitório corre o risco de não ser
mais que uma saída demagógica e não uma solução.

7.0) - O "Habitat" transitório não deve em nenhum caso acompanhar-se de um urbanismo transitório. Os
principios fundamentais do urbanismo e por conseguinte, da planificação, devem permanecer válidos qualquer que
seja a simplicidade e o precário das casas. É a planificação que, condicionando "o prolongamento da habitação", tor-
nará suportáveis as deficiências desta habitação.

8.0) - O "Habitat de emergência" comportará os abrigos que podem ser concebidos seguindo normas infe.rio-
res àquelas que são geralmente admitidas.

Sem embargo, não se poderá prescindir, sob nenhum conceito de. normas, (que não deverão jamais descer abai-
xo de certos limites, variáveis seguindo os regimes, em função do clima) do grau de evolução das condições familia-
res e sociais, e das possibilidades econômicas.

9.°) -- Para fixar estas normas, será preciso ter-se em conta êstes dois princípios essenciais:
- evitar tôda promiscuidade.
- assegurar uma higiene eleme.ntar.
10.°) - O abrigo deve ter um caráter essencialmente familiar, o que exclue, salvo em caso de cataclisma, tôdas

as fórmulas de locais coletivos.
11.0) - A célula mínima que deve constituir o núcleo inicial de todo abrigo, é aquela que convém à vida de

um casal familiar. Esta célula deverá sempre comportar possibilidades de extensão. O fim a alcançar é assegurar
o isolamento dos pais, e depois a separação, dos adolescent es de ambos os sexos.

'12.°) - O abrigo estritamente transitório será concebido de maneira que sua demolição possa efetivamente tor-
nar-se necessária em um período de quinze a vinte anos. Poder-se-à conceber um abrigo evolutivo menos precário e
suscetível de durar por uma ou duas gerações. A fórmula mais simples consistirá na construção imediata de uma cé-
lula inicial seguida da construção progressiva de células complementares cujo número limitado seja fixado por via
regulamentar.
, 13.°) - Para obter-se realizações rápidas é importante que os governos auxiliem os agrupamentos de "indigen-

tes", enquadrando-os e ajudando-os por todos os meios, principalmente com o fornecimento dos materiais ou dos
elementos industrializados tão econômicos quanto seja possível.

b) A Habitação

14.0) - O sub-comité do "Habitat", da Comissão Econômica para a Europa das Naçõe.s Unidas, encarregou a
U. L A. de ajudá-Ia a definir as necessidades de uma família em matéria de habitação. Para responder a esta questão
a U. L A. reunirá os documentos apresentados no curso do Congresso e se, encarregará de fazer ,uma síntese, ao mes-
mo tempo que ampliará suas investigações tendentes a reunir uma seleção dos melhores planos de casas populares re-
cente.s, base indispensável a todo trabalho objetivo.

15.°) - Analisando, enfim, as relações que procuram estabelecer o limite inferior, além do qual a redução das
dimensões da casa cessam de ser realmente econômicas, o Congresso comprova que essas relações fornecem uma base
séria de informes e que as me.smas determinam que todo ensaio tendente a determinar dito limite com precisão, tro-
peca com um sem número de fatores imprecisos, fazendo impossível tôda conclusão prematura. As investigações sô-
bre esta matéria em cada país, facilitarão a eliminação da maioria destas imprecisões sempre, que elas sejam feitas
sôbre uma base sistemática, no campo da planificação.

VII. CONSTRUÇÕES ESCOLARES

O Congresso fazendo suas as conclusões do informe preliminar sôbre as construções escolares efetua das em
1952 conforme solicitação da UNESCO, recomenda que o campo de investigação que serviu de base a essas primei-
ras concl usôes seja alargado ainda mais, e que abarque principalmente os paises da América Latina e do Médio
e Extremo Oriente. Considerando a questão das necessidades urgentes de novas construções, faz as seguintes
çonstatações: .
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1. Que as causas de dita penúria são as seguint es:

a) introdução ou extensão do ensino obrigatório
b) aumento da natalidade
c) deslocamentos de. população
d) imigracão
e) arcaísmo das escolas existentes
f) danos por motivo de guerras.

2. - Que os meios necessários para a luta contra ê ste estado de coisas, são os seguintes:
a) possibilidade.s financeiras do país,
b) natureza e volume dos materiais disponíveis,
c) natureza e número da mão de obra disponí vel,
d) nível de conhecimentos técnicos e profissio nais,
e) nível dos métodos de construção e, de pro dução,
f) capacidade industrial do país, e
g) suas condições climáticas e topográficas.

3. - Que não existem soluções de caráter geral aplicadas a problemas tão complexos, porém para poder su-
perá-Ios com boas possibilidade.s de êxito, é indispensável dispôr:

a) de uma clara visão da política do país em matéria de educação,
b) de um estudo claro e completo das necessidades do país em matéria de escolas, tendo-se em conta

essa política,
c) da elaboração de um programa de ação baseado em cada um dos fatores assinalados no ítem 1) mais

acima,
d)) de um estudo completo dos fatore.s enumerados no ítem 2) mais acima.

4. Que finalmente as recomendações seguintes poderão ajudar na solução dos problemas:
a) a colaboração nacional e internacional entre arquitetos, pedagogos e peritos de formações várias será

ativamente, estreitada.
b) as autoridades responsáveis reclamarão a colaboração de um arquiteto na qualidade de conselheiro

técnico antes de dar curso à execução de qualquer programa de construção e.scolar.
c) com o fim de construir o mais ràpidamente possível, e pelo custo mais reduzido possível, a autoridade

responsável somente recomendará superfícies mínimas quando estejam satisfeitas as exigências de uma
sadía educação, podendo representar-se ditas superfícies mediante esquemas de tramas.

d) quando existam dificuldades de transporte ou seja muito elevado o custo da mão de obra especializa-
da, ter-se-à que conceber o projeto de maneira tal que êle possa ser realizado com os materiais dis-
poníveis no lugar.

e) em troca, as possibilidades de. racionalização e de pré-fabricaçâo deverão aproveitar-se sempre e
quando representem vantagens substanciais quanto a prazo, duração e custos.

f) o financiamento deverá ser assegurado pela instituição responsável de acôrdo com a extensão dos
programas e o ritmo da execução dos mesmos.

VIII. INDUSTRIALIZAÇAO

a) Relações entre o arquiteto e os realizadores (ind ustríaís e construtores)
1.0) - O Congresso, comprovando que a industrialização da construção segue sua marcha inexorável e se revela

cada vez mais rica em possibilidades, confirma a posição tomada durante o Congresso de RABAT.
A construção é hoje, em dia a única grande indústria na qual os arquitetos (criadores de conjuntos e detalhes),

os industriais produtores dos elementos e os construtores não trabalham ainda em equipes homogêneas.
Sem embargo, a dimensão e a complexidade das emprêsas aumentam consideràvelmente graças à industrializa-

ção, e o arquiteto não pode enfrentar simultâneamente to dos os problemas motivados por êste novo estado de, coisas.
Com efeito, esta complexidade exige um maior número de cérebros, cada um perito em sua especialidade, traba-
lhando por equipes, e submetidos a uma disciplina de conjunto para a realização do mesmo fim.

2.°) - O Congresso se preocupa, entre outras coisas, da influência que esta evolução possa exerce.r sôbre
o estatuto do arquiteto e principalmente no que concerne a suas relações futuras com os realizadores, industriais
e construtores.

3.0) - O arquiteto, autor do projeto, submetendo-se ao mesmo espírito de equipe, deverá abandonar algumas
vêzes, a favor dos elementos industrializados com os quais terá que, contar, uma parte de sua independência tradicio-
nal em matéria de formas e dimensões.

Por outra parte, não lhe será difícil fazê-Io, desde que tendo também os industriais encontrado seu interêsse
nêste trabalho de. equipe, estabeleçam ditos elementos por meio de arquitetos especializados em produção industrial.

4.°) - O Congresso tem esperança em que:
a) o arquiteto de amanhã complete sua formação mediante, um conhecimento razoável dos princípios de indus-

trialização permitindo-lhe colaborar com conhecimento de causa com os indivíduos especializados nestas técnicas,
coordenando sua ação.

b) dentro da profissão haja certa especialização para melhor satisfazer as exigências diversifica das desta in-
dustrialização.

c) que ante esta nova orientação da profissão se veja a necessidade de elaborar novas regras para por em
dia o estatuto profissional do arquiteto,

b) Adoção de um Módulo Internacional

A) 1.0 - O Congresso, comprovando que ante os recentes desenvolvimentos da industrializa cão da constru-
ção, a coordenação modular das medidas se afirma como uma necessidade, confirma a posição tomada durante o
Congresso de RABAT.

2.° - Também comprova que o módulo de 4" ou 10 cm. se utiliza amplamente em vários paises, e tem de-
monstrado ser a "Unidade de Aumento em medidas" corre.ta para a indústria da construção.

3.° - a) O Congresso recomenda que a U. L A. adote êste módulo 00 cm. ou 4").
b) recomenda que os arquitetos que não o tem ainda adotado, o utilizem agora, e procurem fomentar seu uso

em tôda a indústria de construção.
c) recomenda que se peça à L S. o. que aconselhe seu emprêgo numa base mundial.
B. O Congresso, comprovando que a diferença entre. os sistemas de medida em centímetros e em polegadas é

uma fonte crescente de complicações no inte.rcâmbio internacional de informes técnicos e de produtos da indústria
da construção, recomenda a U. r. A. que insista junto à UNESCO no sentido de promover estudos e convenções in-
ternacionais tendo em vista a unificação dos sistemas de medida.
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Pela primeira vez reuniram-se no Brasil intelec-
tuais dos mais diversos campos da cultura, de qual-
quer credo, posição e opinião, - para debater no
mesmo plano os problemas comuns a todos aqueles
que labutam nessa esfera de, atividade humana.
A importância dêsta reunião já foi apontada pela

crônica diária e ressaltada pelas opiniões entusiasma-
das de todos os participantes do conciave que se rea-
lizou em Goiâma. Queremos aqui apenas ressaltar
alguns aspectos bem POSitlVOS:primeiramente, verin-
cou-se que, no que pesem as opmioes pessoais mais
diversas a respeno dos problemas de, nossa cultura, -
são os intetectuais capazes de discutir num plano em
que o encontro de soiuçocs seja possrvei ; em segundo
lugar, existe uma conciência crvica comum à grande
maioria de nossos melhores intelectuais, garantia
duma real e abnegada preocupação pelas coisas de
nossa cultura. l!'Inalmente, desejamos rrísar a impor-
tancia que tem para os arquitetos a realização desse
conciave e união de intelectuais de toda espeeialidade
para discussão de problemas comuns; com efeito, mui-
tos dos problemas suscitados no úrtimo congresso de
arquitetos poderão ser encontrados como alvo de de-
bates e conclusões do Congresso de Goiãnia, eviden-
ciando a existéncia ae pro oremas comuns aos arqui-
tetos e aos demais intelectuais.
Transcrevemos abaixo as conclusões do I Congresso

de Intelectuais:
Nós, intelectuais brasileiros, participantes do I Con-

gresso j\J acionaí de Intelectuais, realizado num am-
biente de mutua compreensão, de irrestrita liberdade
de opiníão e de palavra, dirigimo-nos a todos os ho-
mens de cultura e a todo o povo do Brasil.
Ao enviar-Ihcs, de Goiania, nossa calorosa saudação,

ao transmitirmos, comovidamente, cheios de alegria
pelo feliz resultado de nosso trabalho, as conclusões de
nossos debates, solicitamos seu apoio para que esfor-
ços comuns aqui iniciados possam enriquecer ainda
mais o patrimonio cultural brasileiro.

Debatemos questões vitais de todos os campos da
cultura, com a participação de cientistas, educadores,
escritores, juristas, sacerdotes, homens de teatro, ar-
nstas plasticos, arquitetos, engenheiros, estudantes
universitários, jornalistas, folcloristas, radialistas,
editores.
Inspirados tão somente na fidelidade à cultura na-

cional, unidos pelo mesmo sentimento de responsabi-
lidade para com o Brasil esforçamo-nos por ouvir
todas as opiniões, recolher todos os depoimentos. Ti-
vemos presente o exemplo dos fundadores de nossa
cultura, sem nos abandonarmos todavia a uma satis-
fação complacente ante as realizações do passado. Não
nos intimidamos com as dificuldades a vencer a fim
de que nossa cultura assuma a posição que lhe cabe
entre as culturas do mundo.
Procuramos, como brasileiros, apreciar o que é nos-

so e fazer refletir, no Congresso, a fisionomia espiri-
tual de nosso povo.
Não nos abandonamos, porem, a uma suficiencia

orgulhosa e esteril e reconhecemos que, se muito já
demos e poderemos dar ainda à cultura universal,
muito devemos às demais culturas nacionais.
Desejamos que desapareçam todas as barreiras opos-

tas ao contato entre os povos, e que idéias, homens e
coisas possam circular livremente de, um país a outro.

Compreendemos que somente somos verdadeira-
mente universais mesmo e sobretudo quando somos
profundamente, nacionais.

Conservamo-nos fi eis às características de nossa
cultura, repudiando as tentativas que se fazem para
destruir sua fisionomia propria.
Grandes são os obstaculos que apresenta O' trabalho

de preservação de, nossa cultura. O povo brasileiro
atravessa condições extremamente dolorosas à sua
existência fisica e espiritual. Restos da estrutura eco-
nornica e social do passado continuam impedindo o
livre de.senvolvimento das forças culturais e materiais
do Brasil, debilitam a capacidade de mantermos uma
posição de plena igualdade com os paises mais evo-
luidos.
Vivemos num mundo dividido por uma longa e afli-

tiva tensão internacional, que tantos prejuizos tem

causado a todos os pOVÜ'S,e ao nosso em particular,
tão necessitado como está' de receber os benefícios
culturais essenciais à verdadeira independencia do
país.

Incentivando e, promovendo o intercambio cultural
trabalhamos para que prevaleça um clima de con-
fiança e amizade entre todos os povos.
Nossos debates indicaram que, se possuimos um

patrimonio cultural rico e susceptivel de desenvolvi-
mento fecundo, devemos velar para preservá-Io dos
serios perigos que o ameaçam.
Debatemos os problemas eticos e profissionais que

afligem a intelectualidade brasileira, verificamos a
existencia de varias leis de coerção impedindo a livre
manifestação do pensamento. Outras mais nocivas
vêm sendo preparadas em silencio. Compreendemos
que a defesa das liberdades democraticas e das garan-
tias constitucionais é uma obrigação de todos inte-
lectuais brasileiros e estamos decididos a defender
nosso direito de pensar e exprimir livremente o nosso
pensamento com o mesmo ardor, a mesma coragem e
o mesmo patriotismo de nossos antepassados.

Grandes são os obstaculos e.conomicos com que se
defrontam os intelectuais brasileiros. A retribuição de
nosso trabalho é quase sempre inadequada e duras
condições de vida não nos permitem dedicar às ativi-
dades culturais o melhor de nossas forças.
Meios de difusão tão necessarios à cultura, como a

impr=nsa e o radio, são dominados quase inteiramente
por . teresses sensacionalistas e extraculturais.

A i..aioria dos autores no Brasil não consegue editar
suas obras literarias, cientificas, musicais Ü'Uartisticas.
Escultores, pintores e arquitetos, não têm oportuni-
dade de realizar obras de grande vulto que exprimam
toda força de seu talento e os anseies da coletividade
brasileira. Os atores não dispõem de teatros e de es-
colas dramaticas. A pesquisa cientifica, folclorica, e
de todos os demais elementos necessarios à formação
e ao estudo de nossa cultura, é insuficiente e quase
sempre desvirtuada. O cinema, depois de exitos mag-
nificos, acha-se ameaçado de paralisação por falta de
amparo e pela pressão de interesses contrarios ao
Brasil. Os educadores e medicos lutam com a falta de
meios materiais indispensaveis à realização de, seus
trabalhos.

A cultura brasileira necessita apoiar-se em solidas
e amplas bases de instrução publica. Devemos incor-
porar à nossa cultura milhões e milhões de, brasilei-
ros que não sabem escrever e tornar efetiva a adoção
da escola primaria e secundaria gratuitas como ali-
cerce da formação cultural do povo.
Após amplos debates aprovamos as seguintes reso-

luções que apresentamos a todos intelectuais brasilei-
ros como um ponto de partida para o trabalho per-
manente de congraçamento e difusão cultural:

1) - afirmamos que o povo brasileiro possui uma
cultura nacional caracterrstica e vigorosa, susceptivel
de desenvolvimento ilimitado, que deve ser preserva-
da das influencias desvirtuadoras que a ameaçam;

2) - afirmamos que o intercambio cultural com
todos os povos é um fator basico de enrique.cimento
da cultura brasileira, alem de contribuir para criar
relações amistosas entre todos os paises e por isso
deve ser cada vez mais intensificado, sem restrições
ou discriminações;

3) - afirmamos que a defesa das liberdades de-
mocraticas é condição indispensavel ao desenvolvi-
mento da cultura e repudiamos todas as leis que
restringem as garantias democraticas;
4) - reclamamos dignas condições de vida e meios

materiais necessarios à expressão e divulgação do
pensamento e da cultura.

Este congresso foi uma afirmação de nossa confian-
ça no Brasil, das possibilidades que existem para que
os intelectuais trabalhem juntos pela preservação e o
crescimento da cultura nacional, expressão do traba-
lho, da sensibilidade, e das virtudes criadoras de nosso
povo.

E deste congresso que foi tambem uma festa e um
triunfo para a cultura brasileira, lançamos um apelo
a todos os intelectuais do Brasil para que se irmanem
com o mesmo, espirito que inspirou o ancontro de
Goiania, dando ao Brasil o que há de melhor em nosso
coração, em nossa inteligencia.

Goiania, 19 de fevereiro de 1954.
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11 CURSO DE PLANEJAMENTO DE HOSPITAIS

Realizou-se no mês de Marco o li Curso de Plane-
jamento de Hospitais promovido pelo Instituto dos
Arquitetos do Brasil, Departamento de S. Paulo. Pa-
ralelamente. organizou-se a I Exposição de Equipa-
mente Hospitalar e a exposição de projetos de hospi-
tais apresentados para concurso por equipes univer-
sitárias. Precedidas por grande publicidade, estas
atividades do IAB atraíram numerosos interessados
de diversos Estados e de todos os campos profissionais
relacionados com o tema. O interêsse demonstrado evi-
dencia a responsabilidade dos organizadores e do IAB;
a confiança depositada pelos participantes obriga uma
retribuição à altura. Esta a razão pela qual, nas notas
informativas que se seguem, - há um tom de crítica
construtiva que visa exclusivamente colaborar para
a melhoria constante dos cursos de planejamento
hospitalar.

Alguns dados

Participaram do curso i6T inscritos sendo 119 da
cidade de São Paulo, 24 de outras cidades do Estado,
30 do Paraná, 7 de MiM\S Gerais, 7 do Rio Grande do
Sul, 1 do Pará, 1 de Goiaz, 1 de Pernambuco, 1 de
Mato Grosso, 1 da Bahia, 3 do Urugai, 1 da Bolívia,
1 da Colombia, 1 de Guaternala e 1 da Argentina.
Com referência às profissões: 32 engenheiros civis,

43 arquitetos, 59 médicos, 3 advogados, 9 administra-
dores hospitalares, 19 enfermeiras, 5 funcionários pú-
blicos, 47 estudantes de engenharia, 24 estudantes de
arquitetura, 2 estudantes de medicina, 10 técnicos de
instalações e 1 consultor hospitalar.

Trabalhos de secretaria

Todo o trabalho de publicidade previa, distribuição
de folhetos explicativos, convites, impressos vários, -
foi ótimo; houve uma real melhoria. Mesmo durante
o curso, o sistema de gravação, amplificação, organi-
zação de debates, funcionou bem. Neste setor os 01'-
ganizadores ganharam muita experiência com o curso
anterior. A única exceção que se poderia apontar é o
boletim diário, cuia necessidade, aliás, não se faz
sentir; um boletim teria mais sentido num congresso,
publicando diariamente resumos de opiniões, parece-
res de comissões, programa de debates diário etc, No
curso, o boletim nâo ajuda em nada; nenhuma novi-
dade trouxe, não tinha relação com o que sucedia nas
aulas e as notas preparadas com antecedência não
tinham interêsse. Ao folhearmos agora seus seis
exemplares, observamos que nem chega a refletir o
que realmente foi o CUi'$().
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Programa

O plano geral do programa foi o seguinte: 1) pla-
nejamento hospitalar sob o aspecto social; 2) plane-
jamento hospitalar sob o aspecto do médico, enfer-
meira, administrador hospitalar, arquiteto, engenheiro,
industrial etc.; 3) dados objetivos para o planejamento
e construção de hospitais; 4) conclusões e experiên-
cias Iornccidas por hospitais existentes.

O esquema era bom e teria dado ótimos resultados
S~ íôsse subdividido em palestras em que houvesse
seqüência lógica, profundidade, fornecimento de da-
dos. Infelizmente nada disso ocorreu: raramente S:J
obedeceu à programação das palestras, tornando o
esquema inicial puramente teórico; os capítulos re-
sultaram incompletos por falta de profundidade e
dados; houve até redundância entre certas palestras.
(Por exemplo: enquanto um professor fornecia exaus-
tivos dados e explicações claras e completas sôbre
cozinhas e lavanderias, outro, um dia antes, discorreu
quarenta minutos, apenas para se queixal' do desco-
nhecimento de tais iníormaçôesl) Compreendemos
perfeitamente a dificuldade que os organizadores de-
vem ter enfrentado; mas estas mesmas críticas lhes
foram feitas quando do primeiro curso: os alunos de-
sejam aprender: qual a real situação hospitalar do
pais, funcionamento de departamentos e seus equi-
pamentos, querem dados e especificações que. os aju-
dem em seus projetos, orientem na resolução de seus
problemas administrati vos, construtivos etc,
Em resumo, o esquema geral parece-nos preencher

as necessidades; mas sua subdivisão em palestras de-
veria seguir o mesmo critério e. com melhor qualidade;
talvez resolvesse melhor um curso menos ambicioso
em reunir tantas autoridades e tão grande número
de aulas.

Professores e aulas

A escolha de professores deve ter sido um problema
dificílimo e ingrato; não gostaríamos de estar ria pele
dos organiza dores no tocante a este problema. Ao se
entregar um tema a um profissional, por competente
que seja, geralmente não se sabe se possue capaci-
dade. pedagógica; isto será descoberto ôbviarnente
tarde demais; e os prejudicados serão os alunos que
pagaram (e não pouco), vieram de longe, abandona-
ram suas ocupações, - para possivelmente colhêr 00.-
dos e explicações de que. necessitam. Inúmeras aulas
foram más, do ponto de vista pedagógico: longas,
pouco claras, fugindo ao tema. Os professores que
geralmente não podem ouvir as demais palestras, _
deveriam ser talvez melhor esclarecidos sôbre as fi-
nalidades práticas do curso; dever-se-ia pedir-Ihes



uma compi~açã:> mais compacta de dados, experiên-
eras e explicações, possivelmente bem ilustradas por
meio de projeções e exemplos. Por outro lado a du-
ração de trinta minutos deveria ser rigorosamente
seguida; não cortando-se a palavra mas, antes, ins-
truindo o professor quando do convite e entrega do
tema. Não podemos esquecer (nem perdoar) uma
palestra pouco interessante que durou uma hora e
vinte minutos... A nosso ver o número de aulas é
excessivo; seria suficiente. uma semana de estudos
em dois períodos: manhã e noite; haveria mais tempo
livre para os participantes de fora conhecerem nossos
hospitais; e seria uma facilidade. para os profissionais
daqui que dificilmente podem abandonar suas ativi-
dades durante uma semana. Mas esta redução de
aulas, implicaria em palestras mais concretas e absolu-
ta obediência ao programa, horário e duração. A de-
sorganização na ordem das palestras fez com que
muitos participantes perdessem palestras em que es-
tavam especificamente interessados.

o livro

o primeiro CUl"SO pecou principalmente pela falta
de dados concretos. Ora, receamos que uma publica-
ção que englobe tudo que foi dito naquele curso, ve-
nha a refletir principalmente esta falha. Não tivemos
ainda oportunidade de analisar detidamente a pu-
blicação, mas esperamos sinceramente que ela não se
tenha Iímitado a reproduzir o que então se debateu,
pois nêsse caso nada justificaria uma luxuosa edição,
fartamente ilustrada mas que é vendida por preço
assustador. A nosso ver houve urna certa falta ele
modéstia e precipitação nesta publicação: uma edição
mais comedida que custasse menos e, por conseguinte,
pudesse ser vendida por preço razoável, - teria sido
uma solução mais recomendável. 'remos, no entanto,
a esperança de que o livro seja mais útil c contenha
mais dados e explicações do que o curso que lhe serviu
de motivo,

Concurso para equipes universitárias

Acertou o IAB nesta realização; de fato, o trabalho
do Instituto junto aos estudantes de arquitetura e
altamente meritório e tem dado bons resultados. O
concurso, bem imaginado, obrigando o trabalho de
equipe, colocou. o estudante de arquitetura frente a
um problema real, levou a sério seu trabalho, foi cer-
tamente positivo na sua formação profissional e téc-
nica. Sabemos que na prática, o trabalho de equipe
foi difícil; por incrível que pareça, evidenciou-se (pelo
menos nas equipes paulistas) estar o estudante de
arquitetura mais preparado com referência a êste pro-
blema, do que seus colegas; há uma defasagem na
formação dos profissionais; possivelmente o estudante
de arquitetura tem um contacto mais constante com
seus futuros colegas recebendo desde cedo uma orien-
tação mais ou menos objetiva a respeito dos proble-
mas profissionais.
Nos projetos apresentados (8) uma qualidade é co-

mum: o trabalho, a seriedade com que o problema
foi abordado; estão por isso todos de para bens. Que-
ríamos apontar, sem uma análise mais detida que não
caberia nas colunas dum boletim, - algumas carac-
terísticas: primeíramente desejamos saudar a equipe
paulista denominada "Bisturi" pela liberdade, ima-
ginação e coragem com que resolveu seu projeto;
inegàvelmente sua ousadia não trouxe apenas resul-
tados positivos: devem ter conservado por pura tei-
mosia o grave defeito da localização dos serviços da
unidade de enfermagem, O hospital para Piedade
tem um bom levantamento e plahta térrea multo
bem estudada; sua forma de aumento futuro é bem
engenhosa. A equipe "S. Carlos" tem um organogra-
ma bem idealizado mas não bem resolvido arquitetô-
n icamente. Há um defeito comum a quase todos os
projetes: o elevado preço de construção e conserva-
ção, devido à complexidade dos serviços gerais e
administrativos (é inegável que a solução dada por
"Bisturi" simplificou bastante êste problema).



Concluindo: o concurso foi um dos pontos altos da
semana de estudos sôbre planejamento hospitalar, pe-
lo seu valor cultural e pelos seus resultados. Vale a
P?na ~nalisar, e estudar os projetos, ora expostos na
sede ao L A. 13.

Equipamento hospitalar

Os industriais receberam inicialmente com certo
ceticismo esta iniciativa mediante a qual o IAB visava
provocar o contacto, conhecimento mútuo e troca de
idéias, entre o comércio e indústria de equipamento
hospitalar e os administradores, arquitetos e enge-
nheíros. Os resultados foram surpreendentes para
todos; podemos afirmar que a I Exposição de Equi-
pamento Hospitalar foi muito bem sucedida. Arqui-
tetos e administradores descobriram finalmente por
onde andavam êsses industriais e comerciantes de
cujas especificaçôes tanto necessitavam; e êstes pu-
deram mostrar seus produtos às pessoas mais inte-
ressadas. A mostra foi bastante viva e recebida com
agrado e interêsse, Parece inclusive que se realiza-
ram ótimos negócios ... E os participantes do CUi:SO
levaram para casa preciosas especificações e ende-
rêços para uso imediato ou futuro!

Isadore Rosenfield

A grande publicidade feita em tôrno da vinda dêste
"papa" do planejamento hospitalar, obriga-nos a um
parágrafo especial para exprimirmos nossa decepção.
Não duvidamos que em outros países "também' exis-
tam autoridades no assunto e que muito poderíamos.
aprender com sua vinda; mas para tal não e suficien-
te que êles sejam "expostos" uma ou duas noites ou
pronunciem palestras gerais e, digamo-Io, superficiais.
parece-nos que foi pouco útil a vinda de Rosenfield,
ou pelo menos pouco aproveitada.

Concluindo

Evidentemente, com as críticas acima expostas não
cogitamos de forma alguma em. desmerecer o valor
da iniciativa tornada já pela segunda vez, nem desen-
corajar seus patrocinadores. Pensamos, ao contrário,
que se trata duma atividade cultural de valor, dentre
as atividades do lAR Esperamos que. nossos comen-
tários (assim como os dos formulários distribuídos
pelos organizadores) ajudem a futura realização dum
curso de planejamento hospitalar objetivo, ligado à
nossa realidade hospitalar, denso em dados e especi-
ficações, modesto, mas eficiente, efetiva ajuda ao tra-
balho de múltiplos profissionais interessados,

Finalmente, aos que acham estranho que uma 1'('a-
lizaçâo do lAB seja critícada através de seu próprio
boletim, lembramos que esta publicação não é órgão
de propaganda e sim de iníorrnação dotada de espi-
rito crítico, como os redatores expuseram no primeiro
número.

Aw~ctos do llÍlblt(!o, da (,,,posição de equlpamento
huspi1aJul'; o urq. Itosenftcld Caland.o.

CÓDIGO DE OBRAS

Em nosso número anterior publicamos uma nota sô-
bre os trabalhos da comissão que realizou os estudos
do novo código de obras.

Prometemos então voltar ao assunto, e. com a cola-
boração dos colegas qu.e tomaram-parte nos trabalhos,
aprofundarmo-nos mais na questão, publicando em
nossos números seguintes detalhes dos pontos básicos
do Novo Código. Assim, trataremos hoje de uma
questão bastante conhecida: o quartode empregada.
Pelo atual Código de Obras o quarto de empregada

deve satisfazer as mesmas condições dos demais dor-
mitórios de uma habitação.
Tal exigência dá na prática o resultado oposto ao

visado pela lei. Em geral, nos edifícios de aparta-
mentos, não pode o arquiteto dispôr áreas de insola-
ção nas condições exigidas. Nesses casos, ou não pre-
vê quarto para empregada e esta será alojada na
cozinha ou em qualquer desvão; ou lança mão do
artuicío de projetar uma despensa, inutil no pequeno
apartamento, que será na realidade o quarto da em-
pregada,

Em qualquer C..lSO, o resultado é sempre péssimo.
Tendo em vista esta situação real, propuseram os
órgãos representativos das classes. de engenheiros e
arquitetos a inclusão no novo Código de Obras dos
seguintes artigos:
- Em habitação com 2 ou mais aposentos um de-

verá ter área mínima de, 12,00 m'; para os demais a
área mínima será de 6,00 rn",
- De cada 3 aposentos de uma habitação, um po-

derá ser voltado para saguão secundário.
Assim em apartamentos de 2 ou mais dormitórios

fica o arquiteto com a faculdade de projetar quarto
para empregada com área igual ou superior a 6.00 mq.,
voltado para área. de serviço.

Com as limitações impostas num outro capítulo para
as despensas e armários embutidos ficará impedida a
repetição da situação atual do Uso indevido destas pe-
ças como dormitório.



UMA IMPORTAN1'E OBRA SOBRE COMPOSIÇAO
URBANÍSTICA

Frederick Gíbberd, arquiteto e urbanista inglcs dos
mais credenciados, autor de inúmeros planos de cida-
des e belas obras de arquitetura sadia e equilibrada,
primando entre suas creaçôes os planos da nova cidade
de Harlow e núcleos de edifícios, quer nela, quer em
novos bairros de Londres, acaba de publica r uma
belissima obra sôbre composição urbanística (FRE-
DERlCK GIBBEHD-'rOWN DESIGN -' 'fUE ARCHI-
TECTURAL PRESS LONDON - 1953) em que ana-
lisa, COm a agudeza, a doutrina e a cultura que lhe
são peculiares, os problemas da composição urbana
dos centros citadinos, cívicos, religiosos, comerciais,
o planejamento dos conjuntos industriais, dos centros
comerciais e dos bairros de habitação, na forma mais
atual em que devem ser considerados, primando en-
tre os conceitos fundamentais da decentralização ur-
bana e, das unidades residenciaís.
Analisa também, auxiliando a exposição com am-

plo material fotográfico e planimétrico, exemplos
clássicos antigos e modernos relacionados com os
assuntos tratados, explanando elevada doutrina, bem
atualizada, dando demonstração de seu eminente es-
pírito analítico e ele sua aguda crítica e magistral
capacidade de síntese.
Como premissa de sua exposição do "town design"

faz uma sintética e perfeita exposição a respeito do
"town planning", que aqui vamos condensar nos seus
tópicos mais significativos e atuais.
O auto)' esclarece, dE' início, a diferença entre com-

IHlSI~:ãourbana e planejamento urbano. Eis mais uma
Importante, contribuição ao esclarecimento dos limites
e campo de ação de cada um elos ramos da vastissima
doutrina urbanística, útil especialmente para nós que
ainda confundimos em geral os dííerentes estágios por
que deve passar a atividade planeiadora para, come-
çando com os conceitos c esquemas gerais próprios do
planejamento e passando pelos projetos da composí-
çâo urbana, chegar à concretização da obra arquitetõ-
nica em si. Uma escada de três degraus da qual em
geral pulamos o primeiro com o mau resultado de
apresentar nosso planejamento soluções de detalhes
antes de ter enquadrado devidamente os problemas
gerais.

Diz o ilustre urbanista que o projeto para uma cio
dade deve ser inicialmente apresentado simbolicamen-
te na forma de um plano em escala reduzida, de for-
ma evidentemente, acrescentamos nós, a poder ser
Iàcilmente apanhado o conceito que norteia o plane-
jamento e poderem ser consideradas tôdas as possí-
veis ações e reações em jôgo.
·'0 plano nunca e uma coisa completa e determí-

nada mas de preferência uma coisa que está conti-
nuamente sendo moldada e adaptada às mutáveis
necessidades da comunidade. Até anos bastante pró-
ximos os planos de cidades eram elaborados como pa-
drões inflexíveis, mas a hístórla mostrou que tais pla-
nos inevitavelmente ficam obsoletos com o tempo. O
plano flexível, precedido por um inquérito, é uma
das idéias mais revolucionárias que o homem jamais
teve acêrca do contrôle de seu "habítat".
Palavras de tão ilustre procedência e afirmando

conceitos tão importantes sôbre o alcance do moderno
planejamento devem ser muito bem cons~del'adas: De-
vemos verificar si estamos andando por este camínho,
agora apontado pOI' um mestre de. pr?jeçào mundial,
nos trabalhos relacionados cem o planejamento de
!1OssJ.S cidades.

1<:111 essência, o ponto em que se colocou o planeja-
mento moderno é () do conceito lógico da solução dos
pr~)bJemas complexos por meio de. aproximações su-
cossivas. descendo do geral ao particular, de. forma li

ião ficar sem exame e consideração nenhum aspecto
..ias questões, a começar pelas mais ímportances e
gerais, que têm repercussão sõbre todos os problemas
considerados e soore todo o conjunto metropotítano
,~mesmo regional.

Esta necessidade de distinguir os vários estágios do
planejamento leva à separação entre o processo de
pranejamento urnamsuco e o de composíçáo urbanis-
uca. U plano diretor, smtese do planejamento é muito
próximo de um diagrama - diz o ilustre urbanista -
e bastante, SUjeito a alterações; dai seu caráter emi-
nentemente cientrfíco. A composição urbanística, em
que predominam os princípios técmcos e estéticos, co-
meça depois do plano diretor ter sido estabelecido.

O que acontece, geralmente, em nossas cidades, é
que se fazem planos detalhados, para execução, antes
oo problema geral do planejamento ter Sido resolvido
ou mesmo cerceado. Consequência fatal dessa atitude
e a geralmente dispendiosa mutilidada dêsses planos,
<l drenarem os recursos pÚOllCOS em cousas ele pouco
proveito etetí vo.

Outro ponto que o autor aborda em seu capítulo de
mtroduçao é o ao ererto nocivo sobre a vida humana
e social produzído peio aparecimento da grande C1-
dado.

"O antigo equilíbrio entre a cidade e o campo foi
rompido peja revolução" (melhor seria dizer trans-
formação, talvez) "industrial e mecânica" (no sentido
da mecanização dos meios) - A grande Cidade, con-
seqüência desses tatos, é nociva socialmente falando.
Cria o monopoiia da cultura, eleva a porcentagem de
óbitos e baixa a dos nascimentos (a tendência geral é
das grandes cidades terem coericientes demográficos
negativos, considerando o crescimento natural apenas,
e aumentarem pela imigração), abriga indivíduos mal
ajustados sociannente, torna a plenitude da vida im-
possível para o cidadão comum. Todos sabemos que
rendimentos sâo necessários nas grandes cidades para
faze!' uma VIda decente; o que mostra que o individuo,
na metrópole fruto da aglomeração mdustríal, fun-
ciona em geral e na maíoua como uma peça da má-
quina criada pela industnauzaçâo, dando muito mais
ce sua vítalioade ao processo manutatureíro do que
dêle recebendo reais vantagens. Êste processo de
amontoamento de população não traz vantagens ma-
teriais ou culturais ao homem. "Detroit não é uma
cidade mais esplêndida do que Florença que é seis
vêzes menor em tamanho . .Fj Londres não é uma me-
lhor cidade hoje do que há. cinqüenta anos, quando
tinha uma população inferior em dois milhões". l~
poderíamos acrescentar: e São Paulo, é melhor cidade
hoje do que quando contava quinhentos mil habitan-
tes') Os que têm credenciais para responder, que o
façam. (Não faz tanto tempo assim e portanto não é
inoíscreção pedir a alguém que nos conte o que era
a Paulicéia por volta de 1920-1925).

"Nós devemos", diz o autor, "restabelecer o balanço
de população entre as várias cidades e entre estas e o
campo". - E sugere para tanto o planejamento re-
gional das indústrias.

A obra é particularmente dedicada porém, não ao
"Town Planning", de cujo conceito e extensão o auto!'
dá em poucas páginas uma síntese poderosa focalizan-
do todos os seus aspectos essenciais, mas ao "Town
design" (que é o título da obra), a composição urba-
nlstica. Ela vem desenvolvida com grande visão sín-
têtica e eminente espírito de análise em uma série de
capítulos dedicados às unidades de vizinhança, ao
sistema de. circulação, à edificaçâo, aos "preeincts'',
às ruas e praças, ao comércio e aos centros, à in-
dústria e seus agrupamentos, aos centros de serviço
de diversão, ao conjunto de habitações.

A exemplificaçâo é a mais farta e adequada possí-
vel, dando-nos uma' clara idéia do pensamento dêste
arquiteto e urbanista, que tão equílibradarnente sabe
juntar em seus trabalhos a visão geral do planejado!'
ao amor do detalhe e da composição própria do ar-
tis;a. E dá-nos mais uma nobre pedra para elevar o
di;kio da sadia cultura urbanística entre nós, onde
ela é por demais nova para assentar ainda sôbre só-
lides bases. - C. L.



AUGUSTE PERRET (1874-1954)

Faleceu há um mês, em Paris, o arquiteto francês
Auguste Perret, considerado o "pai do concreto"; foi
Perret quem por vez primeira compreendeu e utilizou
em grande escala êsse material estrutural consideran-
do igualmente o seu valor plástico. Reproduzimos
abaixo trechos de artigos escritos pelos arquitetos
André Lurçat e Anatole Kopp, em homenagem ao
mestre desaparecido.

"Não creio que o essencial da obra de Perret resida
nas FORMAS arquitetônicaspor êla criadas, nêsse
"classícismo" do concreto armado que tentou estabe-
lecer e que muitos de nós imitamos. Penso que deve-
mos lembrar principalmente, na rica carreira de Au-
gustePerret, os esforços que marcam o início de sua
obra.

Quando em 1847 o [ardíneiro Monníer, de Boulogne,
inventou o concreto armado, tratava-se apenas dum
material tôsco que oferecia possibilidades construti-
vas superiores a tudo aquilo que até então se conhe-
da. Devemos em grande parte a Auguste Perret, a
demonstração de suas possibilidades de utilização
plástica e arquitetõnica; demonstração da possibili-
dade de mostrarmos o concreto aparente sem necessí-
dade de camuflá-lo com placas de mármore ou pedra
(ou falso mármore e falsa pedra) e que as formas
novas que. o concreto permitia, encontrava seu lugar
no vocabulário da arquitetura." - A. K.

"Auguste Perret pode com tõda razão se!' conside-
rado o homem mais representativo duma ligação real
entre os raros arquitetos franceses do século XIX que
souberam, frente aos novos programas colocados pela
burguesia demarcando o campo de suas atividades,
encontrar as técnicas e meios capazes de resolver efi-
cazmente os problemas arquitetõnicos, e os arquitetos
do século XX os quais, após à primeira guerra mun-
dial tentaram, usando tôdas as pesquisas técnicas e

. estéticas, encontrar os caminhos duma nova arqui-
tetura." - A. L.

. .
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DARCY PENTEADO

.,
.)Lne.gàvelmente Darcy Penteado é um de nOSS03 me-
.lhores desenhistas. Temos seguido seu seguro roteiro
desde as ilustrações de poemas ao belo retrato el\:-
oosto na IIBienal, às sintéticas figuras de candomblé
'~~xpostas em março no Museu de Arte Moderna. ao
belo cenário e figurinos duma peça de Marfins Penna,
A par do reconhecimento' de seu talento, a mostra

acima referida nos evidenciou estar êle numa encru-
zilhada à qual foi levado pela própria pesquisa; esta,
onipresente mas não suficiente, em tôda obra de ar-
te, - o levou a uma síntese formal e técnica de
grande poder sugestivo mas que ao mesmo tempo re-
presenta um', sedutor perigo. Seu, hábil traço procura
as linhas mestras que evidenciam o. movimento do
corpo humano. Inegàvelmente Penteado consegue nos
desenhos da'Bahia com rara felicidade, transmitir-nos
a agitação do frêvo, o ondular das negras no can-
domblê. Mas ao mesmo tempo suas figuras se tornam
despersonalizadas; de seu caráter apenas resta o mo-
vimento. Êste efeito é aumentado pela técnica de li-
nhas e manchas empregado por vêzes abusivamente
pelo desenhista.

O perigo desta despersonalização é patente: as fi-
guras .o tema;' passa a servir de pretexto sem um
sentido real e o desenho está mui próximo de tornar-
se uma· composição abstrata em que. o traço perde
seu significado de delineaçâo, movimentação, envó-
lucro, - para transformar-se em linha morta, mera-

mente decorativa, elemento de composiçao. Um ar-
tista é Ireqüentemente seduzido por uma pesquisa
técnica; mas cabe a êle dominar esta técnica colo-
cando-a em seu devido lugar: meio de expressão e
não expressão "em si".

Ternos, no entanto, certeza que. Darcy Penteado,
desenhista sensível, talcntoso, tem olhos para ver, in-
teligência para pensar e mãos para, com conseqüên-
cia, exprimir, dizer algo; capacidade para partícipar
da vida com sua obra, não Se, deixando levar pelos
tocadores de flauta do abstracionismo, para um en-
graçado mas estéril beco sem saída. Atestam esta
nossa confiança, a bela série de crianças brincando,
(tão triste e dramática) um ótimo retrato e algumas
românticas passagens, - tôdas obras de talento, sen-
sibilidade e hábil traço.

v

ALGUMAS EXPOSIÇõES. DE INTERtSSE

No Museu de Arte: "Tapeçarias e desenhos de Jean
Lurçat",

No Museu de Arte Moderna: desenhos e aquarelas
de Michael Hut e pintura de 'l'atsuo Arai.
Est~oaber~as até ao dia 4 de Maio as inscrições para

o Salão !'aullsta de Arte. Moderna. Além dos prêmios
costumeiros, fazemos notar que o prêmio de viagem
pelo Brasil é êste ano dedicado à secçâo de arqui-
tetura.

J. Luçart: ii(;alo·'·,
tapcçartn.
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"PLANEJAMENTOS DE HOSPITAIS"

Conforme prometemos no número anterior, volta-
mos a escrever a respeito do livro publicado pelo
1. A. B. De fato (e felizmente) o livro é melhor do
que o primeiro curso. Os autores das palestras certa-
mente reviram os textos e completaram as informa-
çõe.s. Assim sendo temos realmente um livro que
ajuda bastante os que projetam hospitais. Os altos
e baixos são inevitáveis mas devemos reconhecer que
o nível dos capítulos é bom. Seria inútil uma análise
pormenorizada, artigo por artigo. Em geral, o livro
é uma boa ajuda para os arquitetos. Confirmamos
TI? entanto a opinião anteriormente expressa: pode~
riam os orgamzadores ter partido com mais modés-
tia preparando uma edição menos luxuosa, um pou-
co mais magra, menos cara.

CÓDIGO DE OBRAS
Areas de insolação para peças de habitação noturna

O projeto de novo C. de O., apresentado pela Pre-
feitura adota para dime.nsionamento de áreas de
iluminação e ventilação das peças de habita cão o
critério do gráfico de insolação como o Código Sa-
boia óra em vigor.
. Tal critério,· teoricamente certo, apresenta na prá-
tica resultados desastrosos. Quando do proj eto de
edifícios altos, na quase totalidade dos casos é obri-
gado o projetista a voltar todos os dormit6rios da
habitação para a rua, mesmo que seja esta a pior
face.

São absolutamente excepcionais os lotes urbanos
cujas dimensões permitam áreas de insolacão obede-
cendo às exigências do atual Código, e localizados de
modo a permitir a insolação re.al dos dormitórios.
Levando em consideração êsses resultados, eviden-

ciados por quase 30 anos de vigência do Código Sa-
boi a, a Comissão dos Orgãos de Classe, encarregada
de examinar o Projeto de novo Código resolveu re-
comendar outro critério que, mantendo áreas de su-
perfície aproximadamente iguais às obrigadas pelo
Código Saboia, permite ao arquiteto maior liberdade.
na sua disposição dentro do lote para proporcionar
melhores condições reais ao aposento. Pelo atual
Código a área de insolação deve ser capaz de conter
na direção N - S uma linha igual a H x 1.07 e na

H x 1.07
dire.ção E W uma linha igual a

4
Desprezando 1.07 teremos essa área definida por:

H
S = H X --;

4
onde S é a superfície mínima livre necessária, H é a
altura que vai do piso do aposento a ser insolado até
o alto do edifício.
Esta área pode ter dimensões e forma quaisquer

desde que, em sua menor dimensão não seja infe-
H

ferior a
4
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Foram estudadas durante as discussões dêste capí-
tulo, inúmeros casos concretos, tendo sido evidenciado
que a aplicação dessa fórmula, em substituição ao
critério atual, permite, não uma maior utilisacão do
lote, como querem alguns cíticos, e sim um melhor
aproveitamento. - R. C. C.

A MISSÃO FRANCESA (1816)

Nossas escolas continuam a formar arquitetos cujos
conhecimentos de arquitetura no Brasil são irrisó-
rios. Ora, isto não quer dizer ape.nas, "mais uma
matéria" que o recém formado conheca mal. Isto
significa um profissional, um intelectuál que traba-
lhará, criará, desconhecendo a tradicão e a motiva cão
histórica da arte a que se dedica. Num mome.nto" de
pesquisa e hesitações como é o atual, em que os ar-
quitetos digerem os "tempos heróicos e polêmicos"
da primeira metade do século, procura-se reatar urna
linha de evolução que, afinal de contas, não costuma
desaparecer na história da humanidade, sem mais
nem menos.
Achamos interessante, portanto, dar início à pu-

blicação de uma série de pequenas notas, meros lem-
bretes, dedicados a arquitetos de nosso passado, a fim
de despertar a curiosidade ou ativar a memória dos
que realmente se preocupam com o destino de nossa
arquitetura, dos que pensam com seriedade na sua
posição de intelectuais frente ao problema de. nossa
tradição. Enfim, um convite ao estudo.

Em 1816 vem ao Brasil d. João VI e sua côrte. Por
iniciativa do Conde da Barca é contratada uma missão
de artistas franceses para vir ativar nosso ambiente
artístico. Era a época da re.stauracão na Franca e os
artistas da Missão Francêsa eram na maioria" bona-
partistas colocados de lado. O chefe da missão era
Lebreton; faziam parte Debret, Taunay, Montigny e
outros. Aqui foram mal recebidos evidenciando-se
logo o choque entre a formação oficial teológica das
artes e o romantismo leigo e novo da arte dos fran-
ceses. Mas o romantismo estava já intimamente liga-
do às preocupações de independência e liberdade de
muitos artistas e intelectuais; donde a influência
crescente que tiveram os artistas franceses na
evolução de nossas artes. A Escola de Belas Artes,
então fundada, recebeu sua primeira orientação da
Missão Francêsa indo alterar muito nosso panorama
artístico.
Da Missão Francêsa participaram pintores, esculto-

res, arquitetos, desenhistas e gravadores. Alguns vol-
taram -Iogo a París, outros permaneceram e radica-
ram-se. O livro sôbr e. os costumes brasileiros, de
autoria de Debret, os muitos edifícios projetados por
Grandjean de Montigny, algumas esculturas e muitas
medalhas, são obras que se incorporam ern nosso pa-
trimônio artístico. A Missão Francêsa não "iniciou"
as artes no Brasil; mas trouxe um ar de renovacão
que foi bem assimilado. "
No próximo número do boletim falaremos algo sô-

bre a obra do arquiteto Grandjean de Montigny, dos
castelos da Westfália ao plano urbanístico de Niterói.
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evitando o excessivo adensamento urbano. - Segui-
mos na transcrição do sumario .

"Um objetivo que se acrescentou foi o de prever
as necessidades de terr ano para comércio, manufa-
tura e indústria de tôdas as espécies dentro da cida-
de; identificar as melhores localizações para êste fim.
protegendo-as em todos os modos práticos, de forma
que as atividades econômicas sejam encorajadas e
o povo da cidade possa ter o máximo de oportuni-'
dade para emprêgo".
Eis outro útil efeito da aplicação do zoneamento:

assegurar a possibilidade do sadío desenvolvimento
do comércio, manufatura e. indústria, garantindo as
áreas mais úteis e necessárias para tanto oferecendo
pois oportunidade de trabalho a todos. Não proibir,
mas regulamentar, planejando, é a base do contrôle
do desenvo~vime,nto industrial e comercial, pois as
medidas drásticas podem provocar desequilíbrios im-
previsíveis. E nem deixar à vontade, para não cair
em outras complicações oriundas do crescimento
descontrolado.

ZONEAMENTO DA CIDADE DE NEW YORK
- OUTUBRO DE 1950

A Municipalidade de New York determinou a ela-
boração de um projeto de novo zoneamento da cidade
para substituir, o de 1 916, ai~da em vigor, e que cons~
tituiu em ,sua epoca a primeira grande aplicação legal
qos prrncipios de zoneamento na América, princípios
e~tes concebidos, debatidos e divulgados no fim do
secul~ passado e nos primórdios dêste na Europa. O
projeto fOI aprese,ntado em outubro de 1 950 e, ao que
consta, contmua em discussão, não tendo sido ainda
adotado.
. O relatório foi publicado com todos seus mapas,
t~belas, ~egulamentos, notas explicativas, justifica-
ç~es e escudos em uma grande obra de mais de 300
paginas em formato 8. Foi elaborado pelo escritório
da firma Harrison, Ballard & Allen, de New York,
tendo tomado parte nos trabalhos 36 técnicos da
firma e mais 10 comités técnicos consultivos com
um total de 147 colaboradores. O relatório foi subme-
tido ao exame da Comissão do Plano da Cidade de
New York em Outubro de 1950.
Logo no início da obra está publicada uma resolu-

ção do Board of Estirnate em que é declarado:
"A impressão dêste relatório é autorizada simples-

mente com o fim de proporcionar ao público uma
oportunidade para tomar conhecimento e estudar as
recomendações feitas no novo projeto de zonea-
mento".

Mostra-se 'com isso a necessidade de, antes de tudo
ouvir-se o público sôbre assunto que o interessa e o
atinge diretamente, para, das reações que provoca nos
CIdadãos se tirarem as necessárias conclusões quanto
à qualidade e viabilidade do próprio projeto.

Sumário do Plano de Novo Zoneamento de
New York

"Objetivos - A revisão e modernização das resolu-
ções de zoneamento de, 1 916, com seu sistema de três
mapas e mais de 1400 emendas, foi o objeto primário
do plano de novo zoneamento".

"Foi claramente visada uma redução do volume e
densidade primitiva, muito aquem dos presentes al-
garismos de aproximadamente 70 milhões para a po-
pulação residente" (possível) "e de 320 milhões para
a população ativa" (possível).

"Era ainda necessário obter regras, calculadas pa-
ra distribuir a real população máxima estimada que
a cidade poderá ter em futuro previsível, sôbre o
terreno que poderá ser conseguido para fins residen-
ciais, de forma a proporcionar mais iluminação, mais
ar e, mais espaços livres utilizáveis."

Portanto um dos objetivos da nova lei de zonea-
mento será o de estabelecer sôbre o solo urbano o
limite de valor global e distribuição da população
previsível, tornando desta forma elemento conhecido
do problema da instalação dos serviços públicos o
valor teto da população que êles deverão atender. O
atual zoneamento permitiria teoricamente urna po-
pulação residente máxima de 70 milhões de habitan-
tes. Isto é, cêrca de metade da população dos EE. UU.
poderia caber em New York, se tôda a cidade fôsse
construída ao máximo, de. acôrdo com os limites per-
mitidos pela atual legislação, o que evidentemente
nunca se dará. Porém êsse valor nos mostra que é
possível, como de fato foi, realizar enormes concen-
trações de população em alguns pontos, com grave.
sobrecarga dos serviços públicos e dano para a vida
social. É o que acontece em São Paulo, e cada dia
com maior gravidade. Com a nova proposta de 70-

neamento de New York a população teto possível
seria de pouco mais de 12,5 milhões para os 5 "Boros"
da cidade. A população calculada para 1970 é de
pouco mais de 8,5 milhões. - Vê-se dai quão realís-
tica é a proposta feita e como poderá exercer eficaz
influência na equitativa distribuição da população,

Como foi feito o trabalho. "Todos os cálculos e.
plantas foram baseadas sôbre o estudo dos usos atuais
e tendências discerníveis mais do que sôbre possibi-
lidades teoréticas". Necessidade reconhecida de, fun-
dar o zoneamento sôbre a pesquisa da situacão urba-
na e de suas tendências. - Não é possível fugir a
essas premissas sem cair em arbitrariedades.

"Isso envolve a estimativa do emprêgo e da po-
pulação, necessidades de terreno e espaço baseados
sôbre tôdas as fontes disponíveis e verificadas pela
discussão com organizações de negócios especialistas
nos campos residencial e industrial e 10 (dez) con-
sslhos técnicos". Contando, como vimos, no total, 147
cola boradores.

"Isso implicou também na aplicação de medições
gerais quer quanto ao uso do solo e volume dos edi-
fícios nas áreas construídas existentes bem como em
tôdas as áreas vagas da cidade."

"Uma nova consideração foi feita no regulamento
de uso - o empenho tendo sido o de, estabelecer po-
sitivamente quais os usos que devem ser permitidos
para cada propriedade, no logar de simplesmente ex-
cluir, na maior parte, usos que se pensa sejam cen-
suráveis, como atualmente."

"Uma base significativa para as recomendações foi
o estudo de tôda a edificação em 1 948, mostrando ten-
dências em aproveitamento do solo, volume, densida-
de, amenidade, parqueamento de, automóveis e facili-
dades de carga e descarga".
"Foi imaginado um sistema de um só mapa para os

5 distritos urbanos, e uma ordenança simples de usos
permitidos foi organizada em tôrno de, 15 distritos
básicos de uso e uma meia duzia de contrôles gerais
e simplificados de volume".

Propostas. "Como um guia simplificado para o
máximo volume que pode ser construído em cada lo-
te na cidade, foi estabelecido um coeficiente de apro-
veitamento, que é um múltiplo da área do próprio
lote",

"Para continuar a assegurar iluminação nas ruas
da cidade e áreas de fundos, mas para libertar o pro-
jeto de edifícios do presente rígido contrôle sôbre a
forma dos edifícios, os projetistas poderão balancear
o ângulo de obstrução de iluminação desde que a ilu-
minação total fique num padrão adequado."

"Para melhorar as amenidades quer da habitação
quer do trabalho, foram previstas áreas laterais e de
fundo mais adequadas; mais espaço livre aproveitá-
vel, acessível aos moradores, será exigido; serão me-
lhoradas as áreas nos edifícios comerciais e manufa-
tureiros ao mesmo tempo que permitida considerável
Iiberdade em utilização no andar térreo, que consti-
tue o espaço útil rendoso dêsses edifícios."

"As janelas legais em todos os edifícios terão asse-
gurado iluminação adequada e melhorada e ar atra-
vés de um novo e simples expediente que tornará o
projeto dos páteos e sua revisão pelo Departamento
de Habitação e construção muito mais ácil".

"Para assegurar as áreas mais importantes para o'
trabalho, serão proibidas as residências em todos 01'\
distritos manufatureiros, com exceção dos muito leves,
de tipo caseiro".



"Em lugar de ser permissível, o estacionamento fora
das ruas será compulsório, numa escala decrescente,
dependendo da disponibilidade, prática de espaço e
de considerações econômicas do valor do solo".

"As facilidades para carga e descarga fora das ruas
será compulsória, ainda que retroativamente, nos
edifícios comerciais e manufatureiros de tamanho su-
ficiente para tornar êsses serviços praticáveis",

Destas disposições duas coisas ressaltamos: Pri-
meiro, o conceito de que as praças e vias públicas
não podem ser tomadas pelo estacionamento, com
grave repercussão quer sôbre a circulação urbana
quer sôbre o próprio custo das melhorias realizadas
para atender a essa circulação e que ficam inapro-
veitadas para êste fim. Acresce ainda que a enorme
área absorvida pelo estacionamento corresponde na
média a um número bem pequeno de pessoas, Numa
contagem feita na entrada da Praça da Bandeira, em
São Paulo, p.ex., pela manhã, sôbre 1800 veículos
procurando o centro notou-se que mais de 600 dêles,
portanto mais do que o têrço, só tinham um passa-
geiro, o próprio condutor do veículo; são êstes ge-
ralmente os que estacionam, pois os carros lotados
(400 sôbre 1800) são na quase totalidade taxis. No
mesmo tempo contaram-se 68 ônibus lotados sôbre
um total de 79, o que mostra que a complicação crea-
da pelo estacionamento particular está a exigir me-
didas como as que alvitra o novo zoneamento de
New York. "Compulsory off street parking and load-
ing facilities".

O segundo ponto a relevar é o da retroatividade
invoca da, sem o que, muito difícil será consertar as
cousas se todos os usos não conformes forem admi-
tidos.

Continuamos na leitura do projeto.
"Um zoneamento com maior fundo será previsto

naquelas quadras onde as condições existentes e ten-
dências prováveis mostram uma procura para maior
e mais profunda área de depósito para ope.rações
mais econômicas e modernas".

Efeitos sôbre a cidade. "O plano de novo zonea-
mento protegerá o valor de tôdas as atuais pr opr ie-
dades que estão convenientemente localizadas e im-
pedirá que tôda propriedade, seja afetada prejudicial-
mente no futuro pela invasão de usos e volumes in-
compatíveis". Deve ser ressaltado o lado importante
desta conseqüência, protegendo a iniciativa e o uso
contra a especulação - protegendo a liberdade de
uso contra a prepotência do abuso.

"Restringindo o uso comercial e manufatureiro às
localizações lógicas e provadas, as áreas re,sidenciais
serão protegidas e a cidade como um todo se benefi-
ciará econômicamente da prevenção de invasõe,s es-
peculativas irregulares; ao mesmo tempo, o sangue
vital da cidade, "a manufatura", (lembramos que se
parassem as fábricas de roupas feitas de New York,
as mulheres dos EE. UU. ficariam em breve sem
roupa), "será protegida e encorajada pelos distritos
cuidadosamente planejados e regulamentados". En-
tão, não incentivar desordenadamente a indústria,
mas ordená-Ia convenientemente é o que, é preciso,
O assunto da de centralização é outro, é o do âmbito
regional. - Êste do zoneamento - é o problema da
distribuição atual, defendendo interêsses vitais,

"O novo regulamento de uso e volume proverá à
cidade as bases para terminar o planejamento de to-
dos os serviços urbanos; os expedientes e contrôles
recomendados para as edificações tornarão mais rea-
lizável a construção de edifícios mais econômicos e
mais úteis".

Dessas notas verifica-se a alta relevância do plano
de zoneamento e seu enorme valor e poder no sentido
de ordenar a cidade, e mesmo tender a resolver seus
problemas.

Finalizamos essas notas transcrevendo os objetivos
visados pela nova proposta de zoneamento, que sem
comentários mostrarão qual o enorme alcance, do zo-
neamento no sentido de resolver problemas urbanos
modernos,

Objetivos: "Repartir a área da cidade e zoneá-
Ia pelos usos necessários de tal maneira que sua uti-
lidade e valor fiquem acrescidos".

"Evitar acréscimos de compactação onde ela já se
manifesta e evitar futura cornpactação, tanto quanto
possível, em outras áreas".

"Evitar excessivo aproveitamento e densidade de
população em áreas residenciais".

"Favorecer a redução do tempo de percurso con-
sumido na viagem da moradia ao trabalho".

"Evitar invasões prejudiciais de usos incompatíveis
em áreas de zoneamento residencial ou industrial,
respectivamente" ,

"Conservar as áreas industriais e, comerciais e assim
encorajar maior emprego".

"Promover contrôle mais eficiente do volume das
edificaçôes de forma a conservar luz, ar e espaços
livres utilizáveis".

"Aliviar o congestionamento das ruas através da
exigência de facilidades para estacionamento e ope-
rações de carga fora das próprias ruas".

"Isolar e controlar a localização de usos nocivos
não desejáveis".

"Incentivar os planos bem concebidos para desen-
volvimento de áreas obsoletas". - C. L.

ALISTAMENTO ELEITORAL

O L A. B., apoiando movimentos que trabalham
para esclarecer o povo no sentido de promover um
maior alistamento eleitoral, - orientará os associa-
dos interessados no sentido de lhes conseguir o título
de eleitor.

CONCURSO DE HOSPITAIS

A comissão julgadora do concurso entre equipes
universitárias ainda não terminou seus trabalhos'
mas podemos garantir que não se trata de "moleza"!
A maioria dos memoriais justificativos são muito es-
tensos, o que prova a seriedade com que foi abordado
o tema. A leitura e análise pormenorizada das expli-
cações e levantamentos está dando bastante trabalho
à comissão.

S. PAULO DE HÁ POUCO

Êste foi o largo da Misericórdia em 1860. A pra-
cinha foi alvo das primeiras preocupações urbanísti-
cas dos edís paulistanos: diversas resoluções foram
tomadas pela Câmara no sentido de seu aumento a
fim de poder acolher o povo que vinha à igreja 'da
Misericórdia, então Matriz.

)

Nêste largo funcionou o Paço do Conselho e lá
perto a cadeia; nêle foi construí do o primeiro chafariz
(até 1886), em sua embocadura se situou o primeiro
mercado, composto de 8 pequenos prédios.

Ê ainda nêste largo, que se realizaram os protestos
públicos contra a ordem de D. Maria I, proibindo a
existência de indústrias no Brasil (1785).
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LURÇAT

o Museu de Arte está expondo em sua grande sala
um belo conjunto de tapeçarias de Jean Lurçat; a
mostra é completada por desenhos e alguns quadros.
A nota que reproduzimos abaixo, de autoria de Ger-
main Bazin, conservador do Louvre, publicada no
catálogo da exposição coloca muito bem a importân-
cia dêste renovador da tapeçaria francêsa, artesanato
que teve seu apogeu nos séculos XIV e XV e que,
com sua decadência, chegara a deixar até há pouco
os obreiros de Aubusson na miséria.
A obra de Jean Lurçat oferece ao historiador um

fenômeno do qual posso citar só um outro exemplo,
que é o de Cézanne. Antes que nascesse na sua cons-
ciência aquela vontade construtiva que criou a arte
moderna, Cézanne, como se quisesse experimentar o
que devia rejeitar, se abandonou à todos os excessos
de um temperamento romântico. Também em Luçart
há dois artistas: na idade em que a maioria dos artis-
tas goza com tôda justiça do acabamento de uma obra
cuja vocação naquele momento termina, Lurçat, lan-
çando-se na aventura, recomeçou a sua carreira no
ponto onde outros terminaram.

A pintura de Lurçat, entre as duas guerras mun-
diais, aparece-nos como uma longa espera, uma es-
pécie de Advento, precedendo o tempo do milagre. O
universo imaginário que êle pinta entre 1925 e 1939 é
uma expressão simbólica da ausência. Compraz-se
em evocar ilhas desertas, animadas por alguns peda-
ços de muros, onde cresce, em lugares espalhados, a
miserável herba que só dá nos escombros, e onde
as árvores mutiladas parecem esquele.tos trágicos.
Outras vêzes, usando atributos de material empres-
tado pela Marinha, representa naufrágios que trou-
xeram às terras de.sconhecidas alguns restos da civi-
lização: acontece que um náufrago torna a encontrar
com amargura, neste ingrato universo, os restos tor-
nados insignificantes dessas obras dos homens. Assim,
durante vinte anos, Lurçat viveu nesta privação da
Nature.za, à qual foram condenados todos os artistas
privilegiados, pelo movimento de abstração de 1910.
Mas, no fim daquele tempo, uma inquietação o agitou,
uma necessidade de escapar dêsse universo de ascese,
para satisfazer a sua fome e a sua sêde de imagens.
Graças a uma espécie de iluminação, compre.endeu
que esta abstração que o sufocava estava em cone-
xão com uma pintura, tornada serva de uma estética:
procurou a libertação, fugindo para um outro mundo
plástico.

A arte da tapeçaria, que foi o brilho da França por
muito tempo e que. tinha caído em degenerescência
há mais de dois séculos, ofereceu a Lurçat a oportu-
nidade de uma experiência total, a possibilidade de
uma recriação começando pelo elemento primordial,
de. qualquer operação artística: o artesanato. Uma
pesquisa profunda dos caminhos e dos meios conduziu
o artista a descobrir novamente não só a técnica, mas
a poética dessa arte que na Idade-Média foi a men-
sagem do conto, da lenda e da fábula.

Êle percebeu que meios oferecia à expressão moder-
na uma arte de imagens, que, mais do que a palavra,
se adapta à audácia das metáforas, daquelas inter-
rupções do pensamento, ultrapassando o racional, e
que constitue. o verdadeira estilo poético contempo-
râneo.

Pelo choque dessas metamorfoses desatou-se enfim
o complexo que desde cinqüenta anos impedia o e.n-
contro entre artista e universo. O mito tornou a
realidade lícita: introduzida pelos poetas, a Natureza
retomou posse. do domínio da arte e que tinha sido
seu no Ocidente antes do século XX.
Lurçat achou-se então na situação de um criador

privilegiado; depois de cinqüenta anos de privação,
aconteceu que tudo era novo e o mundo novamente

virgem. Lurçat, novo demiurgo, evocou os animais,
as plantas, os astros e os mundos do nada para onde
tinham sido jogados pela arte contemporânea; êsse
novo vocabulário naturalista, no qual todos os termos
são reversíveis, graças à ficção poética, faz pensar no
polimorfismo da arte romana. Da mesma maneira que
o escultor do século XII, êle gosta de forjar aquêles
monstros que permitem ao homem criar conforme a
Natureza, sem ser limitado por ela. Desde 1940, cêrca
de oitocentas tapeçarias foram já tecidas segundo seus
cartões, e essa ampla cosmogonia que o artista reali-
zou em lã, é dirigida por um mito central, o mito
apolíneo que torna o sol a fonte de tôda a vida. O
antigo deus mediterrâneo ilumina novamente o mun-
do da arte. Apelo vencedor expulsa os mitos tenebro-
sos, as tauromaquias sangrentas, os demônios freu-
dia nos que governariam as imagens do nosso tempo
desde o início do nosso século.
Durante dez anos Lurçat se dedicou com uma pai-

xão exclusiva à experiência da tapeçaria. Eis, porém,
que há dois anos o artista retomou seu pincel, como
se quisesse reagir contra o possível perigo de auto-
matismos derivando, em qualquer profissão, de um
excesso de destreza. Coisa estranha: sob o seu pincel
vemos renascer um mundo vizinho àquele que foi
seu antes de começar com a tapeçaria, um mundo que
não é mais solar, mas um mundo sublunar, um pla-
nêta misterioso cujos únicos sêres são os insetos in-
quietantes, onde, sob um céu implacável, os rochedos
parecem fantasmas. Esta curiosa experiência demons-
tra que em arte, mediante uma fôrça misteriosa, a
imaginação criadora se acha ligada essencialmente à
maneira de expressão escolhida pelo artista.

Assim se desenrola diante dos nossos olhos encan-
tados êsse esplêndido poema de imagens. A Vida, e.
não mais a Morte, anima novamente a arte; a Vida,
inteira una em cada uma de suas manifestações, que
não pode ser representada, mas evocada por meio de
alusões, de equivalência e de símbolos. O gênio de
Jean Lurçat consiste numa extraordinária riqueza
de invenção, ao mesmo tempo de formas e. imagens
poéticas. Essa virtude plástica e poética é devida ao
espírito de liberdade, introduzido pelo Cubismo e pelo
Surrealismo. Se Braque. e Picasso não tivessem eli-
minado a tirania da aparência nas pinturas, se André
Breton não tivesse tornado a encontrar o valor da
violência da palavra, o empreendimento de Lurçat
não teria sido possível. Temos a impressão de que.
com Lurçat se encerra uma era, isto é a do "pr imiti-
vismo" da arte contemporânea. Com êle entramos na
serenidade, na ple.nitude do classicismo.

PRO-ARTE

O Museu de Arte está apresentando em sua sala
grande de exposições uma série de pintores, dese-
nhistas e. gravadores, agrupados em tôrno do nome
"Pro-Arte", associação de difusão artística conhecida
especialmente nos meios musicais do país. O grupo,
do qual figuram Hansen, Ficker-Hoffmann, Mohaly,
Thalheimer e muitos outros, - se apresenta num
elevado nível e difícil seria destacar obras. No en-
tanto, parece-nos salientar-se as gravuras admi~'áveis
de Hansen que ao profudo conhecimento da técnica
alia um poderoso desenho ainda muito ligado ao
melhor expressionismo alemão. De Yolanda Mohaly,
de cujas aquarelas e gouaches gostamos bastante, -
infelizmente já vimos obras melhores. Como home-
nagem, o grupo apresenta uma série de. trabalhos do
saudoso Ernesto de Fiori de quem preferimos de
longe as esculturas e desenhos.

DESENHOS DE DI CAVALCANTI

Ao sair o presente boletim, o Museu de Arte Mo-
derna, estará apresentando uma série de desenhos
dêsse excelente pintor. Recomenda-se vivamente.

BOLETIM

Folheamos recentemente o Boletim do Museu de
Arte. É de tirar o chapéu; temos um longo caminho
a seguir com o nosso. É muito bem cuidado, impresso
e. apresentado.



Platner é uma das melhores "aquisições" de nosso
ambiente artístico; êste jovem e ótimo pintor traz-
nos algo que prezamos muito: amor pela matéria com
que lida e seriedade profissional. Seu arrôjo não
é improvisado; ao contrário, por vêzes é até por de-
mais comedido, estudado. Dêle conhecemos telas ex-
postas em diversas mostras, inclusive na Bienal.
Recentemente, despedindo-se, expôs no Museu-de Arte
Moderna. Agora irá à Itália executar em Bolzano
os painéis para o Palazzo Consiliare, como prêmio do
concurso internacional de que participou.

Gostamos muito, das obras de Platner, de seus es-
tudos riscados sôbre massas pastosas e lisas ligei-
ramente coloridas; é nêstes esboços que, melhor se
percebe a inteligência de seu desenho e a hábil com-
posição de sensibilidade mais arquitetônica talvez do
que pictórica. Desta mostra, por exemplo, destaca-
ríamos os estudos para "Vida de S. Paulo" realmente
magníficos em seu equilíbrio.
A composição em Platner, no entanto, chega por

vêzes a ser uma quase "mania". As figuras ficam tão
"amarradas", "empacotadas" nas telas que ficamos
com pena dessa tortura formal! Esta geomêtrização
por vêzes leva o quadro a uma limitação expressiva.
O mesmo se poderia dizer da simplificação de, planos
cromáticos nas figuras que as tornam distantes e des-
personalizadas. Estas figuras têm algo de mediterrâ-
neo e representam, a meu vêr, a parte da obra de
Platner menos influenciada pelo ambiente em que
atualmente vive.
Já as paisagens refletem com sensibilidade carac-

tísticas bem assimiladas. Devemos destacar as ma-
rinhas e paisagens com pescadores em primeiro pla-
no. Os morros e especialmente as linhas retas do
horizonte, urbano, atraíram inevitàvelmente o "pin-
tor compositor" Platner.

É agradável perceber em suas telas um pintor de
fôlego que quando ataca um painel não o faz como
quem simplesmente aumenta as proporções duma
tela de cavalete. Seus painéis têm a monumentali-
dade digna do "muro pintado" na melhor tradição.
Gostamos do painél com tema baseado no café e tra-
balhadores agrícolas, preparado para um banco pau-
lista. Gostamos menos do painel para a residência
de O. Americano, em que houve certamente, limitação
cromática do material (pastilhas).

Desejamos boa viagem, bom trabalho e rápido re-
gresso a Karl Platner, um dos melhores e mais dig-
nos pintores que nosso ambiente artístico tenha ga-
nho nos últimos anos.

KARL PLATNER

Acíma, uma figura de Platner. Abaixo, lUU dos dese-
nhos baseados na vida do apóstolo S. Paulo.
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ARQUITETO MILTON
ROBERTO

Inaugurou-se dia 25, na séde
do I. A. B. - S. Paulo, uma
placa de bronze em homena-
gem à memória de. Milton Ro-
berto.

Arquiteto cujo valor é bem
conhecido, presidente do 1. A.
B. quando de sua morte, essa
homenagem póstuma parece-
-nos das mais justas e. simpá-
ticas. Juntamo-nos a ela com
a certeza de que podemos fa-
zê-Io em nome de todos os
colegas.

NOVO CONSELHO DIRETOR
Foram eleitos os seguintes colegas: Ciampolini,

Lohbauer, Junqueira Caldas, Marcial Fleury e Serpa
Albuquerque. O Conselho Fiscal será formado pelos
colegas Rino Levi, Bratke e Cacciola.

CIMENTO AMIANTO

Desde há algum tempo vem se reunindo na séde. da
Associação Brasileira de Normas Técnicas, uma co-
missão que trata da elaboração de novas normas para
chapas onduladas de cimento amianto. Dessa comis-
são faz parte nosso colega Philipp Lohbauer que sôbre
o assunto prestou-nos alguns esclarecimentos.
Tratando-se de um material de largo emprêgo, a

normalização da sua fabricação e aplicação parece-
-nos merecer da parte dos arquitetos a melhor das
atenções.
A primeira parte dos trabalhos da referida comis-

o são constou da total revisão das antigas normas, tendo
sido introduzidas diversas modificações referentes aos
capítulos sôbre medidas e métodos de ensaio.

Temos em mãos o Ante-Projeto das Especificações
e dos Métodos e Ensaio. O primeiro prevê todos os
requisitos exigíveis pelo consumidor na parte de fa-
bricação das chapas: moldagem, existência de trincas,
côr, dimensões, comprimento nos ensaios de labora-
tório e condições de aceitação e rejeição do lote.

O segundo trata dos métodos de ensaio de. resistên-
cia à flexão, imperrneabilidade, absorção de água e
pêso específico relativo.

Terminada essa primeira fase, a comissão trata
agora de, elaborar novas Normas de Aplicação. Essa
parte interessa mais de perto aos arquitetos, pois as
conclusões da comissão, uma vez aprovadas, trans-
formar-se-ão em exigências oficiais no emprêgo das
chapas: vão livre, recobrimento, etc .. Lembramo-nos
de que há pouco tempo foi realizada na séde do I. A.
B., a pedido da comissão, uma mesa redonda de ar-
quitetos e engenheiros para discutir o problema e,
prestar esclarecimentos.
Em outra oportunidade voltaremos ao assunto com

maiores detalhes sôbre essa parte.
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AREAS DE INSOLAÇAO PARA COMPARTIMEN-
TOS DE PERMAN~NCIA DIURNA

O atual Código de Obras Artur Saboia estabelece
distinção entre areas de insolação para compartimen-
tos de permanência diurna segundo a localização do
edifício na cidade. Assim, enquanto exige, na Zona
Urbana, a osculação, pelo sol, do piso do pavimento
mais baixo no dia mais curto do ano, na Zona Central
considera suficientes áreas com dimensões propor-
cionais ao número de pavimentos. A dimensão mmi-
ma é de 2,50 x 4,00 m. para 1 pavimento, aumentando
0,40 m. na menor dime;nsão por pavimento, mantendo-
-se sempre a relação ~,ó x 4 entre largura e compri-
mento. (Ar t. 15'7 e parágrafos).

O projeto de novo Código, elaborado pelo Executi-
vo, manteve, tal discriminação. Enquanto exige na
Zona Urbana áreas com 1 hora de insolação, admite
na Zona Central áreas capazes de conter em planta
um círculo cujo diâmetro é dado pela fórmula

h
D = 2,50 m + - sendo h a altura da edificação a

5
partir do piso considerado.

Tal critério, como o do Código Saboia, dá em re-
sultado, para o mesmo número de andares, áreas
muito menores na Zona Central que na Zona Urbana.
Os órgãos representativos das classes interessadas

consideraram tal diversidade injustificável uma vez
que:

- 1.0) - As condições mínimas de salubridade e
higiene de um aposento dependem de seu destino e
não da localização do edifício na cidade;

- 2.°) - A chamada Zona Central é delimitada
por um perímetro arbitrário, sujeito a modificações
periódicas; assim, as exigências para um determinado
rote podem ser alteradas de um dia para outro sem
obedecer a qualquer critério racional ou científico:
- 3.°) - É na Zona Central onde se verifica, 10-

gicamente a maior concentração de grandes edifícios
e portanto menos espaços livres. Assim se poderá
admitir, a rigor, exigências menos severas para a
Zona Urbana, uma vez que a menor densidade de
construção, permite, com áreas menores, condições
razoáveis de insolação e arejame;nto. O critério in-
verso, adotado pelo Código Saboia e pelo Projeto do
Executivo é que é injustificável.

Baseados nessas considerações e, levando em conta
os fatores que desaconselham a aplicação do gráfico
de insolàção, como já foi exposto em nota anterior,
quando do exame de áreas para insolação de, aposen-
tos de permanência noturna, propuseram os órgãos
representativos das classes interessadas que as áreas
para a iluminação e ventilação de compartimentos
de permanência diurna em qualquer zona da cidade
tivessem na base superfície mínima de 10 m2 com
acréscimo de 6 m2 por andar, respeitando-se entre as
suas dimensões a proporção de 2 para 3. - R. C. C.



GRANDJEAN DE MONTIGNY, ARQUITETO
DA MISSAO FRANCESA

Dentre os arquitetos que marcaram época, modifi-
cando e influenciando o desenvolvimento de nossa
arquitetura, avulta o nome de Montigny, arquiteto
pertencente à missão artística francesa que veiu para
o Rio de Janeiro em 1816.
Auguste Henri Victor Grandjean de Montigny nas-

ceu em 1776, duma família em que figuravam diversos
artistas e arquitetos. Foi aluno dos famosos arquite-
tos Percier e Fontaine autores do Arco do Triunfo do
Caroussel, das arcadas da "rue de Rivoli", das refor-
mas executadas no Louvre, nos castelos de Fontaine-
bleau, Versailles, Rambouillet além duma infinidade
de. desenhos de decorações que serviram, durante dé-
cadas, tanto para inspiração como para a pior das
cópias. Aluno favorito dêstes mestres neoclássicos
recebeu em 1799 o "Prix de Rome" devendo-se a êle
a iniciativa e reforma da Villa Medicis, delicioso pa-
lacete sede dos premiados do governo francês em
Roma. Na Itália, além de inúmeros desenhos de via-
gem, realizou a reforma do monumento cônico a
Cecília Metella, na via Apia e projetou um teatro
para Nápoles.
Voltando à França foi contratado por Jerônimo

Bonaparte, rei da Westfália e indo a Cassel (Alema-
nha, 1810), projetou belos jardins em que unia hàbil-
mente a simetria da paisagistica francesa com as for-
mas "livres" dos jardins inglêses; executou o plano
dos jardins de Cathrinental, um arco de triunfo, um
portão monumental e a Residência Real, obra de fô-
lego. Com a derrota napoleônica de Leipzig (1813)
volta a París.

Após a batalha de. Waterloo (1815), deu-se um fato
curioso: houve uma impressionante procura de artis-
tas e intelectuais franceses, evidentemente quase to-
dos com dificuldades em trabalhar, por parte de
inúmeros países europeus. É interessante observar
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IIIontigny, segundo >n11 retrato de A. ;\luller.

êste momento da história eur opera em que a França
derrotada espalha pelo mundo afora, sua cultura im-
pregnada de ideais românticos e do ar liberal da re-
volução burguesa.

O Czar Alexandre I pediu nessa ocasião a Fon-
taine para apontar um arquiteto para S. Petersburgo;
a indicação recaiu naturalmente em Montigny. Mas
ao mesmo tempo, o Marquês de Marialva, com a aju-
da de Humboldt, convidava artistas para virem ao
Brasil. E Montigny preferiu esta alternativa e em-
barcou com a espôsa, quatro filhas e uma criada,
junto ao grupo chefiado por Lebreton, denominado
"a missão francesa de 1816".
A importância de Montigny no Brasil não residiu

apenas em sua obra arquitetõnica (inúmeros palace-
tes do Rio de Janeiro, alguns ainda existentes), como
na orientação da formação dos arquitetos brasileiros.
Criada a Escola de Belas Artes (vide o n.? anterior
dêste boletim), cuja seção de arquitetura foi orientada
por Montigny, apesar de muita luta intestina, os alu-
nos de arquitetura fizeram sua formação na base do
estudo analítico e reproduções dos desenhos feitos por
êle na Itália e França. Pode-se mesmo dizer que por
vez primeira estudava-se arquitetura analítica num
curso brasileiro de arquitetura. A influência eviden-
temente neo-clássica desta orientação e. o exemplo de
Grandjean de Montigny foi marcante e traçou as di-
retivas do ensino da arquitetura até nossos dias.
A influência formal da obra e dos ensinamentos de,

Montigny não foi menor e como seu resultado po-
demos observar inúmeras edificações neo-clássicas de
extremo bom gôsto e, que são importantes no desen-
volvimento de nossa arquitetura; para não ir muito
longe, sirva de exemplo desta influência o próprio
Teatro Municipal de S. Paulo.

No próximo número do boletim publicaremos uma
lista de obras re.centemente demolidas ou ainda exis-
tentes, de autoria de Montigny. Recomendamos a
leitura da biografia de Grandjean de Morrtigny, es-
crita por Morales de los Rios; apesar de certa proli-
xidade devida ao desejo do autor de fielmente retratar
o Rio de Janeiro na época da Missão Francesa, con-
tém o livro dados interessantes e completos a respeito
daquêle arquiteto. - J. W.

DIREITO DE SUPERFíCIE E URBANISMO

O urbanista italiano Luigi Dodi apresenta uma obra
de H. Bernouilli (La cittá e il suolo urbano - A. Val-
lardi - Milano) sôbre. o sempre focalizado problema
da relação entre o desenvolvimento do planejamento
urbano e o direito particular sôbr e o próprio solo
urbano. Duas fôrças antagônicas em luta, sendo que,
se de um lado a propriedade subdividida dos imóveis
das cidades é obstáculo à realização dos planos urba-
nísticos, por outro lado ela tem uma função regula-
dora e crítica dêsses mesmos planos que não deve ser
desprezada. Se todo o solo urbano fôsse público, que
disparates não seriam realizados com muito maior fa-:
cilidade e em muitos lugares! As dificuldades melho-
ram em geral os planos, por torná-los mais aderentes
à realidade. A "tabula rasa" não é condição essencial
do bom urbanismo, embora sem dúvida facilite as
soluções.

O urbanista Dodi, na introdução à obra, afirma o
que todos os urbanistas estão dizendo nêsses últimos
anos, isto é, que a metrópole tornou-se palco para
"a luta encarniçada dos interêsses, prevalecendo a



obsessão dos fatores econômicos, a respiração sempre
mais arfante dos organismos urbanos por demais
congestionados" (é de se duvidar, que uma vez atin-
gido o congestionamento, sej a possível voltar inte-
gralmente a um estado normal, pois a congestão das
funções e serviços é o sintoma de que a cousa está
errada ou descuidada desde há muito tempo, para
produzir aquêles efeitos). "Como imediata conse-
qüência dêste estado temos uma queda dos valores
humanos, da própria dignidade do homem, que em
muitos casos torna-se um mero número sujeito a uma
dura lei que ignora ou não avalia suas exigências,
não somente materiais, mas espirituais ou morais".

Afinal todos os urbanistas estão dizendo isso: não
se trata nas cidades de resolver um problema de
engenharia, mas de enfrentar um problema humano.

H. Bernouilli, em seu pequeno livro, de leitura in-
teressante e proveitosa, nos mostra que, tôda a vez
que se. fez urbanismo em grande estilo foi preciso
recorrer à propriedade comum indivisível do solo
urbano, ficando apenas aos habitantes a propriedade
dos edifícios (benfeitorias) construí dos sôbre o solo
público (direito de superfície). Mostra-nos o exemplo
das cidades de colonização da idade média, em que o
senhor feudal ou a comuna ficavam com a proprie-
dade do solo, recebendo dos que a utilizavam com
suas construções um dire.ito, um fôro.

"A separação jurídica entre a construção e o terre-
no continua de pé ainda hoje como um resto do passa-
do em alguns lugares", p. ex., na Inglaterra.

Com o tempo porém, e especialmente após a Revo-
lução Francesa, os direitos pagos pelo uso do solo, ou
foram abolidos ou foram resgatados, dando lugar,
exatamente ao se iniciar a grande época da transfor-
mação industrial, ao direito particular parcelado do
solo urbano, e daí à possibilidade, pelo fato dêsse solo
tornar-se objeto de mercado, com características a
monopólio, de enormes valorizações, recebendo o
particular o benefício criado em volta de sua pro-
priedade pela atividade e iniciativa da coletividade
tôda. Além do mais, tratando-se então apenas de um
problema de renda e não de. uma questão social, a
tendência foi de se abusar do uso rio solo, sem res-
peito a quem quer que seja.

"A máxima renda é obtida, com o aproveitamento
máximo do solo; portanto, em função da possibilidade
de construir sôbre um determinado lote cinco anda-
res no lugar de três, ou então três quartas partes da
área no lugar de uma quarta parte, são de.terminadas
diferenças notáveis de renda e pois, de preço. A es-
peculação "então conseguiu o aumento progressivo
das alturas dos prédios. O limite da extrema tolerân-
cia que cada cidade havia determinado para a edifi-
cação e que fôra imaginado exatamente como limite
extremo, tornou-se, graças ao comércio das áreas edi-
ficáveis, norma corrente e lei aplicada" (Lembra êste,
o conceito expresso uma ocasião com relação a São
Paulo e que foi citado também no caso de Londres:
as cidade tornam-se cristalizações de seus códigos de
edificação. - De fato todo o mundo quer o máximo,
a média sendo então pràticamente êste máximo). -
"Uma vez estabelecida a máxima possibilidade de edi-
ficação, o projeto de um prédio deixa de ser um
trabalho de creação e. torna-se um simples problema
de cálculo. Construir anexos externos e internos,
sobrepujar os limites dos regulamentos é tarefa mais
de empresários de, construção do que de arquitetos.
A especulação, que dominou o mercado dos terrenos,
não titubeou em se servir dos mestres de obras cons-
trutores para amontoar as casas umas junto às outras
e para cercar com construções tão vulgares os velhos
centros urbanos."

tensões avançadas pelos proprietários individuais por
fôrça do direito e do uso.

"Quando a renda da propriedade. do solo aumenta
não graças a seu proprietário mas, como acontece
freqüentemente pelo desenvolvimento das cidades,
especialmente pelas obras realizadas pela coletivi-
dade, o lucro maior que provém exatamente da Co-
munidade deve voltar em proveito da própria Comu-
nidade".

Após ter dissertado sôbre a possibilidade de reaver
êsse valor acrescido pelos impostos, o autor citando o
exemplo de Amsterdam, Estocolmo e outras cidades,
conclue pela ne.cessidade da comunidade expropriar o
solo para a realização de grandes planos, concedendo
aos cidadãos que pretendam construir apenas direito
de superfície, mediante. contrato.

ROMA (OU SAO PAULO?)

"Quanto mais forte tem sido o crescimento das ci-
dades e portanto o aumento da renda da propriedade
imobiliária, tanto mais tem se acentuado o divórcio
entre as necessidades das próprias cidades e as pre-

A prova dos ensinamentos que decorrem do livro
acima citado, de H. Bernouilli, pode ser colhida em
qualquer cidade em fase de crescimento rápido. Nós
conhecemos São Paulo, cidade nova; mas mesmo uma
cidade velha pode apresentar o aspecto da mais de-
senfreada especulação: haja visto Roma. Os jornais
e revistas da península voltam freqüentemente a fo-
calizar o problema "dos escandalosos lucros dos 10-
te adores em Roma", citando os cruciantes problemas
da "selva de cimento Romana" (vide or artigos de
Sílvio Negro no "Corriere deHa Sera" de Milão).
Portanto em todo lugar onde não houver uma sadía

política urbanística haverá invasão das áreas circun-
dantes do núcleo urbano por parte de gente que quer
se aproveitar dos enormes acréscimos de. valor do
solo determinado pela atividade dinâmica dos gran-
des núcleos populacionais.
E portanto o alarme lançado com relação à nossa

cidade e as grandes e gerais medidas alvitradas não
são invencionices, mas fruto do conhecimento de um
problema real e universalmente conhecido e. das so-
luções também universalmente alvitradas.
Vejamos Roma. Nestas últimas décadas, e especial-

mente após a guerra, Roma tem crescido muito, mes-
mo em confronto com crescimentos mais rápidos do
que os da Europa dêstes últimos tempos: mais ou
menos, temos um aumento de 700.000 habitantes em
15 anos. O que acontece então? O que acontece em
São Paulo: tôda área livre perto ou mesmo longe da
cidade, mas que, tenha uma remota probabilidade de
ser alcançada por algum serviço público, é tomada
de assalto pelos loteadores, agentes da "especulação
que pela simples marcação, no terreno descampado
e sem melhorias de espécie alguma, às vêzes sem
acesso, de alinhamentos e de lotes, presume. ter
transformado o terreno infecundo, abandonado pela
agricultura à margem das grandes metrópoles, em
terreno urbano a ser vendido ao metro quadrado".

Onde o poder público não tem meios ou fôrça para
intervir, aparecem os que, conhecendo melhor do
que muitos dos chamados técnicos e especialistas, as
grandes leis da produção dos valores sociais, se acam-
pam onde êstes valores vão aparecer para tirar em
seu benefício o máximo proveito dêles. Êsses são os
verdadeiros e grandes problemas urbanísticos a ser
resolvidos, e que invertem todo o organismo social,
comprometendo o futuro das cidades.

Mais uma analogia instrutiva vamos mostrar, ci-
tando as próprias palavras do articulista referido,
para não diminuir a fôrça de seu testemunho.

Se o -acréscimo da cidade Roma "tivesse que se
tornar uniforme em todos os lados e crescer unifor-
memente em mancha de azeite, êle destruirá a cidade,
fazendo com que ela estoure materialmente sob a
pressão de um tráfego proveniente de. tôdas as dire-
ções e aumentado várias dezenas de vêzes com relação
ao que existia". (Efeito congestionante dos planos



rádio-concêntricos). "Para evitar ao velho centro
êsse fim teria sido necessário desenvolver a cidade
nova aos lados de um eixo exte;rno em lugar de
seguir o critério da convergência sôbr e o centro".
(Não parece que está se falando de algo que já foi
dito para São Paulo?)

"Hoje os urbanistas terão que inverter o movimen-
to e estudar os meios mais convenientes para corrigir
as conseqüências dos erros feitos até hoje".

Nêsse mesmo período São Paulo cresceu de cêrca
de 1.000.000 de habitantes. A ela se aplicam as obser-
vações feitas para a cidade de Roma. - Quantum
satis. - C. L.

III SALÃO PAULISTA DE ARTE MODERNA

Foi solenemente inaugurado na Galeria Prestes
Maia o lI! Salão Paulista de. Arte Moderna.

Contando com um número bastante grande de tra-
balhos de pintura e escultura, o Salão apresenta po-
rém, infelizmente, reduzidíssimo número de arquite-
tura.

Voltaremos ao assunto provàvelmente em nosso
próximo número.

DAS REVISTAS

il A União Internacional de Arquitetos lançou em
Março do corrente, ano, o primeiro número de sua
revista, Trata-se de. uma publicação bimensal, de 32
pagmas, formato 22 x 2>1 cms., texto em francês e
ingres.

Pouco impressionante como realização gráfica, essa
revista apresenta entretanto grande interêsse pela na-
tureza do material com que trabalha. Prova disso
sao as importantes conclusões do 3.° congresso da
U. L A. em Lisboa (veja boletins ns. 2 e 3) publica-
dos nêste primeiro número e, acompanhadas de minu-
ciosa descrição dos trabalhos.

BOLETIM DA A. I. A.

Temos em mãos um exemplar do boletim do Insti-
tuto Americano de Arquitetos (A. L A.). Êsse nosso
irmão mais velho (e mais abastado) nos deixou arra-
zados: 4U páginas muito bem cuidadas de ótima in-
formação. Ê publicado bimensalmente. Dalí tiramos
as notas que seguem sôbre a Coordenação Modular
recomendada pelo último congresso da U. L A.. Co-
mo se sabe aquêle congresso, que contou com delega-
dos de 37 países aprovou unanimemente as resoluções
que relembramos abaixo:-

"Êsse congresso, reconhecendo que a Coordenação
Modular provou ser uma condição essencial para a
industrializaçâo da construção, reafirma a posição to-
mada no congresso de Rabat;

Reconhece que o módulo de, 4 polegadas ou
10 em, é já o mais largamente, usado na maioria dos
países tendo provado ser a "medida de aumento de
dimensões" mais apropriada para construção.

Recomenda:
a) que a U. L A. adote êsse módulo (10 cm.. ou

4 polegadas)
b) que os arquitetos que ainda não tenham ado-

tado êsse módulo, façam-no agora e usem sua
influência para estender o seu uso á indústria
_da construção

c) que à Organização Internacional de Standards
sejam pedidas providências para a adoção do
módulo de 10 em, ou 4" por todo o mundo ...

Como se vê essa recomendação da U. L A. visa
facilitar a industrialização de produtos de construção.
Muitas escolas de arquitetura já ensinam em seus

cursos algo a respeito dessa "maneira sensata" de
coordenar as dimensões dos edifícios com a dos ma-
teriais de que são feitos. O auxiliar mais recente
dêsse ensino é um livreto de, 32 páginas - "Basic
Principles of Modular Coordination" - publicado pela
"Housíng and Home Finance Agency". Êsse livreto,
serve não só para estudantes como também de guia
para arquitetos e engenheiros na aplicação dos prin-
cipias da Coordenação Modular. Outras publicações
acham-se em preparação nos U. S. A .. Atendendo a
um inquérito entre os interessados, a A. I. A. vem
estudando também várias outras formas de fornece;r
material para o estudo da Coordenação Modular: ex-
posições, fotografias, biblioteca de slides, desenhos,
etc ..

Damos abaixo um exemplo simples da aplicação do
módulo. O desenho visa apenas demonstrar a impor-
tância do módulo na coordenação de. materiais dife-
rentes, e não recomendar o detalhe ..
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• A revista "EI Arquitecto Peruano", editada em
Lima, traz uma interessante conferência do arquiteto
Rector Velarde sôbre Claude Nicolas Ledoux.
Trata-se do arquiteto francês do século XVIII que

. "foi arquiteto de Luiz XV, de Madame du Barry, de
Luiz XVI, de banqueiros suíços e holandêses, imagi-
nou muito e construiu pouco, elegante, apaixonado e
discreto, teve duas filhas, o Czar da Rússia o admi-
rava muito e morreu simplesmente de fome."
Mostrando Ledoux como um precursor, o confe-

. rencista diz que não lhe faltou "sinâo o cimento ar-
mado para assustar a Luiz XV e mudar o rumo das
coisas. Claude Nicolas não teve, felizmente, mais que
a pedra; a arquitetura clássica poude assim seguir seu
caminho sob Luiz XVI, disciplinada, correta e en-
cantadora. A pedra tinha ainda muita beleza para
mostrar-nos ..."
Descreve depois a acidentada vida de Ledoux, iden-

tificando-a com sua obra e relatando peripécias inte-
ressantes. Por exemplo durante a Revolução, Ledoux
já com a lâmina da guilhotina suspensa sôbre a ca-
1--~n~ ~2snlv," pevguntar o primeiro nome. do Ledoux
_._,C: p.e.endiam executar. Não era o dêle, Foi solto
e continuou com suas fantasias por mais algum tempo
até que em 1806, pobre" doente, despojado de suas
filhas morre tendo a seu lado o único amigo que lhe
restara: o arquiteto Vignon seu discípulo favorito e
autor da "Madelleine" em París.
Analisando em seguida a obra de Ledoux, procura

ressaltar o alcance ideológico da mesma, baseado nos
projetos de "cidades ideais" e das casas de operários
feitos ao mesmo tempo que. os palácios da nobreza.
Ilustra tudo isso com numerosos clichês dos quais
reproduzimos aqui apenas alguns que nos pareceram
mais interessantes.

Algumas citações de Ledoux, empregadas pelo con-
ferencista merecem também serem reproduzidas:

Casa para artesâos: U111 dos inúmer-os projetos de casas
para a Cidade Ideal de Chaux. Contém moradia e
oficina para os operários que trabalhavam em madei-

ra para tonéis, etc.

• "A arquitetura é para os materiais o que a poesia
é para as letras; entusiasmo dramático do ofício,
não se pode falar nela sem exaltação."

Casa de 2 pavimentos para operários: em pleno século
XVIII uma composição dêsse tipo é realmente algo

de extraordinário.

• "Deve-se dar ao homem dignidade e segurança.
Existirá alguém que o artista possa desdenhar?
O mais humilde deve merecer suas atenções e
receber seus cuidados ..."

• "Quando a arte se separa da natureza não se
dirige mais ao coração, mas tão somente á in-
teligência. E quando esta fica só já sabemos
como se extravia ..."

li "Tu, que queres ser arquiteto, principia por ser
pintor".

• "Tudo que não é indispensável fatiga os olhos,
estorva o pensamento e não acrescenta nada ao
conjunto."

• "Há que desconfiar dessas linhas que se prolon-
gam brandamente, dessas formas que se rom-
pem sob o pêso do falso, dessas cornijas que
trepam como répteis do deserto ..."

Casa de festas de Mademoiselle Guinard: salas de re-
cepção e de jôgo, e um pequen ísstrno teatro onde Ma-
demoiselle Guinard oferecia luxuosas representações

a seus amig-os.Tudo isso foi dito por Ledoux há 150 anos atrás.
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SÃO PAU L O

CONCURSO UNIVERSITARIO DE PROJETOS
DE HOSPITAIS

Parecer da Comissão Julgadora

A Comissão Julgadora, de início, ressalta o bom
nível dos trabalhos apresentados e a seriedade com
que os concorrentes encararam o complexo problema
de planejamento de um Hospital. Julga, ainda, a Co-
missão ter sido atingido o fim colimado pelos organi-
zadores do Concurso - de incentivar o estudo do
problema e criar entre os futuros profissionais o es-
pírito do trabalho em equipe, indispensável para o
planejamento de um organismo tão complexo, como
o Hospital.
A Comissão baseou o seu julgamento nos desenhos

e memoriais que lhe. foram entregues e cuja lista
está anexa ao presente parecer.

É a seguinte a classificação dos trabalhos con-
correntes: -

L? lugar:- Equipe H. P. (Hospital para Piedade.).
2.° lugar:- (sem pseudônimo) (Hospital para São

Carlos).
3.° lugar:- Equipe H. G. R. (Hospital para Re-

gistro) .
4.0 lugar:- Equipe Muiraquitãs (Hospital para

Rio Bonito).
5.° lugar:- Equipe Bisturí (Hospital para Presi-

dente Prudente).
6.° lugar:- (empatados):- Equipe Bandeirante

Universitária (Hospital para São Gon-
çalo); Equipe E. N. C. Bistury (Hospi-
tal para São José dos Campos); Equipe
Brasiliense (Hospital para Paraíba do
Sul).

Resumo. crítico. dQS trabalhos

1.0) Hospital para Piedade (Equipe H. P.)
- Boa solução funcional, com acessos bem diferen-

ciados e. localizados; boa a circulação e boas as plan-
tas das várias secções do Hospital, com algumas
ressalvas, tais como:

a) - Excessivo o tamanho dos serviços gerais:-
cozinha, lavanderia, etc.;
b) - No centro cirúrgico e obstétrico - cruzamen-

tos de .circulaçâo indesejáveis; .
- Boa a solução aprese.ntada para a expansão

futura.
Do ponto de vista plástico e construtivo o projeto

está à altura da solução funcional, com ressalvas da
estrutura adotada para o bloco dos serviços gerais e
auxiliares, cara e desnecessária para o caso.

2.°) Hospital para São. Carlos (sem pse.udônimo)
- Boa a solução funcional embora com algumas

ressalvas, como sejam, entre outras:-
a) - Deficiente a circulação dos internados para

os serviços auxiliares;
b) - Desaconselhável a descentralização do S. A.

M. E.;
c) - Residências dos médicos mal colocadas.
Êste trabalho não apresenta a clareza do anterior.

Embora as várias unidades sejam completas e apre-
sentem todos os elementos necessários, funcionalmen-
te, não há a clareza das plantas características dos
projetos bem resolvidos. Tal defeito traduz-se tam-
bém nas elevações pesadas e pouco expre.ssivas.

A classificação dada é devida, principalmente, ao
bom conhecimento técnico do problema hospitalar
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revelado pela equipe, Tal conhecimento é ainda evi-
dente no memorial apresentado. Particularmente no-
tável o trabalho de inquérito apresentado.

3.°) Hospital para Registro. (Equipe. H. G. R.)
- A solução funcional ainda pode ser considerada

boa, embora com algumas sérias restrições, principal-
mente, quanto à colocação do pronto socorro e necro-
tério.

Interessante, embora não convenientemente desen-
volvido, o esquema do centro cirúrgico e obstétrico.
Boa solução plástica e construtiva e as possibilida-

des de expansão.

4.°) Hospital para Rio. Boníto (Equipe Muiraquitãs)
- Esta equipe. adotou dois critérios interessantes,

que a Comissão Julgadora lamentou não tenha sido
convenientemente explorados:
a) - Solução em poucos pavimentos com rampas

entrelaçadas, possibilitando, assim, o funcionamento
do Hospital me.smo em caso de falta de energia elé-
trica, contingência sempre a considerar, principalmen-
te, nas cidades do interior.

o) - Grande número de leitos por andar, critério,
que bem resolvido possibilitaria unidades de. enfer-
magem com grande flexibilidade de uso.

O desenvolvimento do projeto, contudo, não esteve
à altura do excelente partido adotado. Dentre as
observações a fazer destaca, entre outras, a Comissão:
a) centros de enfermagem completamente inade-

quados e mal localizados;
b) sub-divisão do isolamento em pequenas secções

complicando e encarecendo a manutenção.
c) falta de clareza na separação das unidades e

funções, afetando não só o aspecto funcional como o
plástico e. construtivo do projeto.

d) deficiente conhecimento das necessidades e do
funcionamento das várias unidades. Secções indis-
pensáveis foram esquecidas, e, em quase tôdas as
unidades, a circulação interna é criticável.

5.°) Hospital para Presidente Prudente ,Equipe
Bisturí)

- A Comissão Julgadora elogia o espírito de ori-
ginalidade de.sta equipe, fugindo completamente das
soluções habituais. Contudo, como no caso anterior,
o desenvolvimento não esteve à altura do brilhante
partido adotado.

Principais restrições:
a) - A localização dos centros de enfermagem na

extremidade das alas obrigam os percursos além do
admissível;
b) - Idem quanto à localização da rampa de cir-

culação vertical; .
c) - A solução dada aos quartos e enfermarias,

embora dentro do mesmo elogiável espírito de pes-
quisa de soluções novas, resulta em reentrâncias e
áreas perdidas junto aos corredores, encarecendo tan-
to a construção como a manutenção.

d) - o, partido adotado permitiria reduzir ao mí-
nimo o equipamento mecanizado; contudo, os autores
sobrecarregaram o projeto de monta-cargas e am-
bientes internos exigindo ventilação forçada que um
e.studo mais acurado permitiria eliminar.

6.°) Hospital para São. Gonçalo (Equipe Bandei-
rante Universitária -
Hospital para São. José dQS Campos (Equipe
E. N. C. Bistury) -



Hospital para Paraíba do Sul (Equipe Brasi-
liense) .

A Comissão considera que êstes três trabalhos se
equivalem. De fato, os méritos e defeitos dos três se
equivalem, não havendo para qualquer dêles vanta-
gem que justifique uma posição destacada em rela-
ção aos demais. Assim, a Comissão resolve declarar
os três empatados em 6.° lugar e atribuir a cada um
dêles, em partes iguais, a quantia destinada a pre-
miar o 6.°, 7.0 e 8.° lugares.

A Comissão Julgadora
Dr. Marcello Guimarães Leite
Arq. Roberto Cerqueira Cesar - Preso
Eng". Eduardo de Morais Dantas

visitamos há dias o I. P. T. Muito bem recebidos,
saímos com a promessa de colaboração sempre que
possível.

Estando interessados em outros contactos do mes-
mo tipo, aceitamos dos colegas informações ou su-
jestões que de alguma maneira possam ajudar-nos a
dar forma e interêsse-ao Boletim.

NEDAB

I. A. B. - DEPARTAMENTO CENTRAL

Formou-se no Rio o "Núcleo de estudos e divulga-
ção no Brasil" que se propõe a estudar, debater, expôr
e divulgar as diversas fases da formação arquitetônica
de nosso país, evidenciar influências, debater proble-
mas vários. O grupo que visa uma constante, amplia-
ção dos debates, tem seu manifesto de apresentação
subscrito por numerosos arquitetos, dentre os quais
salientamos: Ary Garcia Rosa, presidente, do I. A. B.,
Henrique Mindlin, Oscar Niemeyer, M.M. Roberto,
Bolonha, Jorge Moreira, Aldary Toledo, Reidy, Nestor
Figueiredo e, muitos outros.

Uma das primeiras atividades iniciadas pelo
NEDAB é a organização duma exposição itinerante
de arquitetura brasileira; esta mostra será dividida
em duas partes, uma retrospectiva e outra de apre-
sentação de obras recentes. A mostra virá a S. Paulo
em outubro próximo onde será integrada por exposi-
tores paulistas. Seguirá em seguida para Porto Alegre
e depois, dependendo de tratativas já iniciadas, - irá
a Montevideu, Buenos Aires e Chile. Cogita-se de.
mandá-Ia à Europa. E exposição será acompanhada
por palestras, projeções e amplos debates sôbre pro-
blemas da arquitetura brasileira.

Em S. Paulo se está constituindo um grupo para
iniciar, em colaboração com os colegas do Rio, o tra-
balho de convite e organização da exposição. É im-
portante apontar que o I. A. B, - Departamento Cen-
tral já decidiu dar todo apôio à realização indicando
um seu representante para participar dos trabalhos.
Esperamos sinceramente que esta exposição se realize,
pois ainda não pudemos esquecer a não-realização
duma mostra importante quando do IV Congresso.

Realizaram-se no dia 15 as eleições para os Con-
selhos Diretor e Fiscal do I. A. B. - Departamento
Central. Não podemos deixar de repetir a opinião
tão generalizada a respeito do absurdo de denominar-
se "Departamento Central" a um Conselho que é na
realidade o "Conselho do Rio de Janeiro". Urge a
modificação dos estatutos, pois uma eleição que de-
veria ser nacional é evidentemente impossível; não
é qualquer arquiteto que se pode pagar o luxo de ir
ao Rio para exercer seu direito e dever! A existência
do L A. B. como entidade de âmbito nacional é um
fator muito positivo de que não devemos abrir mão;
mas deveriamos rever a forma de se constituirem os
órgãos executivos.

Damos abaixo a lista dos colegas eleitos para a pró-
xima gestão. Apesar de relativo pouco interêsse e
número limitado de candidatos, devemos chamar a
atenção e saudar o espírito de renovação que se nota
na constituição do Conselho Diretor. Muita gente
moça, que se. destacou através de seus trabalhos pro-
fissionais e associativos. Parece que êste ano teremos
nova vida e muita atividade no Departamento Central.

CONSELHO FISCAL
Affonso Eduardo Reidy
Alvaro Vital Brazil
Marcelo Roberto

CONSELHO DIRETOR
Ary Garcia Roza
Americo R. Campello
Altino F. das Neves
Almir Gadelha
Floroaldo Albano
Henrique Mindlin
José Bina F. Filho
Jorge M. Moreira
Mauricio Roberto
Lygia Fernandes
Luiz Alberto E. Magalhães
Marcos Konder Netto
Raif Cezar Habib
Osvaldo Corrêa Gonçalves
Valentim P. de O. Neto

• Corrigenda:- Em nosso último número foram tro-
cadas duas legendas dos clichês referentes às notas
sôbre Claude Nicolas Ledoux:- onde se. lê "Palácio
de Festas de Mlle. Guignard ..." leia-se "Casa de Ope-
rários ..." e vice-versa. '

Arquitetura
III SALÃO PAULISTA

• Com o intuito de estabelecer contacto com enti-
dades cujo trabalho possa interessar aos arquitetos,

Fizemos parte do juri de seleção e premi ação da
seção de arquitetura do III Salão Paulista de Arte.
Moderna, Não podemos deixar de usar aqui da má-
xima franqueza-para dizer da sensação um tanto de-
sagradável que nos ficou dessa experiência. O con-
tacto mais direto com aquela entidade tornou para
nós mais claras certas falhas de sua organização que
a nosso vêr põem em sério risco o seu prestígio .

O salão é a única entidade oficial que se dispõe a
premiar trabalhos de arquitetura em São Paulo. O
valor dos prêmios porém não é suficientemente gran-
de para atrair a atenção dos arquitetos de mais no-
meada. Nô caso de um grande escritório poderá até
acontecer que as despesas de preparação dos projetos
para exposição, venham a ser maiores do que o maior
dos prêmios que. o Salão oferece. Para aquêles arqui-
tetos pois, restaria o único atrativo de ligar seus no-
mes ao de uma organização de grande importância,
Dotações pequenas, ou falta de prestígio do Salão, o
fato é que a maioria dos grandes nomes da nossa
arquitetura não comparece.

• Visitou-nos há dias-o arquiteto Gustavo Gama
Monteiro, de Curitiba, Paraná. Êsse arquiteto veio,
em nome de seus colegas paranaenses, em número de
13, solicitar ao I. A. B, de São Paulo exclarecimento
e apôio que possam facilitar-Ihes a organização do
Departamento do Paraná em que estão no momento
empenhados. Digna de elogios a coragem dêsses co-
legas, que em tão pequeno número, procuram orga-
nizar-se, criando a entidade de classe que seu Estado
ainda não possue.



Restam então os moços, mais faceis de contentar,
muito justamente mais ávidos das oportunidades que
uma exposição oferece: expôr publicamente os seus
trabalhos, sofrer críticas, receber prêmios. Acontece
porém, que nem mesmo êsses moços parecem grande-
mente interessados no Salão. Estranhamos muitíssimo
que um certame amplamente comentado pelos jornais
e pelo público e.m geral, não tenha sido capaz de in-
teressar um número um pouco maior de arquitetos.
Nêsse último Salão por exemplo, se não nos engana-
mos, o número de prêmios era maior que o de, expo-
sitores. Apenas dez arquitetos enviaram trabalhos.
O juri de seleção recusou os trabalhos de um
dêles e a seção de arquitetura ficou assim re-
duzida a nove. Nove expositores; cujos projetos
estavam longe, de formar um conjunto capaz de
dar siquer uma pálida idéia da nossa arquitetu-
ra. A média dos trabalhos era muito baixa. Fo-
ram premiados apenas quatro dos projetos. Há que
acrescentar, que um dêsses quatro prêmios era o
"Prêmio de Viagem" que sofre rodísio pelas diversas
seções, e que nêste ano coube à seção de arquitetura
constituindo-se assim em mais um grande atrativo
para aquela seção.

É evidente que quando uma entidade, oficial pre-
mia um trabalho, empresta publicamente ao seu au-
tor uma nova importância. Um trabalho premiado
oficialmente recebe, ou deveria receber, uma alta
qualificação. Não se pode portanto, em nome do in-
centivo ao artista ou coisa parecida, dar prêmios in-
discriminadamente. Premiou-se portanto apenas qua-
tro 'dos trabalhos. Em resumo, pelo número e
qualidade dos trabalhos, o Salão ficou reduzido a pro-
porções tais, que pràticamente perdeu suas finalida-
des. Essas finalidades, parece-nos, deveriam vizar a
realização de uma grande exposição, onde se pudesse
observar uma boa mostra de arquitetura com tôdas as
suas úteis conseqüências. O público, sempre um
assunto difícil em exposições de arquitetura teria pe-
lo menos a sensação da importância com que se tra-
tou a matéria. Os expositores premiados teriam real-
mente confiança na importância de seus trabalhos. Os
não premiados teriam a oportunidade a que já nos
referimos de vêr expostos seus trabalhos, receber
críticas, estabelecer comparações, venticular-se enfim,
dentro de um ambiente conceituado.

O número reduzido de trabalhos e o seu baixo nível
médio foi portanto, a nosso vêr o primeiro fator ne-
gativo que observamos nêsse último Salão. Não
sabemos precisar a causa disso. Já nos dispuzemos a
pôr de lado os nomes feitos. Perguntamos porém
onde estão as dezenas de, novos arquitetos que as es-
colas formam todos os anos, gente ainda nova, mas
que tem a sorte de iniciar sua vida profissional num
ambiente sempre cheio de oportunidades de trabalho.
Falta de divulgação apropriada, desprestígio do Sa-
lão, não sabemos. Apenas constatamos a ocorrência,
sem dúvida nenhuma muito infeliz, pois vem a pôr
em evidência a pouca importância que se dá do Sa-
lão, como já dissemos, única entidade oficial que
distribui prêmios de arquitetura em São Paulo,

O regulamento do Salão apresenta a nosso vêr,
alguns pontos prejudiciais ao seu bom funcionamento.
O prêmio de viagem por exemplo, faz rodízio pelas
diversas seções: num ano cabe à seção de, arquite-
tura, noutro à seção de pintura e assim por diante.
Para se conceder êsse prêmio é preciso ouvir os três
juris, de pintura, escultura e arquitetura em con-
junto. Êsse sistema, talvez imaginado como meio de
integração das três seções, dá contudo na prática re-
sultados francamente negativos. Em primeiro lugar,
é fácil imaginar a dificuldade de reunir quinze pes-
soas, cada uma com as suas ocupações próprias, a uma
certa hora e num certo local. Além disso, os membros
do juri de, uma determinada seção, não se sentem a
vontade, para influir no julgamento dos trabalhos de
outra. Sente-se bem êsse fato no caso da seção ar-
quitetura: os membros dos juris de pintura e escul-
tura se limitam a acatar o juizo dos arquitetos do
juri de, arquitetura. Desaparece assim qualquer ne-

cessidade da presença dos primeiros, A não ser que
haja algum motivo de organização que desconhecemos,
restam somente os inconvenientes, as confusões, as
perdas de tempo decorrentes da dificuldade de reunir
um juri de quinze pessoas.

Também o fato de, não se poder acumular os prê-
mios, não nos parece coisa muito acertada. Passando
os prêmios não concedidos para o Salão seguinte,
êste sofreria um acréscimo no valor dos seus prêmios
que francamente não vemos como poderia prejudicá-
10. Não se perderiam assim os prêmios não concedidos
que passariam a constituir mais um fator de inte-
rêsse para o Salão seguinte.

O esquema de tempo do Salão pareceu-nos bastante
precipitado. É preciso dar ao juri, tempo de se reunir
tantas vezes quantas forem necessárias examinar
detidamente os trabalhos, preparar justific~tivas, tudo
ISSO vencendo as inevitáveis dificuldades de, reunir
elementos que, às vêzes, como no caso do último
.Salâo, residem em outras cidades. Existe por exem-
plo uma exigência legal quanto à data da premiação:
até um determinado dia as conclusões do juri têm
que ser encaminhadas às autoridades compe.tentes.
Muito certo, Acontece porém, ou pelo menos aconte-
ceu êste ano, que o espaço de tempo decorrente entre
a abertura do Salão, quando se iniciam os trabalhos
do juri de premiação e aquela data é por demais re-
reduzido. Abusa-se assim da boa vontade do juri e
prejudica-se os trabalhos de julgamento.

As impressões que aqui deixamos são as nossas
particulares. De forma nenhuma estamos autorizados
a falar em nome do juri de, que participamos, senão
em nosso próprio, Por outro lado essas críticas não
visam absolutamente diminuir o brilho do Salão ou
desmerecer os premiados. Queremos apenas, apon-
tando falhas, contribuir da melhor forma possível, pa-
ra que, êle, atendendo mais eficientemente às suas
finalidades, possa merecer a importância que auto-
màticamente se lhe atribui. Dizemos automàticamen-
te, porque quando se lê nos jornais as grandes man-
chetes a seu respeito, tem-se o direito de julgar que
êle seja, algo de muito importante. É preciso que
realmente o seja para não criar consagrações indevi-
das. Se não é possível revêr a dotação dos prêmios
tornando-os mais atraentes, é preciso organizá-lo me-
lhor, dar-lhe divulgação mais eficiente, despertar o
interêsse e a confiança de um maior número de ar-
tistas. Evidentemente o que dissemos refere-se à
seção de arquitetura, sôbre a qual estamos melhor
informados.

Gostariamos ainda de dizer algo sôbre a montagem
da exposição. Sabemos ser difícil fazer uma exposição
de arquitetura, que em geral, contando apenas com
umas poucas maquetes e um grande número de de-
senhos e, fotografias nem sempre bem preparados,
está sempre arriscada a cair na monotonia. Porisso
mesmo é preciso que a montagem receba especial
carinho, tendo sempre presente o difícil problema de
interessar o público. No último Salão, não nos pa-
receu que êsses cuidados tenham sido bem observados.
A dificuldade porém deve ter começado com o próprio
material dos projetos apresentados. Muito poucas
foram as apresentações que pudessem ajudar uma
boa montagem. Parece-nos porém que, não se deve
deixar inteiramente a critério dos expositores a forma
de apresentação de seus projetos. Não somos pela
padronização de formatos ou acabamentos. É preciso
porém que a montagem esteja planejada antes da en-
trega dos trabalhos e que os arquitetos interessados
sejam postos a par de certos detalhes daquêle plane-
jamento.

Damos abaixo a lista dos premiados, já amplamente
divulgados pela imprensa. - 1.0 Prêmio Govêrno
do Estado, de Cr,$20.000,00: "Setor de Esportes da Ci-
dade Universitária Butantã U. S. P.", de Icaro de Cas-
tro Mello; 2,° Prêmio Govêrno do Estado, de Cr.$
10.000,00: "Estação de, Tratamento de Agua para San-
to André - São Caetano e São Berriardo", de Fabio
Moura Penteado e Ringo Kubota com a colaboração,



na parte hidráulica, dos engenheiros Alvaro Cunha e
José de Azevedo Neto: Pe.quena Medalha do Ouro:
"Blocos de Apartamento - Santo André", de David
Libeskind e Grande Medalha de Prata: "Residência
em São Vicente", de, Eugenio Szilagyi.

"Prêmio Viagem ao País" (Rodísio - Secçâo de
Arquitetura): "Assis Tenis Clube", de Ne.stor Lin-
denberg. - L. R. C. F.

..
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Artes Plasticas

CARIBÉ

:Ê:steexcelente desenhista argentino-baiano está rea-
lizando sem alarde mas com muito amor um trabalho
documentá rio de grande valor. É sabido que desa-
parecem pouco a pouco as tradições africanas assi-
miladas na Bahia e que tanto enriquecem nosso fol-
clore e cultura (em seu sentido mais lato e profundo).
Que acontecerá à comida afro-brasileira quando Maria
de São Pedro deixar de servir seus vatapás e efós nas
festas de Conceição da Praia? Quem nos poderá des-
vendar o significado de dialetos e rituais africanos de
candomblé, quando desaparecer o já velho pai Cosme
e poucos outros que ainda compreendem aquilo que
cantam? Pouco a pouco somem os tradições afro-
brasileiras ante o desespêro daqueles que afanosa-
mente as estudam e lutam por conservar. Nenhuma
atenção é prestada pelas entidades governamentais
que têm por atribuição estudar e preservar nossa cul-
tura; e isto acontece precisamente numa hora em que
tanto precisamos da preservação e conhecimento das
fontes de nossa cultura para podermo-nos opôr à
pressão desvirtuadora que, sob a falsa aparência
duma pseudo-internacionalização da cultura, - visa
o desaparecimento de todo caráter nacional e próprio
em nossas produções intelectuais.

É porisso que escrevemos êste lembrete para saudar
Carybé, amante da Bahia, que num trabalho paciente
reune uma belíssima série de desenhos, aquarelas e
guaches sôbre temas de candomblé. Coleção rica e
variopinta, valiosa pelo seu belo e singelo desenho;
mas espe,cialmente valiosa como documentário. Ges-
tos, posições, danças, costumes dos candomblés baia-
nos, são registrados por mão hábil e sensibilidade.
Somos gratos a Carybé pela realização dêste trabalho.

m SALAO PAULISTA

Mais uma enchente de abstracionismo (um têrço
das obras expostas) ... e de. improvisação. Que acon-
teceu? Um dos visitadores da mostra deixou con-
signado no livro de presença: "Dentro do absurdo da
arte moderna, esta exposição está coere.nte". Sem
aceitarmos a generalização do conceito de "arte mo-
derna", não podemos esquecer esta palavra: "coerên-
cia". Inegàvelmente o espírito da Bienal prossegue
em seu trabalho no sentido do afastamento e, isola-
mento de artistas dos problemas mais vitais e que
dizem respeito ao povo e à cultura em geral e aos in-
telectuais e artistas em particular. É realmente triste
perceber diversos artistas (muitos possivelmente agin-
do em boa fé) lado a lado com inúmeros improvisa-
dos, - afastando-se sempre mais do público, isolando-
se e dirigindo-se para uma inevitável auto-esterili-
zação. Ou será que ainda há quem pense ser "a
infinita possibilidade de distribuir linhas e côres num
retângulo de tela", uma fonte de inspiração para o
artista?
É também "coerente" o comparecimento, aceitação

e... premiação de vasto grupo de improvisados cujas
obras brilhantes e ôcas dificilmente poderiam ainda
ser aceitas como pintura. Disse a êsse respeito outro
visitador: " ... 'lay-outs' que qualquer desenhista publi-
citário produz em quinze minutos."; opmiao que não
endossamos "in totum" mas que se aproxima sensi-
velmente da realidade.

Quando aprenderão os artistas nacionais (muitos, é
claro, somente quando começarem a estudar!) que a
inspiração de tôda boa pintura sempre veiu da rea-
lidade, natureza ou homem com sua cultura, suas
realizações. As linhas e as côres, a composição e téc-
nica, sempre serviram para dar forma, para exprimir.
Mas quem exprime, exprime "algo". O resto é exer-
cício. Para guardar em casa. A arte não é privilégio
de elite a ser "explicada" ao grande público; êsse
desprêzo por aquêles que não os .aceitam ou elogiam,
é uma atitude suicida e ignorante mediante a qual
ce.rtos expositores por vêzes se defendem; isto apenas
os pode levar cada vez mais para um beco sem saída.

Inegàvelmente o nível dêste salão oficial foi bastan-
te baixo, no que se refere, à pintura e escultura. Os
parágrafos anteriores servem para dar o tom geral,
mas não podemos de forma alguma deixar de men-
cionar certas obras boas, tais como a tela de Balooni,
as três telas de Rebolo, notadamente sua "Natureza
Morta", o Estudo de Laura Chermont, o belo desenho
de Renina Katz, a águaforte de Kutner, a figura sen-
tada de J. Guerra e alguns outros. Nem queremos



com essas críticas diminuir a importância e valor dessa
mostra, uma das raras ocasiões em que o govêrno de-
monstra certo e relativo interêsse pela existência dos
artistas.

É uma pena que tantos artistas representativos de
nossa pintura e escultura não tenham participado. E
isto nos faz pensar em como seria bom (e como faria
bem a muitos iludidos) se pudéssemos vêr uma bela
exposição dum Guignard, Graciano, Portinari, Segall,
Pancettí, - para citar apenas alguns daqueles talen-
tosos artistas que, após estudar e assimilar o que de
melhor há em nossa limitada tradição pictórica, -
fazem aquilo que sem desprêzo ou mêdo podemos
chamar de boa arte moderna.
Damos abaixo a lista dos premiados.

Secção de Escultura - 1.0 Prêmio Govêrno do
Estado, de Cr.$20.000,OO, ao trabalho intitulado "Com-
posição com dois cubos", de Franz Josef Weissmann;
2.° prêmio Govêrno do Estado, de Cr.$10.000,OO,ao tra-
balho de José Pedrosa. O Juri aprova ainda sejam
adquiridos pela Secretaria do Govêrno, por intermé-
dio do Serviço de Fiscalização, os trabalhos: "Compo-
sição com dois cubos", de Franz Josef Weissmann;
"Menino tocando flauta", de Teresa D'Amico Four-
pone; "Figura Sentada", de. Julio Guerra; "Olímpico",
de Raphael Galvez ; "Fragmento", de Evany da Silva
Pinhâo ; "Mulher", de Sergio Camargo: "Nu", de Ma-
ria Pareto.

Secçâo de Pintura - 1.0 Prêmio Govêrno do Estado,
de Cr.$20.000,OO:"Desenho colorido", de Aldo Bonadei;
2.° Prêmio Govêrno do Estado, de Cr.$10.000,OO: "Sis-
tema Espiral", de Alexandre Wolner; Grande Medalha
de Ouro: "Os Jogos", de Maria Leontina: Pequena
Medalha de Ouro: "Pintura I", de. Walter Levy ; Pe-
quena Medalha de Ouro: "Desenho Hl", de Arnaldo
Pedroso D'Orta; Grande Medalha de Prata: "Com-
posição"; de Clara Hetenyi; Grande Medalha de Pra-
ta: "Espaço Convexo", de Waldemar Cordeiro; Pe-
quena Medalha de Prata: "Figura", de Iolanda
Mohalyr; Pequena Medalha de, Prata: "Composição",
de Waldemar da Costa: Pequena Medalha de Prata:
"Outeiro da Glória", de Armando Balloni; Pequena
Medalha de Prata: "Fogo de Artifício", de, Raymundo
José Nogueira; Medalha de Bronze: "Cidade", de Za-
charias Autuori; Medalha de Bronze: "Composição",
de José Bracamonte Vera; Medalha de, Bronze: "Com-
posição I", de Judith Lauand; Medalha de Bronze:
"Desenvolvimento do quadrado", de Leyla Perrone;
Medalha de, Bronze: "Mendigas", de Germana De
Angelis; Medalhas de Bronze: "Estudo", de Laura A.
Chermont; "Gravura", de Mario Gruber; "Estudo", de
Gisela Klinger. Menção Honrosa: "Composição", de
Clélia Rocha da Silva.
Foram conferidos os seguintes prêmios de "Aquisição",
para figurarem em edifícios públicos: "Paisagem", de
Ruben. de Freitas Martins; "Janela", de Karl Heinz
Hansen; "Natureza Morta", de Rossini Quintas Perez;
"Prisão", de Jacques Douchez; "A menina e o gato",
de Marina Caram; "Peixe", de Aldemir Martins; "Es-
paço Convexo", de Waldemar Cordeiro; "Composição",

de Mauro Francini; "Figuras", de Yolanda Mohalyi;
"Composição", de Eleonor Koch; "Desenvolvimento
especial da espiral", de Mauricio Nogueira Lima;
"Mulher e, a flor", de Franz Krajcberg; "Natureza
Morta", de Aparicio Antonio Basilio da Silva; "Vi-
bração Ondular", de Luiz Sacilotto; "Composição li-
near n. I", de Leopoldo Raimo; "Casas", de Giselda
Eichbaum.

Secção de Arte Decorativa - Grande Medalha
de Prata: "Prato", de Teresa D'Amico; Pequena Me-
dalha de Prata: "Touro", de Cesar Lacana; Medalha
de Bronze: "Composição", de Tadakio Sakai e Me-
dalha de Bronze: "Sací", de Rafael Samú. - J. W.

BOLETIM DO A. I. A.

O número de Março-Abril do Boletim do Instituto
Americano de Arquitetos trás interessantes dados a
respeito da aplicação da energia atômica para fins pa-
cíficos. Ésses dados começam por uma descrição dos
trabalhos de, uma comissão do A. L A., nomeada para
estudar o problema do ponto de vista da arquitetura
junto à "Comissão de Energia Atômica". Às finali-
dades dessa comissão, pertencia "Investigar e infor-
mar, com imaginação, a respeito dos princípios fun-
damentais e aplicações específicas da Ciência Nuclear,
na arquitetura dos E. U. A., num futuro imediato e
mais distante, com particular atenção às condições do
projeto de edifícios para a aplicação pacífica da
Ciência Nuclear".
Vários desenhos simplificados a respeito do apro-

veitamento da energia atômica acompanham as no-
tas que terminam com uma conclusão na qual se lê:-
"Ésses novos instrumentos (fornecidos pela Ciência
Nuclear) da indústria e da ciência, precisam de edi-
fícios. Alguns dêles serão projetos enormes e outros
relativamente pequenos. Todos êles serão melhores
se receberem atenção arquitetônica". Segue-se uma
nota de um dos membros da Comissão de Energia
Atômica, explicando em termos simples quais são
aquêles Instrumentos referidos acima e o que, podem
realizar. Damos aqui um dos desenhos publicados, e
que reproduz esquemàticamente o processo de, pro-
dução de energia elétrica a partir da energia atômica.
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ALMÔÇO NO I. A. B.

Realizou-se no dia 12 um almôço no IAB em home-
nagem ao DD. Secretário de Obras do Município de
S. Paulo, Dr. João Caetano Alvares Jr. Saudando o
homenageado o colega Gilberto Junqueira Caldas su-
geriu, que o escritório técnico de consultas organizado
na Prefeitura por sugestão dos arquitetos estabeleça
um horário especial para atender exclusivamente a
profissionais habilitados, sugestão essa que foi rece-
bida pelo M.D. Sr. Secretário.

Daquêle almôço é a foto que aparece abaixo.

• Corrigenda: Em nosso último número, ao publi-
carmos o resultado do Concurso Universitário de, Pro-
jetos de Hospitais, por um lapso, deixamos de incluir
na comissão julgadora os nomes do Dr. Odair Pacheco
Pedroso e do arq.? Jarbas Karman.

A Comissão Julgadora completa foi portanto assim
composta: -
Arq. Roberto Cerqueira Cesar - Presidente
Dr. Marcello Guimarães Leite
Dr. Odair Pacheco Pedroso
Arq. Jarbas Karman
Eng. Eduardo de Morais Dantas.
Deixamos ainda de dar os nomes dos componentes

das equipes por não se ter feito ainda a identificação
dos concurrentes. Esperamos poder completar a pu-
blicação do resultado em nosso próximo número.

LIVRO SÔBRE HOSPITAIS ':'

Da Folha da Manhã de 4 de Julho p.p. transcreve-
mos a nota do médico Dr. José Reis sôbre o livro do
I Curso de Planejamento de Hospitais: -

Planejamento de Hospitais

Entre as coisas de que, mais justamente se possam
orgulhar os brasileiros destaca-se por certo sua arqui-
tetura. Não é de estranhar, pois, que do Instituto dos
Arquitetos do Brasil, Departamento de. São Paulo, haja
surgido, como projeção da competência e, do idealismo
dos que o integram, uma obra monumental como é
êsse Planejamento de Hospitais, que acaba de ser edi-
tado (1954, formato grande, enéadernado, 528 páginas,
ilustrado, sem indicação de preço).

-

Boletim Mensal N.O 8 Agôsto de 1954
Redatores: Jorge Wilheim - Luiz Roberto Carvalho Franco

Na verdade o livro é uma coletânea de aulas minis-
tradas por ocasião do primeiro curso de planejamento
de hospitais, realizado nesta Capital, de 13 a 17 de
abril do ano passado, seguidas dos debates realizados
durante elas. E como o referido curso não estacou na
primeira tentativa, pois êste ano, no mês de março
passado, já se realizou o segundo, também o livro
promete continuar, em volumes sucessivos, que pro-
curarão abranger todos os aspectos do problema do
planejamento hospitalar. Através dos cursos busca a
Comissão de Planejamento de Hospitais formada pelos
arquitetos Amador Cintra do Prado, Jarbas B. Kar-
man e Rino Levi, não apenas divulgar as mais mo-
der nas conquistas ao nosso meio, fundindo com a es-
trangeira a experiência dos nossos especialistas, e
ainda aproximar os interessados no assunto, por vá-
rios meios.

O livro que, ora aparece é, por assim dizer, a mate-
rialização dêsses propósitos, não só pelo que reflete
de excelente cooperação e segura orientação, mas
também pelo muito que, pode fazer como dissemina-
dor de idéias e ensinamentos.

Os primeiros capítulos analisam a questão do plane-
jamento do ponto de vista do administrador, do arqui-
teto, do engenheiro, da medicina legal. Seguem-se os
capítulos sôbre panorama hospitalar no Brasil, plano
de assistência hospitalar para São Paulo, classificação
de, hospitais e instituições afins. A etapa seguinte trata
especialmente, dos problemas ligados ao funcionamen-
to do hospital, desde a escolha do local em que se deve
instalar até ao arranj o funcional de suas unidades, a
circulação, a coordenação do tempo e dos movimentos,
a economia de movimentos. Numa série de capítulos
cuida-se das várias unidades em particular, como en-
fermagem, fisioterapia, cirurgia, radiologia, materni-
dada farmácia, lavandaria, cozinha, etc. Existe um
capítulo todo inteiro, dedicado à bibliografia hospi-
talar.

O crítico que não preste a devida atenção à natu-
reza da importante publicação, que procura ser fiel
repositório de tudo o que se passou no primeiro curso
de planejamento hospitalar, talvez acuse na obra
uma certa falta de homogeneidade, pois apresenta,
além de, estudos originais e de decidido interêsse lo-
cal, artigos gerais, como o que cuida da economia de
movimentos. É preciso todavia não perder de vista
que todos êsses assuntos foram realmente tratados e
não poderiam ser omitidos nem separados, tanto mais
quanto alguns dos problemas neles tratados ainda são
pouco versados em nosso meio. A impressão que fica
afinal no espírito esclarecido quanto aos objetivos da
obra, não pode ser, pois, a de he,terogeneidade mas a
de fidelidade e objetividade. Percorrendo-a e estu-
dando-a, tanto o especialista quanto o leitor apenas
curioso encontrarão grande quantidade de dados do
mais alto valor.

A obra constitue sem dúvida verdadeiro marco em
nossa literatura científica, revelando ainda uma fei-
ção muito simpática especialmente para quem tantas
vêzes nestas páginas tem escrito a respeito da necessi-
dade de mais ampla penetração recíproca das ciências
em nosso meio. Apresenta-nos ela arquitetos, médicos,
engenheiros, enfermeiros, a estudar e a trabalhar em
conjunto, dando a especialidade uma consistência mui-



to maior do que poderia ela colhêr do trabalho exclu-
sivo de qualquer grupo profissional isolado.
A um livro tão importante. e aue se destina a con-

tinuar-se em novos volumes, é natural que cada leitor
deseje trazer o seu grão de colaboração para seu
possível aprimoramento. De nossa parte sugerimos o
seguinte. Em primeiro lugar, embora sacrificando a
ordem cronológica dos assuntos, separar, em sua apre-
sentaçâo, os artigos estritamente técnicos daquêles por
assim dizer sociais, relegando para o fim do volume,
em espécie de apêndice, as alocuções proferidas pelas
autoridades, o noticiário das sessões havidas, etc. É
que, a quem consulta a obra para aprender e para
orientar-se, o encontro de discursos intercalados com
artigos técnicos desnorteia, podendo até dar, do valor
da obra, errônea impressão desabonadora. Em segun-
do lugar, embora talvez ferindo uma ou outra susce-
tibilidade, dar outra forma aos comentários do fim de
cada capítulo; tal como estão servem excelentemente
como ata, mas poderiam se.rvir melhor como comple-
mento técnico aos capítulos se em vez de reproduzir
as perguntas e as respostas, apresentassem um resumo
fiel e geral das questões propostas e das respostas que
lhes foram dadas. Mas isto é ponto de vista pessoal
nosso quanto à maneira de fazer; é possível que êsse
ponto de vista não seja o melhor e de modo algum
deverá ser tomado como crítica destinada a realçar
imperfeições.
Em resumo pode-se afirmar que é esta a primeira

obra que sôbre o assunto aparece em nossa língua.
E aparece de,ntro dos mais altos padrões científicos
e técnicos e também como trabalho gráfico de pri-
meira. - J. R.

CONGRESSO INTERNACIONAL DE ESTUDANTES
DE ARQUITETURA

o segundo número da revista bi-mensal da U. I. A.
(União Internacional de Arquitetos) publica uma re-
senha sôbre o II Congresso Internacional de Estudan-
tes de Arquitetura, realizado em Roma sob os auspí-
cios dos estudantes italianos e da U. I. E. (União
Internacional de Estudantes). O teor e seriedade dos
debates havidos e a grande participação dos países
mais longínquos, demonstraram sobejamente a im-
portância dêsses encontros internacionais de quase-
-profissionais; os temas e a maneira de abordá-los
podem servir de lição aos organizadores e participan-
tes de congressos "inte,iramente-profissionais", fre-
qüentemente tão fracos e superficiais. Êsse conclave
nos mostra também a importância e interêsse de dis-
cutirmos juntos, estudante.s e arquitetos, os nossos
problemas comuns. Finalmente, o que mais se paten-
teia, é a importância do mais amplo e livre debate,
única forma de se encontrar diretivas para a ar qui-
teturn.
Reproduzimos a seguir os comunicados finais das

comissões de mandatos e de intercâmbios internacio-
nais, os quais põem em evidência a composição e o
espírito do congresso.

Comissão de mandatos (extratos)

1.°) A primeira conferência internacional de estu-
dantes de arquitetura, organizada em 1949 pela Asso-
ciação Inglêsa de Estudantes de Arquitetura e pela
U. I. E., assistiram representantes de 23 países. Pen-
samos que o fato de estarem participando em Roma
248 estudantes, de 27 países e com um tão grande
preparo, demonstra que esta conferência realmente
corresponde às exigências dos estudantes de arqui-
tetura. Assim, a despeito da tensão existente no
mundo, acolhemos todos com prazer essa sua diminui-
ção; os e.studantes de arquitetura estão mais desejo-
sos do que nunca de encontrar seus colegas de todo o
mundo, de conhecer seu trabalho e de obter a com-
preensão mútua, quando um acôrdo completo f'ôr
impossível
2.0) O fato de participarem 57 organizações e fa-

culdades, mostra o valor da quantidade de experiên-
cias e opiniões com as quais podemos contar. Não
se poderia esperar mais dêste, comêço de atividades;
mas é um início de bom augúrio para o futuro.

3.0) As discussões e experiências aqui transmiti-
das, não representam o total das participações, pois
dezenas de milhares de estudantes compareceram às
discussões preparatórias. Não foi fácil aos estudantes
da América Latina comparecerem, devido a diversas
dificuldades. principalmente econômicas. Os princi-
pais esforços na preparação desta conferência devem
ser citados: o Japão com sua campanha preparatória
levada em tôdas as suas faculdades, a França, repre-
sentada pela mais numerosa delegação (63 membros
de 8 escolas), a Inglaterra, onde a Escola de Arquite-
tura da Associação de Arquitetura fez um trabalho
digno de louvor, trazendo a representação de sete
escolas, a: Bélgica que enviou uma delegação de 47
membros, de nove escolas.
Poder-se-ia aumentar a lista, pois o Comitê Prepa-

ratório recebeu diversas comunicacões referentes aos
trabalhos de preparação e Campanha do Congresso. O
interêsse manifestado não pode ser perdido; temos fé
em que não será perdido. A Comissão de Mandatos
apresenta seu relatório, orgulhosa da conciência pro-
fissional e do profundo irite.rêsse demonstrado pelos
estudantes. E com a confiança que esta comissão,
quando do próximo conclave, - poderá registrar pro-
gressos ainda mais notáveis.
Dos 248 participantes, 122 eram delegados, 118

observadores e, 8 visitantes .

(") Informações para a aquisição do livro, poderão ser obti-
das na sede do Inst. de Arquitetos do Brasil, Dept. de
São Paulo - Rua Bento Freitas ;j06, Fone 36-3889 - São
Paulo.

• Fazemos um apêlo aos associados para que partici-
pem da campanha para aumento do quadro social.
Telefonem a colegas que não fazem parte do I. A. B.
e convençam-os da utilidade de participarem de seu
órgão de classe.

Comissão de intercâmbios internacionais
Tendo em consideração os resultados positivos da

conferência, propomos a realização de outra, no verão
ou primavera de 1955. Esta poderá se, realizar na



-

França. A presidência está encarregada de estudar
outras propostas, notadamente as da Escola de Ar-
quitetura de Londres e dos delegados da Checoslo-
váquia, Para a próxima conferência dever-se-ia or-
ganizar uma exposição internacional de projetos
estudantís;· recomendamos a formação de comitês na-
cionais de. preparação.
A Comissão recomenda como tema principal, "A

estrutura da Cidade Nova".
A Presidência se reunirá no fim da Conferência,

convidando os delegados de todos os países aqui re-
presentados e, fará um apêlo aos representantes de
todo o mundo. Definirá sua organização interna e
plano de trabalho para o preparo da próxima con-
ferência. A Presidência compreenderá os represen-
tantes da União Internacional de Arquitetos e da
União Internacional de Estudantes.

A Comissão pede particularmente a atenção dos de-
legados para as propostas seguintes: a) convites dos
delegados da Guatemala e do Chile para participar
da reunião regional de estudantes de arquitetura, du-
rante os Festivais da Cidade de Guatemala e de San-
tiago do Chile" em fins de 1954; b) convite da U. L A.
para que uma delegação assista ao Congresso da Ho-
landa, em junho de 1955; c) estas são as duas pri-
meiras propostas, mas acolheremos favoràvelmente
também outras, tais como a reunião de arquitetos em
Varsóvia, a realizar-se nêste verão.
Desejamos que se realizem sempre que possível

conclaves de arquitetos e estudantes.
A Comissão consigna com grande interêsse as pro-

postas abaixo, de diversas delegações: a) organização
de viagens de estudo no exterior, para estudantes de
arquitetura; b) organização de, trocas de publicações,
filmes, materiais, exposições e informações entre di-
versas faculdades; c) organização de viagens daquêles
estudantes que, desejem trabalhar em outras escolas
ou escritórios de arquitetura ou para conhecer obras;
d) realização dum concurso internacional com tema
comum; e) participação, a fim de ser melhorado e
mais difundido, do boletim "Estudante, de Arquitetu-
ra", publicado pela U. L E. através de seu departa-
mento de educação, cultura e viagens; f) realização
de exposições itinerantes.
Encorajamos a Conferência a aceifar os acordos de

intercâmbio bilateral realizados durante esta reunião.
Propomos que êstes sejam efetivados e que a U. L E.
dê sua ajuda para esta realização. Propomos que a
exposição aqui apresentada circule por diversos países,
acrescida dum painel referente a esta Conferência.
Recomendamos a cada delegado a publicação dos re-
sultados e relatórios dêste conclave nas revistas e
boletins estudantís e profissionais. Até à presente
data já nos garantiram a publicação as seguintes en-
tidades: "Bulletin de Ia Grande Massc", Architectural
Report (Africa do Sul), Architectural Design (Ingla-
terra), A. A. J ournal (Inglaterra), Revista bi-mesnal
da U. L A.

Arquitetura
CONFERÊNCIAS DE RINO LEVI

A convite da Sociedade Central de Arquitetos de
Buenos Aires o arquiteto Rino Levi proferiu no mês
passado duas conferências naquela cidade. Na mes-
ma viagem, o nosso colega atendendo a outros convi-
tes fez ainda palestras em Rosário (Argentina), So-
ciedade de Arquitetos do Uruguay e Faculdade de
Arquitetura de Montevidéu, Dessas conferências des-
tacamos a que transcrevemos a seguir: -

O Hospital

Pela sua variedade de funções, o hospital constitue
organismo mais complexo do que qualquer outro.
Além de suas próprias característícas de assistência
médico-hospitalar, êle apresenta as de moradia, de
hotel, de escola e de indústria. Essa complexidade é
acentuada pelo rápido e constante progresso da medi-
cinae da técnica hospitalar, o qual suscita dúvidas e
indecisões na orientação a ser seguida na organização
do programa e do projeto.

O projeto do hospital implica, obrigatoriamente, em
extenso e coordenado trabalho de colaboracão de vá-
rios e diferentes técnicos. Na parte funcional deverão
ser ouvidos os médicos, o administrador e os enfer-
meiros, cada qual em seu setor. Na parte de, estudo
e execução da obra, deverão cooperar engenheiros e
especialistas da estrutura, das instalações elétrica,
hidráulica, de ar condicionado,. da cozinha, da la-
vanderia e outros. Papel importante na organização
dêsse trabalho cabe aos industriais e fornecedores do
equipamento hospitalar.
Ao arquiteto, que, possue conhecimentos gerais de

todos os problemas, compete dar a orientação geral,
conjugar todos os esforços e afinal dar corpo e fisio-
nomia à obra, de modo que todos os elementos fun-
cinais e técnicos sejam reunidos numa unidade har-
mônica e tanto quanto possível flexível.

o Programa

O hospital representa interêsse coletivo de primeira
importância. Por conseguinte, o seu programa fun-
cional deve subordinar-se a estudos meticulosos dos
problemas de saúde, da coletividade, abrangendo as
condições históricas, físicas, humanas, econômicas,
administrativas e de, crescimento previsível. Assim,
para o seu estudo, deve-se enquadrar o hospital num
plano de largas proporções, afastando-o de interferên-
cias particulares.

Abaixo, uma sessão do Congresso de estudantes de arquitetura.



Não se considerando as condicões reais e as verda-
deiras necessidades da coletividade, o programa tor-
nar-se-á arbitrário e sem a devida firmeza, e não
assegurará pleno e integral êxito do empreendimento.
O fato perturbará os estudos do projeto e o andamen-
to da construção e, o que é mais grave, o funciona-
mento da obra terminada, em caráter permanente, -
o que vai repercutir num setor importante da ativi-
dade humana, qual seja o da assistência médico-
-hospitalar.

O estudo do programa será precedido de um traba-
lho minucioso de pesquisa e obtenção de dados. Os
objetivos visados, a capacidade e as características das
secçôes médicas, de direção, de alojamento, dos ser-
viços gerais e das instalações, serão definidos com
absoluta precisão e clareza. Ao mesmo tempo, serão
preparadas relações completas do material, do equi-
pamento e do pessoal, setor por setor.

O tempo e o esfôrço empregados na organização do
programa serão amplamente recuperados depois, nos
estudos e na construção, realizando-se, então, apreciá-
vel economia de trabalho.

É indispensável fazer-se a escolha antecipada e.
completa do equipamento, dada a sua influência no
estudo das instalações de água, vapor, gás, eletrici-
dade e outras, cujas canalizações vão sendo colocadas
desde o início da construção.
Num prédio de apartamentos ou numa escola, o

equipamento obedece, em geral, a critérios e padrões
consagrados. No hospital, o problema torna-se mais
difícil; o equipamento é mais numeroso e variado e
mais sujeito a modificações ditadas pela experiência.
Ademais, os métodos de tratamento médico e hábitos
de vida diferem de uma região a outra, o que difi-
culta ainda mais a padronização do material.

O Projeto

Cada hospital tem suas próprias particularidades,
que influem no projeto, originando soluções diversas.
A arquitetura contemporânea, no entanto, determina,
para a solução de cada caso, uma orientação de ordem
geral.
Não admitimos mais formas pré-estabelecidas. Ê

arbitrário o critério de se partir da forma horizontal
ou vertical, em pavilhões ou em monobloco,em "X"
ou em "H". Um projeto de arquitetura, sobretudo o
de um hospital, define e fixa um programa de tra-
balho em cuja execução entram fatores de suma im-
portância, como sejam o próprio trabalho humano e
os recursos materiais. A sua elaboração deverá ser,
antes de mais nada, impecável nos menores detalhes,
abandonando-se critérios empíricos que, não se en-
quadram mais em nossa época.
As várias secçôes de um hospital constituem unida-

des diferentes uma da outra e mais ou menos autôno-
mas. No estudo de um projeto de, hospital, devem-se
distribuir essas secções em grupos, nos quais serão
reunidos os serviços que apresentem afinidades fun-
cionais e semelhantes exigências de estrutura e de
instalacões.

Êsses grupos constituirão, no projeto, blocos arqui-
tetônicos independentes, cada qual com seu padrão
de construção e com fisionomia própria. Evita-se,
assim, a conjugação forçada de elementos heterogê-
neos; tem-se mais liberdade no estudo das plantas;
eliminam-se os entraves que trariam estruturas e ins-
talações concebidas para outros serviços; reduz-se a
área construida. Nesse estudo, serão considerados,
também, os problemas de circulação de cada grupo e
do conjunto.
Em linhas gerais, sem considerar as particulari-

dades de cada caso e sem querer pre-fixar soluções,
podemos mencionar algumas possibilidades de agru-
pamento, que ocorrem mais freqüentemente:

a) - Grupo de, enfermarias e dos quartos de hos-
pitalização e os respectivos serviços de enfermagem,
segundo as várias especialidades médicas.
b) - Grupo do ambulatório e dos serviços adjun-

tos de diagnóstico e tratamento, compreendendo ra-
diografia, laboratórios, desenho e fotografia, radiote-
rapia, etc.

r

"'Hospital do Câncer", do arq, Hino Leví

c) - Grupo dos serviços gerais, cozinha, lavanderia,
almoxarifado e oficinas de reparações.
d) - Grupo didático, com auditório, salas de aula,

museu e biblioteca.
e) - Grupo residencial para médicos, enfermeiros

e estudantes estagiários.
O critério de se agruparem secções em alas ou em

edifícios próprios, permite maior clareza na concep-
ção do projeto e simplifica a construção. Nas grandes
cidades torna-se difícil a sua aplicação, dadas as difi-
culdades trazidas por terrenos de alto preço, de di-
mensões reduzidas e formas irregulares, o que obriga
à superposição dos elementos do hospital, determinan-
do soluções imperfeitas.
A elaboração do projeto inicia-se ocm a preparação

de gráficos, nos quais são ordenados os serviços e
assinaladas as ligações e comunicações entre os mes-
mos. Êsses gráficos vão, desde o início, esboçando o
perfil da obra.
No projeto serão considerados vários fatores de

certa importância para a boa eficiência do hospital,
como veremos a seguir.
- Os serviços que têm maior necessidade de liga-

ção direta e imediata com o exterior, serão localizados
nos andares inferiores e tanto quanto possível próxi-
mos à rua. Ê o que acontece com o ambulatório, cujo
numeroso público, não deverá atravessar outras de-
pendências do hospital; com o pronto-socorro, cujo
acesso se faz com a ambulância; com o auditório, fre-
qüentado em parte por público estranho ao hospital;
com o almoxarifado central, que é abastecido por ca-
minhões; com os serviços gerais, cujo numeroso pes-
soal não tem relação com outros setores; e, finalmente,
com a administração.
- Os serviços de diagnóstico e tratamento atendem

tanto a doentes internos como a doentes externos. A
sua localização será perto do ambulatório, com fácil
acesso às enfermarias.
- O centro cirúrgico será projetado, de preferên-

cia, próximo ao andar térreo, de modo a facilitar o
acesso dos doentes, pelos elevadores, e evitar que o
tráfego vertical fique sobrecarregado com o trans-
porte do pessoal cirúrgico. De qualquer modo, evitar-
-se-âo no centro cirúrgico ruidos externos ou internos,
e qualquer interferência com outras secções.
- O centro residencial será afastado do hospital,

para maior repouso e distração, durante as suas horas
de folga, de médicos e enfermeiros residentes. Terá,
de preferência, ligação direta com a rua, com o jar-
dim e o restaurante.
- O grupo de hospitalização constitue" em geral, o

bloco central e dominante. As enfermarias deverão
ter as melhores condições de insolação e de proteção
contra ruidoso
A Circulação

Vejamos agora o problema da circulação, mais com-
plicada no hospital do que em qualquer outro edifício,



pois as ligações entre as secções e com o exterior são
numerosas e variadas. Os percursos deverão ser tanto
quanto possível curtos e independentes, evitando-se
cruzamentos e interferências fre,qüentemente desa-
gradáveis e prejudiciais ao funcionamento do hos-
pital.
As ligações com o exterior implicam, normalmente,

nos seguintes acessos privativos:
a) - Entrada para doentes a internar, para médi-

cos, para enfermeiros e para visitas. Ao lado dessa
entrada, localiza-se uma enfermaria para suspeitos de
doenças infecto-contagiosas. Localisar-se-ão, também,
3 grupos de vestiários, para médicos, para enfermeiros
e para doentes indigentes, pois a higiene e a disciplina
mandam que o pessoal médico circule uniformizado
desde a entrada e. que os doentes indigentes usem
roupa fornecida pelo hospital.
b) - Entrada para o pronto-socorro, com área

para estacionamento da ambulância e com comunica-
ção para as enfermarias e para o centro cirúrgico.
c) - Entrada para ambulantes, com admissão e

sala de serviço social. Junto à entrada, ou no per-
curso para o ambulatório, localisar-se-á a farmácia,
de modo que ela apresente facilidade de ligação para
todo o hospital. Será interessante prever-se. também
um "play-ground" para as crianças que acompanham
os doentes, as quais ficarão sob os cuidados de uma
assistente social.

d) - Entrada de serviço, comum para material e
pessoal subalterno, dando acesso ao almoxarifado ge-
ral e à portaria privativa do pessoal subalterno. Em
frente ao almoxarifado será previsto um páteo de ma-
nobra. E ao lado da entrada do pessoal subalterno
serão previstos os respectivos vestiários.
e) - Entrada para o necrotério, localizada em po-

sição afastada. O necrotério não deverá ser visto de
qualquer outra dependência.
f) - Entrada para a secção didática.
A circulação interna compreende os percursos de

pacientes, de médicos, de enfermeiros, de estudantes,
de pessoal de serviço, de visitantes, de, cadáveres, de
drogas, de refeições, de roupas e de lixo. Êsses per-
cursos serão e,studados separadamente e coordenados
num esquema geral.

e apresentam sempre maior número de variantes, o
que exige conhecimentos cada vez mais amplos.
O poder de renovação e a fôrça da personalidade do

arquiteto, dependem do enriquecimento cada vez
maior da sua cultura, que representa condição indis-
pensável para uma significativa concepção plástica.
O trabalho profundo, consciencioso e consciente, leva
à assimilação tal de todos os conhecimentos que a
criação se processa livre de quaisquer injunções.

RINO LEVI

• Realizar-se-á em Pôrto Alegre, no próximo mês de
Outubro mais um Congresso Nacional de Estudantes
de Arquitetura.

• Noticiam do Rio estar já em fase final de, recolhi-
mento dos trabalhos e montagem, a exposição de ar-
quitetos organizada pela "NEDAB" ("Núcleo de es-
tudos e divulgação da arquitetura no Brasil") e da
qual demos notícia no boletim anterior. A mostra
deverá vir a S. Paulo, Pôrto Alegre, seguindo depois
para o exterior. Palestras e projeções acompanharão
esta exposição que terá um setor dedicado à nossa
tradição arquitetônica.

• Ao encerrarmos a presente edição realizou-se a
primeira assembléia extraordinária convocada pela
diretoria do L A. B. Constava da ordem do dia a
eleição dum sócio que iria representar êste Departa-
mento em eleições do Conselho Regional de Engenha-
ria e Arquitetura. Foi eleito o colega Léo Ribeiro de
Morais. Na mesma assembléia foi encaminhado à
mesa um requerimento assinado por numerosos asso-
ciados, pedindo a convocação duma Assembléia de
cuja ordem do dia constasse uma discussão a respeito
da situação nacional, a fim que o L A. B. - Departa-
mento de S. Paulo pudesse se manifestar publicamen-
te sôbre êste assunto, dada a gravidade da situação.

• Fazemos um apêlo aos colegas para que nos en-
viem sua contribuição expontânea, sob forma de nota,
crítica, artigo, sugestão ou mesmo entrevista e recor-
tes. o boletim deseja ser um ponto de encontro das
mais variadas opiniões, além de noticioso e crítico.

A flexibilidade A Cidade de S. Paulo

Continuam as discussões, os debates, as emendas a
respeito do novo código de obras e do urbanismo
desta cidade em geral. Mas com velocidade crescente
aumentam também as dificuldades e defeitos a serem
sanados, pois a cidade, cresce. O êxodo rural, a
imigração interna causada pela falta de amparo às
populações do campo e especialmente do nordes-
te, - transformam S. Paulo num centro de recepção
de milhares de novos habitantes. A fator tempo na
resolução dêstes problemas é vital. Mais urgência
Senhores responsáveis, ataquemos logo e frontalmen-
te êstes problemas.

Um'! das condições mais importantes no hospital
contemporâneo é a flexibilidade da construção.
A evolução da medicina e da técnica hospitalar e

as modificações do pessoal de direção, que implicam
em novas exigências e critérios, criaram a necessidade
.de se preverem dispositivos que permitam fáceis e
rápidas adaptações sem se afetar a estrutura.
Tecnicamente, obtém-se flexibilidade por meio de

divisões internas e instalações móveis.
A mobilidade das divisões internas é subordinada a

duas condições:-
1.°) - A sua construção deverá ser leve, para que

seu pêso não interfira na estabilidade da estrutura.
Essas divisões serão feitas com painéis de madeira ou
de, fibras comprimidas e vidro.
,2.°) - Os forros serão lisos e sem nervuras apa-

rentes, a fim de facilitar ampla liberdade na disposi-
ção das divisões.
A mobilidade das instalações é conseguida pela dis-

posição, na construção, de câmaras accessíveis, que
abrigarão as canalisações das instalações mecânicas.
Estas câmaras atravessam verticalmente a obra, de
alto a baixo e acompanham horizontalmente as lages
dos pisos, em tôda a' sua extensão.
A flexibilidade é obtida mais fàcilmente pela adoção

de um módulo, que permita variedade de combinações
internas mediante diferentes combinações das unida-
des modulares. O módulo reflete-se na estrutura, no
ritmo das janelas e em tôdas as instalações.
O hospital constitue exemplo eloqüente da soma

de conhecimentos de que necessita o arquiteto. Não
se trata de aplicar algumas regras empíricas e deixar-
-se levar apenas pelo impulso criador. Aliás, em todos
os setores da arquitetura as exigências se multiplicam
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RESULTADO DO CONCURSO UNIVERSITARIO
DE PROJETO DE HOSPITAIS

Aberto os envelopes e identificados os con-
currentes podemos agora completar a publicação
do resultado do Concurso Universitário de projetos
de Hospitais:

1.° lugar - EQUIPE H. P.

Componentes:
Henrique Hirschfeld
Edoardo Rosso
Ubirajara Gilioli
EIsa Reggiani de Aguiar
Benjamin Jospe Schmidt
Oswaldo Cruz

2.° lugar - EQUIPE SÃO CARLOS

Componentes:
Hoover Americo Sarnpaio
José Osmar Meirelles dos Santos
Enôr Muggiati Vianna
Jun Okamoto
Dario Carvalho Franco

3.° lugar - EQUIPE REGIONAL

Componentes:
João Augusto de Mello Saraiva
Alberto Rubens Botti
Carlos Alberto Ke.rr Anders
Daniel Ermete Uvo
Marc Boris Rubin
Pedro Paulo de Mello Saraiva
Rubens Beyrodt Paiva

4.° lugar - EQUIPE MUIRAQUITAS

Componentes:
Maria Beatriz Cavalcanti Pontes de Miranda
José Genuino de Oliveira
Reynaldo Augusto Fanzeres da Silva
Gilian de Miranda Raposo
Elisabetta Maria Ana Donata Forastiere
José Dutra Baião
Paulo Cezar do Amaral Bastos

5.° lugar - EQUIPE BISTURI

Componentes:
Heitor Ferreira de Souza
Juan Antonio Vergareche Maitre Jean
Arnaldo Tonissi
Dr. José Selidônio de Mello Reis
Ferdinando Queiroz Costa
José Carlos Guimarães

- ..--_._-_ ....._---------------.-
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6.° lugar - Empatados

Equipe Bandeirante Universitária

Componentes:
José Cal' los Paoli Pradel
Elias Griner
Gerda Biassutti
Helena Besserrnan
Jayme Leibkowicz
Leon Cardeman

Equipe Bistury

Componentes:
Francisco Santos Mourão
Renê de Brito
Jacob Herszenhut
José Norões Correia

Equipe Brasiliense

Componentes:
Mário Lopes da Costa
Homero de Almeida Leite
J onas Talberg
Herbert Praxedes
Alcides Duque Estrada

LIVRO SÔBRE HOSPITAIS

Da "Folha da Manhã" do dia 5 de Setembro trans-
crevemos a nota que o Sr. Gondim da Fonseca escre-
veu na secção "Recado Carioca".
"Rio, 4 - O Departamento de São Paulo do Instituto

de Arquitetos do Brasil organizou um Curso de Pla-
nejamento de Hospitais e, publicou sôbre o assunto
um livro singular . Nesse livro ("Planejamento de
Hospitais", São Paulo, 1954), estuda-se miudamente
tudo o que concerne ao assunto: o tratamento das sa-
las, o feitio das paredes, o equipamento, a iluminação,
a ventilação, a instalação de serviços sanitários, o ma-
terial condutor de eletricidade, a 'ionizaçâo do ar, etc.,
etc. etc.. Impossível, hoje, a quem quer que seja,
fundar um hospital ou uma casa de saúde, mesmo
pequena sem ler êste livro.

No interior de São Paulo há hospitais incomparà-
velmente .mclhores do que no Rio de Janeiro, graças
sobretudo ao exemplo das "Beneficiências Portuguê-
sas" e das Misericórdias, inicialmente fundadas pelos
velhos colonizadores. O espírito de solidariedade luso
é extraordinário! Ainda há pouco, em Ribeirão Preto,
visitando a Beneficiência local, - monumento de
trabalho e de amor ao próximo, tive ocasião de ex-
pôr a José Moço de Castro e aos colegas, todos ilustres
e dignos, as minhas idéias sôbre assistência que, há
séculos, os portuguêses prestam no Brasil.



Ao tempo em que êsses centros de estudo e de so-
corro ao próximo se fundaram, a construção de hos-
pitais não se havia aprimorado muito. Hospitais
eram, como conventos ou colégios, casas grandes cor-
tadas de corredores com quartos de um lado e, de
outro. Hoje a coisa mudou muito, Até para as cozi-
nhas e lavanderias há planejamento. A remoção do
lixo é um problema a considerar. A refrigeração
(outrora ignorada) merece detido exame. As tubula-
ções de água quente e fria não podem ser feitas a
não ser por técnicos. I Mesmo para a lavagem de louça
se exigem cuidados meticulosos.

Na realidade, o livro "Planejamento de Hospitais"
deve figurar na estante de todos os médicos, ainda
que não pratiquem cirurgia. Se eu o lí com interêsse
inaudito, sem pular uma página, - imaginem como o
lerão os facultativos, os que lidam com enfermos e
que, embora não sendo operadores, têm por vêzes ne-
cessidade de aconselhar internações para isto ou
aquilo.
- Mas edifício de hospital, por muito bonito que

seja, não cura!
Eu sei, leitor. Não cura. Mas se fôr higiênico, per-

feito, ajuda a curar. E regra geral os grandes cirur-
giões procuram os melhores ambientes, os mais adian-
tados, mais "up to date". Uma cozinha de hospital,
por exemplo, parece coisa simples.] Pois eu vi que
não é. Demanda sete requisitos fundamentais. E uma
sala de operações? Como deve ser? E uma enfer-
maria?

O Instituto de Arquitetos do Brasil, - Departamen-
to de São Paulo, - está de parabéns. Organizou uma
grande obra. Excelente matéria, excelente linguagem
e excelente impressão. Só em São Paulo ela se po-
deria ordenar, escrever e publicar. - GONDIM DA
FONSECA".

FEDERAÇAO PANAMERICANA DE ASSOCIAÇÕES
DE ARQUITETOS

Em homenagem ao transcurso do quarto centenário,
de S. Paulo, realizou-se nesta cidade a reunião do Con-
selho Geral do F. P. A. A. a fim de tratar do temário e
data do IX Congresso Panamericano de Arquitetos a,
realizar-se em Caracas, em 1955. Estiveram com êste
fim reunidos nos dias 21 e 22 de Setembro, no I. A. B.
de S. Paulo, os colegas Gustavo Wallis (Venezuela),
Horacio Navarrete (Cuba), José Gnecco Fallón (Co-
lombia), Alberto Ricur (Argentina), L. Marquês
(Uruguai), Canas Abril (Cuba), Carbonell Parra (Ve-
nezuela) e os colegas de S. Paulo e Rio: Nestor Fi-
gueiredo, Marcial F'leury, Eduardo Kneese de Mello,
Icaro de Castro Mello, Rino Levi e outros.

A sessão discutiu diversos ítens relativos à vida
administrativa da Federação, dentre os quais .salien-
tamos: a modificação da taxa cambial para as contri-
buições das diversas associações de arquitetos à Fe-
deração; as atribuições dos presidentes e secretários
das associações de arquitetos, em relação à Federação
e ao IX Congresso; o pedido de inscrição de diversos
novas associações profissionais; aceitação da despesa
orçamentária de US$100,OO para os trabalhos mensais
da secretaria; pedido de admissão da Federação na
União Panamericana.

Quanto ao temário do IX Congresso, estabeleceu-se
o seguinte:

1) Tema geral: a função social do arquiteto;
o arquiteto e a planificação (por sugestão do
Colégio de Cuba)

2) Temas livres: incorporam-se ao temário
3) Exposições: acolheu-se um plano do arquiteto-

cubano Tapia Ruano, sendo o mesmo entregue
à Venezuela, para sua execução.

Foi feito ainda um apêlo à União de, escolas de
arquitetura, com sede em Santiago, para que participe
ativamente do IX Congresso.

----- ------.

Artes Plasticas

O Museu de Arte Moderna está apresentando ao
mesmo tempo três exposições interessantes; um cro-
nista pictórico que documentou nossa paisagem ur-
bana e rural em 1818, um escultor de fôlego e um
esfôrço didático.

ZAMOYSKI

O catálogo distribuído pelo M. A. M. nos dá alguns
dados biográficos a respeito do escultor August Za-
moyski, que, reproduzimos. Nascido na Polônia em
1893 tem profunda formação humanística. Estudou
e trabalhou na Alemanha; em 1919 constitue na Po-
lônia o grupo dos "formistas" escultores que procura-
vam a "forma pura". Depois de dez anos de
experiências, abandonou o campo da arte abstrata,
chegando à conclusão que a escultura é essencialmen-
te figurativa. A partir de 1923, trabalha na França
onde ganha em 1937 o "Grand Prix de Sculpture"
na Exposição Internacional de París. Veiu para o
Brasil em 1940 onde fundou um atelier cooperativo de
escultura. Dentre suas obras mais importantes aqui



realizadas, citamos a mulher reclinada do Casino de
Pampulha e a estátua de Chopin no Rio. Veiu para
S. Paulo há um ano, tendo dirigido um curso de es-
cultura no Museu de Arte.
A mostra não é grande; apenas algumas peças,

dentre as quais diversas maquetes de monumentos.
Três peças nos impressionaram especialmente; a ma-
quete para a estátua a Chopin, peça belíssima, dum
movimento e elegância extrema; o bonito "João Ba-
tista" tão bem equilibrado e dinâmico; e a colossal
Rhea, em mármore. de Estremos, bela estátua em que
o material, o desenho a posição e até o modêlo, for-
mam um todo extremamente harmônico.

THOMAS ENDER

Êste aquarelista vienense, mandado por Metternich
ao Brasil em 1818 para retratar e ilustrar uma expe-
dição científica ao Brasil, - faz parte daquele grupo
de artistas europeus cujo valor de crônica dos costu-
mes' é' de valor incomensurável para nossa história.
Ê de. especial interêsse para arquitetos e estudantes,
pois o levantamento feito de casarões de fazenda,
igrejas, largos etc. são valiosos. Ender não tem um
desenho enérgico, expre.ssionista; seu traço é leve,
exato, elegante. Os estudos inacabados, as manchas de
aquarela dando vida a uma paisagem, - dão sabor
especial à sua obra. A coleção exposta, da qual re-
produzimos dois trabalhos, além de significar valiosa
contribuição ao estudo e levantamento de nossos cos-
tumes e paisagens (notadamente do Rio de Janeiro),
nos apresenta um aquarelista minucioso e de bom
gôsto.

MOSTRA DIDÁTICA DE HISTÓRIA DA ARTE

A história das artes plásticas é uma faceta, uma'
forma de se encarar a história do homem; não deve ser
considerada como algo de autônomo e isolado do res-
tante da história, apesar de ser êste um vício comum
em nossa formação. A vida do homem, sua cultura,
sua atividade em geral, formam um todo, - mesmo
que estudemos em determinado momento, mais espe-
cificamente certo setor da atividade humana. Desde
que êstes conceitos sejam claros, o ensino da história
da arte adquire para a formação humanística da ju-
ventude, uma importância muito grande. Ê porisso
que, se.mpre que possível, temos insistido na necessi-
dade e utilidade das mostras didáticas d2 história
da arte. E a receptividade. do público demonstra o
acêrto dêstes empreendimentos; é inegável que o
grosso do público do Museu de Arte, por exemplo,
foi formado graças à existência, quando de sua fun-
dação, - das exposições didáticas.
Levar estas mostras às escolas é tarefa de real

mérito. Lembramos que em certa ocasião a própria
União Estadual dos Estudantes organizou uma mostra
circulante com êste tema. Saudamos, porisso, enfàti-
camente a iniciativa de d.a Inga Pfeiffer, pela reali-
zação desta exposição didática destinada a uma e.s-
cola. A sua realização demonstra inclusive a possi-
bilidade "econômica" de realizar verdadeiros museus
didáticos: a mostra consta de inúmeras reproduções,
coloridas e em branco e preto, tôdas tiradas de revis-
tas e livros; um breve texto acompanha as ilustra-
ções, colocando historicamente a época e. apontando
certas características de estilo. As pranchas são pe-
quenas, de fácil leitura e transporte.
Esta mostra didática vem corroborar uma tese. que

vimos defendendo em debates, conversas e publica-
ções: a utilidade e conveniência da criação dum Museu
Pedagógico (ou Didático), composto de reproduções

de tamanho igual ao original (na medida do possível),
com moldura da época, baseado no catálogo de repro-
duções organizado pela UNESCO. Tal Museu além
de ter uma "pinacoteca" impossível de ter na "reali-
dade", teria ampla repercussão didática, sendo fácil
seu transporte para o interior e bairros, dando uma
visão comple.ta da história das artes plásticas. Pouco
a pouco se poderiam também obter cópias fac-símiles
de esculturas, a exemplo das obras de Aleijadinho
cujas cópias já existem, a exemplo ainda do "Musée
de.s Monuments Historiques Français" todo êle ba-
seado em cópias de esculturas, relevos e "a frescos".
Num tal Museu Didático se concentrariam os cursos,

as mostras didáticas e constituiria um centro de irra-
diação da divulgação da história do homem e. de
sua cultura, através do prisma das artes plásticas.
Desejamos que a mostra didática exposta no M.A.M.

alcance suas finalidades e sirva de exemplo a nu-
merosos empreendime.ntos do gênero. - J. W.

EXPOSIÇÃO HISTÓRICA EM IBIRAPUERA

Na última hora, pouco antes dêste boletim ir ao
prelo, tivemos ocasião de visitar a Exposição de His-
tória no Falácio de Exposições do Parque Ibirapuera.
O entusiasmo foi de. tal ordem que decidimos inserir
ainda uma pequena nota a respeito.

Inicialmente não podemos nem devemos deixar
de congratular o nosso colega, arquiteto Oscar Nie-
meyer e seus colaboradores pelos edifícios que lá se
encontram. Sua imaginação poética, sua audácia ima-
ginativa resultaram em prédios impre.ssionantes e
muito adequados, em ambiente, a seus fins. Foram
colaboradores nos projetos, os colegas: Hélio Uchoa
Cavalcanti, Eduardo Kneese de Mello e Zenon Lotufo.
A mostra histórica organizada por Jayme Cortesão,

está montada como raramente vimos, mesmo em re-
vistas especializadas, - no que. se refere ao bom
gôsto, carinho, riqueza de detalhe e interêsse. Os
textos escritos nos muros de fundo as vitrines que
encerram preciosos documentos, os mapas riscados
em paredes segundo a técnica do "grafito", a ilumi-
nação, a variedade nas divisões, os grandes painéis
de Clovis Graciano, Di Cavalcanti e outros, - tudo
nos entusiasmou. Primeiramente porque não o espe-
rávamos; estamos por demais acostumados a exposi-
ções improvisadas, descuidadas, incompletas, osten-
tando arrogantemente sua provisoriedade, Não temos
lembrança de termos visto nem exposições, nem mes-
mo museus e galerias, tão bem instalados. O respon-
sável por êsse deleite da vista e do intelecto, foi o
decorador português Manuel Almeida de Vascon-
celos.

Não sabemos o que acontecerá com esta mostra.
Serão destruídos os painéis? Desmontadas as paredes,
tudo quebrado? Exposições com êste tema são de
grande. interêsse e importância pois educam e man-
têm vivo no espírito do povo nossa tradição, nosso
passado de luta, nossa formação. Seria muito oportu-
no, e deixamos aqui nossa sugestão, - que a mostra
histórica de Ibirapuera se tornasse permanente. Os
documentos de. arquivos estrangeiros e particulares,
certas raridades bibliográficas, poderiam vir para cá
ocasionalmente como empréstimo, ou serem substi-
tuídas por outras; alguns documentos, como o Tratado
de Tordesilhas, a carta de Pero Vaz Caminha etc.,
pode.riam ser fotografados. Mas, mesmo sem êsses ori-
ginais preciosos, o essencial permaneceria; seria fácil
transformar esta mostra em verdadeiro museu didá-
tico de história do Brasil. - J. W.



ARQUITETOS VIAJANDO

A fim de dar mais vida a estas linhas, procuramos
alguns arquitetos brasileiros que estiveram viajando
por outros países, recolhendo suas impressões de via-
gem. Interessaram-nos especialmente as impressões
críticas e a opinião de nossos arquitetos sôbre as ci-
dades, as obras recentes, o ensino de arquitetura e o
pensamento dos arquitetos em outros países. Nêste
sentido fizemos ligeiras entrevistas com os arquitetos
cujas opiniões vão abaixo estampadas.

PLINIO CROCE FOI AOS EE. UU.

"Antes de mais nada devo dizer que fui aos
Estados Unidos a passeio, não procurando ver espe-
cialmente obras de arquitetura, escolas ou mesmo
arquitetos. Viajei de automóve.l durante um mês e
meio atravessando o país duas vêzes (16 mil qui-
lômetros). Constatei com certa surpresa que mais
de 50% da paisagem era deserto árido."
- "E as estradas?"
- "São tôdas asfaltadas, geralmente de uma só

via, a exemplo da Via Dutra; no entanto, nas proxi-
midades de cidades, há bifurcações e a estrada passa a
ter duas, quatro ou mesmo oito vias. A pavimentação
asfáltica deixa muito a desejar; há muitas ondulações.
Devo admitir que em nenhuma estrada encontrei as-
falto melhor ou igual ao trecho entre Campinas e
Mogi Mirim, um dos melhores do Brasil. Tampouco
encontrei estrada tão boa e bonita quanto a Via
Anchieta."

"Há muito movimento nesssas estradas?"
- "Os americanos viajam muitíssimo. Mas o curio-

so é que os viajantes são quase todos velhos ou de
meia idade; vi pouca juventude nas estradas e nos
lugares de veraneio."
- "As cidades americanas têm características pró-

prias ou novidades interessantes que o tenham im-
pressionado? "
- "As cidades pequenas são muito agradáveis: são

raros os edifícios altos, tôdas as casas têm jardins e
não há cêrcas. As cidades grandes têm aspectos con-
traditórios: é freqüente encontrar no centro duma
cidade, Los Ange.les ou Chicago, por exemplo, casa-
rões velhos e feios de madeira. Nestas cidades gran-
des, como aqui, vemos longas ruas com casinhas ~e'
6 metros de frente. Em linhas gerais, no entanto, nao
percebi falta de acomodações. Outra característica
das cidades americanas é o trânsito muito bem estu-
dado; Los Angeles possue 4 milhões de habitantes e
2 milhões de automóveis; no entanto é muito fácil
conduzir um carro. São Francisco é uma cidade cheia
de trevos, passagens em desnível etc. Em Nova York ,
vêem-se comparativamente poucos carros particulares;
viaja-se muito de ônibus e "subway". Outra peculia-
ridade. das grandes cidades, são seus cemitérios! São
grandes parques com ruas asfaltadas, belíssimos gra-
mados nos quais os túmulos são marcados apenas por
uma pequena cruz branca ou uma simples pedra.
Nestes cemitérios se realizam convescotes, passeia-se;
são usados como verdadeiros parques."
- "Particularizando para a arquitetura, que po-

deria dizer?"
- "De um modo geral duas características me im-

pressionaram: primeiramente é a indústria da cons-
trução, com sua produção padronizada de caixilhos
etc.; em segundo lugar o péssimo acabamento das
construções; êste acabamento é mesmo inferior ao
nosso médio."
- "A que atribue tal fato?"
- "Creio que se deve principalmente ao elevado

preço da mão de obra e dos materiais., A economia é
talvez o traço predominante da arquitetura atual nos
Estados Unidos; compressão de despesas supérfluas.
Por exemplo: nos banheiros usa-se geralmente azule-
jos apenas no box do chuveiro e atraz do lavabo; as
restantes paredes são pintadas a óleo, com as côres
mais variadas."

- "Há, como exceção, edifícios bem acabados?"
- "Sim. O Stat1er Hotel de Los Angeles, o Rock-

ie11er Center, o edifício da O. N. U. em Nova York,
os edifícios de apartamentos de Mies van der Rohe
em Chicago, - são tôdas obras suntuosas e bem aca-
badas. Dentre os edifícios que mais me impressio-
naram devo lembrar o Edifício Lever, por sua exce-
lente planta e concepção geral. A Igreja de F. Lloyd
Wright em Madison é também interessante."

- "Qual sua opinião sôbre o edifício da O. N. U.?"
- "Fiquei decepcionado, não gostei. O bloco do

Secretariado é bonito; mas os auditórios são de muito
mau gôsto e pesados, tanto por dentro como por fora."
- "Teve ocasião de verificar qual a situação pro-

fissional do arquiteto nos Estados Unidos?"
- "Não; como já disse, não tive contatos com co-

legas. A única informação indireta que poderia dar
é o seguinte caso: em Nova York conversei com um
garçon que tinha trabalhado no Rio; contou-me que
enquanto em nossa capital não conseguia viver com o
ordenado, atualmente ganhava mais do que um en-
genheiro ou um médico, possuindo seu próprio auto-
móvel etc."

- "Visitou alguma obra industrial?"
- "Estive em Detroit na fábrica Ford; é realmente

impressionante, especialmente sua linha de montagem
de um quilômetro de extensão. Visitei igualmente o
Museu Ford de invenções técnicas. Tive ocasião de
visitar a grande reprêsa de Hoover Dam. É curioso
notar, aliás, que nos Estados Unidos a grande parte
das cidades é iluminada graças a usinas termo-elé-
tricas."
- "Visitou, em sua viagem, outros países?"
- "Estive no Canadá e em Cuba. Nêste país re-

parei num detalhe típico dos caixilhos padrão: as
venezianas têm palhetas basculantes. E nas cozinhas
e banheiros são comuns grandes palhetas basculantes
e a ausência completa de vidros. Êste,s detalhes, evi-
dentemente, são devidos à necessidade de maior ven-
tilação. No Canadá tive a oportunidade de visitar
as -cidades de Niagara Fa11s, Toronto, Ottawa e
Montreal. Uma das obras que mais me impressionou
foi o "sub-way" de Toronto, que é o mais moderno
existente no mundo. Possue apenas 1 milha e meia
e custou 52 milhões de dólares."

o "ENCONTRO DE ARQUITETOS" EM VARSOVIA

Reuniu-se em Varsóvia, convocado por um comitê
presidido pelo arquiteto francês' André Lurçat, um
encontro internacional de arquitetos. Dois brasilei-
ros dêle participaram, o arquiteto Vergareche Mai-
trejean e o estudante de arquitetura Heitor Ferreira
de Souza, ambos de S. Paulo. Transmitimos abaixo
as suas impressões.
- "Inicialmente convém ressaltar que se tratou

realmente de um "encontro" e não dum congresso.
Nêste sentido, as reuniões plenárias eram menos in-
teressantes e importantes que o contato pessoal e as
excursões feitas, durante as quais pudemos trocar
idéias com arquitetos dos mais diversos países."
- "O encontro obedecia a um temário e progra-

ma?"



- "Havia três ítens no temário: a reconstrução de
cidades destruídas, a transformação urbanística de
cidades e a construção de cidades novas. Êstes ítens
foram exemplificados nas excursões, pois Varsóvia,
Cracóvia e Nova Huta são exemplos existentes na
Polônia, daqueles três ítens. Quanto ao programa
geral, o encontro se dividiu em três partes: a aber-
tura, excursões pela' Polônia e reuniões finais com
encerramento."
- "Quais os arquitetos com quem tiveram mais

contato?"
- "Naturalmente com aquêles que foram nossos

companheiros de excursão ao sul da Polônia; espe-
cialmente com 4 italianos, os latino-americanos: En-
rique Barrcncchea do Chile e Garcia Vasquez da
Argentina; e os arquitetos soviéticos, notadamente os
prefeitos de Stalingrado, Leningrado e Zakharof, pre-
sidente do órgão de classe dos arquitetos soviéticos.
Foi para nós muito interessante êste convívio pois
pudemos discutir animadamente muitos conceitos e
idéias relativas à arquitetura,"

- "Poderia sintetizar quais as características essen-
ciais da arquitetura e do urbanismo na Polônia?"
- "Vejamos inicialmente Varsóvia, Trata-se duma

cidade inteiramente reconstruída; no seu planejamen-
to urbanístico, cuja previsão alcança o ano de 1965,
tratou-se de conservar o núcleo histórico central da
cidade, com suas fachadas antigas, Nesta reconstrução
fiel, utilizou-se a documentação mais completa, in-
clusive telas de pintores, como Canaletto, que retra-
taram a cidade em seu tempo. Assim, a cidade man-
tém um seu centro histórico, testemunhando o passado
e conservando aquêle ambiente que nós turistas con-
sideramos tão "europeu". O curioso é que atraz destas
fachadas há residências modernas não coincidindo
exatamente com o exterior; isto dá um aspecto ceno-
gráfico a esta parte da cidade, notando-se claramente
os intúitos urbanísticos de apenas dar à cidade nova-
mente aquêle coração histórico de comunidade tradi-
cional que tinha sido destruido na guerra. Outra
característica interessante é a homogeneidade de al-
tura; apenas um edifício destoa, sendo muito mais alto:
trata-se do Palácio de Cultura doado pelo govêrno
soviético. Aliás, os arquitetos soviéticos que conhece-
mos também achavam que o edifício, muito grande,
não se coadunava com o urbanismo de Varsóvia.
Finalmente, uma característica importante do plano
de Varsóvia, são os inúmeros parques que ladeiam
o rio Vístula. Os parques são mais do que meros
jardins; são conceituados como "parques de cultura",
onde há auditórios e teatros ao ar livre; é curioso
notar como o povo polonês procura os parques e a
atividade cultural dos mesmos: há constantemente
e.spetáculos folclóricos, muita dança, côros etc. Cra-
cóvia é uma cidade em transformação urbanística; é
importante notar o carinho pela tradição; aliás, o
gótico de tijolo aparente, os velhos palácios, foram
para nós uma agradável surpresa; consideramos esta
cidade uma das mais bonitas da Europa, pela homo-
geneidade de estilo, côr etc.
- "Qual a motivação que os arquitetos poloneses,

dão ao carinho extremo que têm pela tradição?"

- "Perguntamos e discutimos muito êste problema.
Êles acham que sàmente uma sociedade cristalizada
pode originar pouco a pouco um estilo próprio e novo;
há sempre uma defasagem entre a situação social e
seus produtos artísticos. Ora, esta cristalização social
está longe de ter ocorrido na Polônia. O momento é
de pesquisa, procura e trabalho. O estudo e manu-
tenção viva dos exemplos fornecidos pela tradição
arquitetõnica, ajudarão às pesquisas a não se afasta-
rem dum núcleo básico que sempre fudamentou a
arte, a tradição. Percebe-se aliás que êste cuidado
existe não apenas em relação à arquitetura, como
também nas demais artes."
- "Quais as características das cidades totalmente

novas?"
- "Visitamos Nova Huta, cidade criada em tôrno

de um combinado metalúrgico, prevista para 100.000
habitantes, já abrigando 40.000. A distância entre os
núcleos industriais será coberta por área verde. No
esquema desta cidade, assim como em outros planos
que tivemos oportunidade de examinar, notamos a
predileção por grandes avenidas, culminando em um
largo onde se ergue um monumento dedicado a moti-
vos patrióticos ou populares. Constatamos que a essa
grande massa de edificações não correspondia parale-
lamente um desenvolvimento da indústria de elemen-
tos de construção. Levantamos êste proplema e a
resposta foi que no atual momento da economia po-
lonesa, o essencial é a montagem de, uma importante
indústria de base, o que ainda não permitiu o desen-
volvimento da indústria de construção.

- "Que outros ítens discutiram com os arquitetos
companheiros de, viagem?"
- "Havia certas discussões sôbr e assuntos para nós

fundamentais que nos revelaram de repente conceitos
e idéias inteiramente, novas. O principal, e êste ítem
foi base de tôdas as conversas com os soviéticos, - é
o do conteúdo humano da arquitetura. Estávamos
acostumados a discutir arquitetura em função-da cir-
culação, plantas, organograma, simplificação constru-
tiva, técnica aperfeiçoada etc. Em certa ocasião,
criticamos a planta e circulação de certos edifícios
quando recebemos uma resposta no primeiro mornen-
to surpreendente: o que havia de melhor na Polônia,
disseram com referência à técnica, organograma, fun-
cionalismo moderno, ausência comple.ta de coisas su-
pérfluas e, espaços perdidos, - era o campo de
concentração de Auschwitz. Deveriamos porisso con-
siderá-Io boa obra de arquitetura?! Sàmente o po-
deriamos fazer se esquecessemos na crítica da arqui-
tetura, um valor primordial: o conteúdo humano.
Tivemos, aliás, ocasião de visitar essa terrível obra
perfeitíssima, destinada à moderna e racional indus-
trialização da morte. Ao percorrer sua planta racio-
nal não podiamos deixar de pensar naquela alegação
referente ao conteúdo humano da arquitetura."
- "Qual a opinião dos arquitetos soviéticos em

relação ao problema do conteúdo humano da arqui-
tetura?"
- "Precisamos salientar que é especialmente com

êles que discutimos êstes problemas e não podemos
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esquecer a figura impressionante de Zacharof, um
verdadeiro poeta que falava com entusiasmo e amor,
tornando as discussões e os bate-papos informais,
agradáveis recordações desta viagem. Além dos con-
ceitos sôbre a importância e função da tradição para
a busca dum estilo, em tôda crítica colocavam como
ponto central o homem, suas necessidades, seus de-
sejos, sua personalidade. Disse-nos em certa ocasião:
"êste povo que tanto sofreu durante a guerra, merece
de nós arquitetos mais do que. um produto meramente
racional e técnico; devemos dar-lhe um confôrto, um
ambiente, um luxo que o recompense e que signifi-
que realmente aquilo por que êle ansiava durante a
época de sofrimento." Reputo a introdução de mais
êste elemento humano na crítica da arquitetura, a
principal característica do pensamento dos arquitetos
soviéticos com quem estivemos; é também das ex-
periências das mais importantes que tivemos em
nossa viagem."
- "Como se encerrou o encontro?"
- "Como dissemos antes, os debates em ple.nário

não tinham muito interêsse; houve saudações e re-
soluções de ordem genérica. O grupo com que via-
járamos continuou coeso e depois duma festa de en-
cerramento, os arquitetos soviéticos nos oferereram
uma despedida muito cordial. Levamos uma coleção
de diapositivos sôbre nossa arquitetura, tanto tradi-
cional como moderna, o que nos permitiu realizar
uma sessão especial assistida pelos delegados presen-
tes e em particular pelos arquitetos poloneses que
ficaram vivamente interessados, criando mesmo um
ligeiro debate."
- "Como é o ensino da arquitetura na Polônia?"
- "Infelizmente, devido às férias escolares, não

pudemos ter o contacto que desejávamos com os es-
tudantes; mas visitamos as escolas de Varsóvia e uma
exposição de trabalhos em Cracóvia. O curso dura
cinco anos e meio; 70% dos estudantes são bolsistas,
isto é, recebem um salário mensal, porque o curso é
gratuito de qualquer forma; a prática em escritório
é feita durante as férias; há muito trabalho profissio-
nal, de modo que não existe. o problema de não en-
contrar escritório para a prática; do currículo constam
as matérias comuns e mais sociologia e economia
política; 35% de seu tempo é dedicado à cadeira de
composições; fazem nas escolas estudos sôbre pré-
fabricação. No 3.° ano o estudante pode escolher uma
das seguintes especializações: arquiteto urbanista, de
cidade, rural ou industrial."
- "Acham, em suma, que êsse "Encontro de arqui-

tetos" foi útil e interessante?"
- "Extremamente. Foi uma possibilidade de trocar

idéias, esclarecer-se mutuamente, visitar obras e. ci-
dades com companheiros de viagem da mesma profis-
são. Para nós foi certamente útil, uma grande expe-
riência."
- "Visitaram outros países da Europa?"
- "Sim. Estivemos percorrendo durante dois me-

ses, cidades da Dinamarca, Itália, França, Portugal e
Suíça." r 1','1]

-

Urbanismo
ECONOMIA E PLANEJAMENTO

As recentes e importantes declarações do Exmo.
Sr. Presidente da República sôbr e a situação econô-
mica e financeira do país vieram mais uma vez foca-
lizar pontos que em várias ocasiões apresentamos
como essenciais para o reerguimento do país, e que
tocam em parte também os assuntos intimamente
ligados ao conceito de planejamento, que a nós arqui-
tetos e urbanistas tanto interessam.
Dissemos, naquelas circunstâncias, e repe.timoshoje,

animados pelo alto pronunciamento a que nos referi-
mos, de que três pontos essenciais devem se.r postula-
dos em qualquer programação político-admínistrs tíva
visando o reerguimento do país. São êles:

a) Sanear a moeda;
b) Sanear o crédito;
c) Planejar as obras e os serviços públicos.
Não cabe a menor dúvida de que, inicialmente, e

como base essencial de qualquer medida a ser tomada,
deva se.r perfilhado com desassombro o saneamento
da moeda. Só assim haverá segurança no trabalho e
possibilidade de justiça social, e portanto de paz so-
cial: estabilizando o valor do padrão dos salários e
dos bens.
A diminuição e oscilação constante do valor real da

moeda, quer no mercado interno quer no internacio-
nal, determina não somente a confusão e o desânimo
geral, mas provoca o empobrecimento gradativo das
classes médias e o enriquecimento rápido e. injusto
das classes detentoras dos meios de produção e dos
bens de consumo, agravando perigosamente. a dispa-
ridade entre os estremos da escala social e a formação
de dois grandes grupos antagônicos e isolados nos
extre.mos dessa escala, sem a presença salutar da ne-
cessária massa intermediária de valores sociais e eco-
nômicos escalonados conciliatórios e garantindo a
passagem de um extremo a outro.
O saneame.nto do crédito é a equitativa distribuição

de auxílio financeiro às iniciativas produtivas e que
atendam em primeiro lugar ao bem comum, é o se-
gundo passo necessário, pois o sangue vital do crédito
deve se.r oferecido aos organismos que dêle necessi-
tem para utilizá-Io em benefício do melhoramento da
produção e das trocas, e não desviado para obras e
serviços que bene.ficiam apenas grupos privilegiados,
em detrimento da coletividade.
O terceiro ponto é o que nos diz respeito mais de

perto, a nós que. consideramos a face do planejamento
urbanístico e é colorário lógico dos dois primeiros.
Não há dúvida que, havendo escassez de recursos e
sendo o país, considerado na sua totalidade, e atual-
mente. e não potencialmente, relativamente pobre,
existe a necessidade primacial e imprescindível de pla-
nejar as obras e os serviços públicos para atender
em prime.iro lugar às necessidades mais urgentes e
de fato mais importantes. Lembro mais uma vez,
para que não seja mal entendida esta afirmação, as
declarações nesse sentido do Exmo. Sr. Presidente da
República e as que fez anteriormente o antigo Minis-
tro da Fazenda, focalizando a divergência entre. as pre-
mente.s e insatisfeitas necessidades gerais do país e os
recursos excessivos absorvidos pelas necessidades se-
cundárias de nossas grandes metrópoles.
Finalmente, não cabem dúvidas também de que os

projetos urbanisticos, quer locais quer regionais, de-
vam se enquadrar na necessidade preliminar de pla-
nejamento, para se saber onde, como e. quando êles
podem ser realizados, e se devam ser realizados, pe-
sando muito bem sua utilidade. geral em face do onus
que a coletividade deverá arcar para realizá-Ias. Mais
do que nunca, agora portanto, se impõe o planejamen-
to amplo e prévio das obras urbanísticas, para se po-
·der avaliar, não somente sua utilidade, mas sua opor-
tunidade e prioridade, em face do estado geral eco-
nômico-financeiro da nação.



S. Excia. o Presidente da República pediu, aos ho-
mens que estudam e escrevem, como aos outros todos
que trabalham, atenção. É o que fazemos e propomos
aos colegas arquitetos e urbanistas no campo que
lhes é próprio, e que reveste tanta importância na
vida geral do país. Pois nós freqüentemente somos
chamados, em virtude de nossa posição e conhecimen-
tos, a projetar ou opinar sôbre projetos, e devemos
atentar se êles de fato se enquadram em um sadío
planejamento, ou refletem veleidades pessoais do
momento. É o que podemos fazer, nós que
também acreditamos num melhor futuro para a
nação. - C. Lodi

Arquitetura

b) A maneira de impedir o acesso à profissão de
tôda pessoa não qualificada para ela.

c) As normas de conduta relativas ao exercício da
profissão, para assegurar-lhe um alto nível moral.

d) As sanções pertinentes à violação dêstes regula-
mentos.

C. - Independentemente das disposições legais, é
necessário que as organizações nacionais de Arquite-
tos ditem as normas tendentes a promover o espírito
de. confraternização e imponham a seus membros um
Código de Ética Profissional que tenha como base os
princípios do Estatuto do Arquiteto, que constitue o
quadro mais amplo, deixando a cada organização na-
cional a liberdade de interpretá-Ios restritamente., si
assim o julgarem necessário para seu uso.

Estatuto do Arquiteto

A. - Arquitete é quem, mestre na arte de construir
de acôrdo com as melhores condições de vida, cria e
anima os lugares nos quais atua e vive o homem.
Para expressar as aspirações e satisfazer as necessi-

dades de sua época, o Arquiteto deve, conhecer e com-
preender o meio humano, na mais ampla acepcâo do
têrmo, e testemunhar um respeito constante pelas
realidades econômicas.

O Arquiteto concebe sua obra dentro de um plano
de conjunto, do qual deve ser - em tôdas as etapas -
o animador e ordenador; a êste respeito, Arquitetura
ê Urbanismo são disciplinas complementares.

O Arquiteto se esforça por ampliar constantemente
sua preparação técnica e suas capacidades artísticas,
assim como também suas qualidades morais.

B. - A Sociedade, por sua parte, reconhecendo o
caráter fundamental da missão do Arquiteto, corres-
ponde proteger sua posição social, seja melhorando a
legislação existente ou promulgando novas leis, ins-
piradas por um elevado ideal profissional, conforme
os fins procurados pela U. L A.
Esta legislação deve ter por objeto regulamentar e

definir em especial os seguintes aspectos:
a) A qualificação de, arquiteto e os meios mais

adequados para assegurar de uma maneira efetiva
sua formação.

1. - O Arquiteto leva a seu cliente a colaboração
de todo o seu conhecimento e de sua experiência, na
direção de seus trabalhos e nas opiniões ou conselhos
que lhe corresponda emitir.

2. - Serve os interêsses de seu cliente, na medida
em que não se oponham ao que êle julgue compatível
com seu dever ou ao interêsse da coletividade.

3. - Subtrae-se a tôda publicidade; deve, em qual-
quer circunstância, estar e permanecer livre de todo
espírito mercantil.

4. - Opõe-se a tôda ação ou a qualquer outro meio
susceptível de causar dano direta ou indiretamente a
um colega.

5. - Opõe-se não somente ao plágio, mas sim a
todo desconhecimento das delicadas normas de rela-
ções mútuas, que a consciência impõe aos artistas
dignos dêste nome.

6. - Quando emprega colegas jovens, ou quando
dirige seu trabalho, fá-Ios participar de sua experiên-
cia e os ajuda em seus esforços para chegar a obter
a posição que, de acôrdo com suas capacidade,s, lhes
corresponda, tanto pessoalmente como no plano da
organização profissional.

7. - Exerce amplamente seu direito de' autor sô-
bre suas obras, segundo as Convenções universais e
segundo as disposições legais de cada país.

8. - Pelas disciplinas de sua formação profissio-
.nal, está qualificado para dirigir e coordenar os tra-
balhos em organismos estatais compreendendo os que
se relacionam com a indústria da construção e do
equipamento.

9. - Quando solicita a colaboração de artistas, de
engenheiros ou de outros especialistas, define de an-
temão os deveres, direitos e responsabilidades de cada
um.

10. - Esmera-se em fazer compreender a finali-
dade de sua obra e o espírito com que concebeu, a
todos os que participam de sua execução. Exerce
sua autoridade moral para manter em harmonia suas
rclacões.

11. - Tem direito a justa e legítima remuneração
pelos serviços que presta, extendendo-se êste conceito
ao valor de suas iniciativas. Remunera-se o seu tra-
balho por meio de, honorários ou acôrdos, excluindo-
se tôda comissão ou vantagem.

No caso em que atua em colaboração com a indús-
tria, na elaboração ou na aplicação de novos processos,
tem, igualmente, direito a uma remuneração, de, acôr-
do com as modalidades que determinem as organiza-
ções nacionais.

12. - 'Para conservar sua condição de Arquiteto, o
Arquiteto que constroe não pode realizar outras obras
mas sim aquelas das quais é o autor.

Qualquer que seja a forma de sua atividade, o Ar-
quiteto permanece sempre consciente do caráter essen-
cial de sua missão,

Assim, através de sua obra, o Arquiteto contribue
para a realização do homem.

UNIÃO INTERNACIONAL DE ARQUITETOS
(U. I. A.)

"POSIÇAO SOCIAL DO ARQUITETO"
~

Proposta feita na Reunião de Atenas (Maio 1954)
para 5'21' submetida à consideração do Congresso de
Haya (Holanda) em Julho de 1955.

Preâmbulo

O Exercício da profissão de Arquiteto pode. con-
forme o caso, assumir caracteres distintos:
- Os que exercem a profissão liberal
- Os que atuam como funcionários seja em Orga-

nismos Estaduais ou Municipais, seja em Instituições
de Administração Pública ou Privada e outros; e
- Os que constroem êles mesmos as obras das

quais são autores,
Sem embargo, é possível e necessário definir re-

gras de conduta que rejam todos os Arquitetos.
Ao fixar tais regras, a U. L A. crê por em evidência

a unidade mundial dos Arquitetos em tôrno do Es-
tatuto que preconizam, para poder cumprir plena-
mente sua missão.

Posição Social do Arquiteto

Atenas, Maio 1954

------------ - ----
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5 Ã O PAU L O

ARQUITETOS NA CONVENÇãO DA
CONSTRUÇãO CIVIL

o I. A. B. - Departamento de S. Paulo destacou
nossos colegas Ariosto Mila e João Cacciola para o
representarem na III Reunião Plenária da Convencão
dos Sindicatos da Indústria da Construcão Civil e
Entidades congêneres, realizada no Rio de 14 a 19
de, Outubro. Fomos procurar êsses arquitetos a fim
de obter dêles um apanhado informativo.
- "Foi muito concorrida a convenção? Qual a

composição do plenário?"
- "A convenção foi de âmbito nacional; tanto assim

que em seu regimento se previa a votação por estado
(um representante de cada). Compareceram profis-
sionais de S. Paulo, Distrito Federal, Estados do Rio,
Minas Gerais, Bahia, Rio Grande do Sul e Perriam-
buco. Tratava-se em geral de representantes dos sin-
dicatos da construção civil; êstes eram a maioria."
- "Participaram arquitetos?"
- "Sim. O 1. A. B. fôra convidado e com razão.

Participaram dois arquitetos do Rio: Giuseppina
Pirro e Floroaldo Albano; e nós por S. Paulo. Acha-
mos que o número de arquitetos foi muito pequeno,
pois nossa participação nessas convenções se justifica
plenamente. Os assuntos tratados nos tocam direta
e indiretamente, como se pode observar do exame das
teses e seus debates."
- "Como se organizou o plenário?"
- "Foram organizadas quatro comissões de estudo:

assuntos técnicos, jurídicos, ·econômicos e diversos; e
uma comissão especial para tratar das teses referentes
à regulamentação da resolução n.? 93· do CONFEA e
à participação dos empregados nos lucros das emprê-
sas."

Boletim Mensal

.-
N.O 10 Outubro de 1954

Redatores: Jorge Wilheim - Luiz Roberto Carvalho Franco

- "A que conclusões chegou esta comissão espe-
cial?"
- "A resolução n.? 93 regulamenta a profissão vi-

sa~do evitar o acobertamento; impede entre outras
COIsas, a possibilidade d~m profissional ser responsá-
vel por mais de duas firmas; até certo ponto limita
e cer~eia a liberdade profissional, mesmo que visando
fm~ I~üeressan!es. Foi aprovada uma tese que se
opoe a resolução. Quanto à participação nos lucros,
fOI aprovada uma tese que, apoia a comissão do Sena-'
do atualmente estudando o caso."

- "Quais as teses que mais interessaram aos ar-
quitetos?"

- "Foram apreciadas cêrca de vinte teses: das
quais destacamos as seguintes: "Arquitetura Co~stru-
ção e Indú~tria", apresentada por indicaçã~ do IAB,
po~ intermédio dos colegas eng. Jorge Mendes de Oli-
verra Cas~ro, arq. Giuseppina Pirro e arq. Floroaldo
Albano. Esse trabalho havia sido apresentado ao IV
Congresso B!asil~iro de ;:rquitetos; nesta convenção
da Construçao CIVIL,fOI considerada como digna da
melhor atenção e da maior difusão, tanto assim que
recomenda que todos os sindicatos através da maior
divulgação, em seus boletins técnicos, façam conhecer
a todos os seus associados, aquela resolução que, apro-
vou a citada tese, e mais, que ofereçam ao IAB a
maior colaboração para que essa divulgação seja
real."
. A tese "A Construção Civil Arquitetural", de, auto-

na do. arq. Vitor Hugo da Costa, recomendando que
os projetos de construção civil sejam sisternàticamente.
elaborados com aprimoramento técnico e arquitetural
e que em sua execução sejam ouvidos profissionais.
de conhecimentos técnicos e arquiteturais, - recebeu
também aprovação do plenário.

E finalmente a tese "A Construção Civil e a Arqui-
tetura Moderna" de, autoria do eng. Helio de Morais
Rego que faz apreciações sôbre os problemas criados
pela ar9uitetura moderna que "apesar das vantagens
mun;eravels que" com as suas liberdades, poderia tra-
zer a economia da construção civil, vem ao contrário
com freqüência crescente, criando verdadeiros pro-
blemas construtivos que tecnicamente, com os recur-
sos atuais, são resolvidos com facilidade, mas com
grande sacrifício para o 'custo da obra, "contrariando
o espírito funcional, justamente a base lógica da nova
arquitetura e prejudicando a construção civil com as
limitações e restrições conseqüentes da. ele,':ação de
preço das edificações, quando os nossos arquitetos com
o_seu talento reconhecido, não precisam forçar solu-
çoes que obriguem a criação de artifícios, contrapesos,
etc., onerando desnecessàriamente as novas constru-
ções que deveriam ser estritamente funcionais". A
comissão que acolheu esta tese, após discutir seus
prós e contras, resolveu não entrar no mérito da
mesma." .
- "Discutiu-se algum tema próprio da construção

civil mas que indiretamente, tocasse à nossa profis-
são?":



- "Dois ítens importantes foram discutidos: o fi-
nanciamento e o "caso" do cimento."

- "Poderiam especificar melhor?"
- "Quanto ao financiamento, há, por parte do go-

vêrno, uma clara orientação no sentido de. não dar
créditos à exploração imobiliária, a fim de combater
a inflação. Os profissionais da construção civil exi-
giam, no entanto, a separação entre conceito de explo-
ração imobiliária e indústria da construção. Esta não
pode ser deixada sem créditos. Neste sentido organi-
zou-se uma comissão que se dirigiu ao Presidente da
República; êste declarou estar a par do assunto e
perceber com clareza a diferença entre as duas coisas;
o govêrno daria financiamento e crédito às firmas
com tradição na indústria da construção."
- "E o cimento?"
- "Não foram apresentadas teses; mas houve mui-

tos debates. Devemos salientar aqui a tenacidade dos
infatigáveis eng. Engel e Oscar Costa, dos sindicatos
paulistas. Os debates se orientaram no sentido de se
combater o mercado negro do cimento, aumentando
a produção e a importação. É necessária nêste sentido
a permissão de importação das máquinas necessárias e
a permissão, em condiçôes mais vantajosas, da im-
portação de cimento. Neste. sentido foram os enge-
nheiros à SUMOC, tendo conversado com seu diretor
superintendente; êste reconheceu a veracidade das ale-
gações apresentadas mas declarou que no momento,
infelizmente, era imnossivel dar qualquer solução à
questão da importação de cimento, por falta absoluta
de divisas."

- "Em resumo, foi nroveitosa esta lI! Reunião Ple-
nária?" -
- "Sim. E porisso desejamos ressaltar a necessi-

dade da presença do IAB em conclaves desta natureza,
onde são abordados problemas importantes não só da
construção civil como também da arquitetura".

NEDAB

Acha-se aberta ao público no Salão de. Exposições do
Ministério da Educação e Cultura, a "Exposição Li-
vre de Jovens Arquitetos", promovida pelo Núcleo
de Estudos e Divulgação da Arquitetura no Brasil.

Dessa amostra que constitue. a l.a realização do
NEDAB, participam aproximadamente 30 arquitetos,
saídos da Faculdade nos últimos 6 anos, estando cêrca
de 50 trabalhos sôbre os mais variados temas.

A inauguração constituiu um significativo aconte-
cimento pela presença de numeroso público onde se
podiam notar artistas plásticos, engenheiros, estudan-
tes de arquitetura e arquitetos de renome. como:

Oscar Nierneyer, Ernani Vasconcellos, Eduardo
Reidy, Alcides da Rocha Miranda, Hélio Uchoa, Car-
los Frederico Ferreira, Paulo Antunes Ribeiro, Paulo
Thedim Barreto, Nestor de Figueiredo, Jorge Morei-
ra, Henrique Mindlin. Eng.ê Carmen Portinho e
outros.

O presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil,
arquiteto Paulo Antunes após breves palavras do
Conselheiro e Fundador do L A. B. arquiteto Nestor
de Figueiredo cortou a fita simbólica dando por inau-
gurada a Exposição.

O NEDAB cumprindo a sua finalidade qual seja a
de contribuir para o aprimoramento do nível cultural
da classe especialmente dos jovens arquitetos, progra-
mou uma série e palestras e conferências, sôbre os
vários assuntos ligados a arquitetura a serem reali-
zadas entre outros pelos arquitetos: Nestor de Fi-
gueiredo, Alcides da Rocha Miranda, Carlos Frede-
rico Ferreira e Sergio Bernardes, em local e data a
serem previamente anunciados.

Nos clichés ao lado, aspectos da inauguração da
mostra.

Os encontros internacionais de Arquitetura em
Atenas foram acompanhados de quatro exposições de
arquitetura, três no Palácio Zappeion e uma na Fa-
culdade de Arquitetura da Universidade Técnica.
Certamente, pela primeira vez, foram feitas tantas
exposições da atividade dos arquitetos, ao mesmo
tempo e na mesma cidade, permitindo a todos con-
cluir sôbre as influências e as tendências de vários
países.

11. I. A. EM ATENAS



. Conclusões de debates

. A reunião reconhece o interêsse primordial de um
'estudo sério dos princípios gerais de urbanismo para
-remediar' as enfermidades das cidades atuais. Sugere
que o estudo comparativo dos princípios fundamentais
ido urbanismo moderno seja objeto de um congresso
internacional.

Nêste congresso, os países do Mediterrâneo trariam
as soluções em conformidade com suas próprias con-
dições, as quais, ainda que muito diferentes entre si,
são similares quanto ao desenvolvimento demográ-
fico e econômico.

É desejável, para êstes países, que se encontram em
pleno de.senvolvimento, que o estudo dos problemas
especiais de uma cidade ou de uma aglomeração pro-
ceda sempre da disposição geral do plano diretor sôbre
o qual os planos nacionais serão estabele.cidos.
. Uma das preocupações essenciais deve ser a sal-
vaguarda do caráter histórico e estético da paisagem
tradicional. Deseja-se, que não se introduza o grande
tráfico moderno nas cidades históricas, por-ém que
estas cidades se extendam em terrenos livres fora das
antigas aglomerações.

Se, uma intervencão direta nas cidades históricas
parece inevitável para seu saneamento, deve-se tratar
de traduzir nas construções modernas o espírito eter-
no com que. foram criadas. Nos esforços de criação
quanto ao urbanismo e à arquitetura, deve-se proibir
o regionalismo e os efeitos superficiais nas cidades
ricas, de tradição, nas quais o caráter reflete sua
côr real.

Ante os problemas comuns para a salvaguarda da
tradição vivente, num quadro moderno, a reunião
propõe que os países participantes da reunião regio-
nal prossigam seus debates para a preparação de. um
estudo eficaz para o Congresso de Haya.

Os fins seriam:
a) ensaio de definição das condições análogas quan-

to ao urbanismo e a habitação entre êstes paíse.s;
b) estudo das soluções possíveis, particulares ou

gerais, sôbre uma base comum para os planos e mo-
dos de execução;
c) preparação de proposições que traduzam os de-

sejos similares dêstes países sôbre os objetos enume-
rados, as quais serão discutidas durante a próxima
reunião proposta na Itália. Isto permitirá a represen-
tação de uma nova unidade geográfica no próximo
Congresso da U. I. A.

deria ser autônoma ou relacionar-se a uma ou varias
organizações existentes. - Sem embargo, é desejável
que seu caráter internacional seja guardado por seu
exercício flexível e graças ao princípio itinerante de
suas manifestações.

Mykonos - Atenas, 22 e. 23 de Maio de 1954.

CONCURSO INTERNACIONAL DE ESCOLAS

A Comissão para a Formação do Arquiteto ex-
pressa sua satisfação que a organização do Concurso
Internacional de Escolas sej a adiante confiada à
U. I. A.

A luz da experiência já adquirida, a Comissão faz
as seguintes propostas para as futuras provas:

1.0) Deixar a cada Instituto a maior liberdade de
interpretação para o tema ou os .ternas que serão
dados como programa.

2.°) Para a próxima prova, o tema é o que foi
adotado em Lisboa, quer dizer: "Um grupo de habi-
tação". A Comissão sugere, plena liberdade de adap-
tação própria a cada país, até a cada região. O
texto deve ser comunicado o mais· tardar em No-
vembro de 1954 afim de apresentar os resultados no
Congresso de 1955.

3.0) Como disposição transitória e. reconhecendo
assim o mérito do iniciador do Concurso de Escolas,
o senhor Gutton, propõe uma Comissão dos progra-
mas, presidida pelo senhor Gutton, composta pelo
senhor Nicolosi e o senhor Matthew.

4.°) Depois, esta Comissão dos programas de Con-
cursos, eleita por sua maioria no seio da Comissão
para a Formação do Arquiteto será designada em Ro-
dízio pelo Comité Executivo.

5.°) Os resultados do ú1ti~o e do -próximo Con-
.curso permitirão, durante a reunião do Congresso de
1955, que seja estabelecida a melhor fórmula do Con-
curso Internacional de, Escolas, a fim de fazê-Io mais
eficaz.

Intercâmbio de Estudantes Estagiários e Professores

Altos estudes arquitetônleos

Depois da proposta do Conselho da Europa de 18
de Março de 1954, a Comissão da Formação do Ar-
quiteto submete ao Comitê Executivo da U. I. A. o
seguinte relato: .
- Posição de princípio. - Ao considerar a situa-

ção atual da arte de edificar, em seus vários aspectos
e suas múltiplas manifestações em todos os lugares,
entende-se que a instituição de um Centro de con-
sultas internacionais em nível o mais elevado de inter-
câmbio cultural é desejável. Ao contrário de. uma
expressão artística internacional na Arquitetura, es-
pera-se dêste Centro um encorajamento do valor
dessas obras na diversidade, e universalidade de seus
caracteres.
- Direção e registro da U. I. A.. - A liberdade

necessária para dirigir nêste sentido uma tal insti-
tuição, exige que a U. I. A., único organismo interna-
cional representativo dos Arquitetos de tôdas as for-
mações e tendências, assuma inteiramente a direção
e o registro desta emprêsa.
- Qualificação dos participantes. - Previamente,

tôdas as medidas seriam tomadas para que o nível de
formação profissional dos práticos inteiramente qua-
lificados, os quais seriam convidados a participar nes-
tas consultas, seja assegurado de, perfeita maneira. No
espír-ito de um tal "Centro de Altos Estudos e Inves-
tigações Arquitetõnicas" há necessidade de que se.
convidem os professores, seus assistentes e os jovens
diplomados aos quais inspira um mesmo ideal a con-
frontar e aumentar seus conhecimentos como 'iguais,
evitando todo caráter escolar.
- Organização do Centro. - Esta Instituição per-

manente, quanto a sua estrutura administrativa, po-

Para responder .0 pedido do Comitê Executivo, a
Comissão para a Formação do Arquiteto examinou
a questão da organização dos intercâmbios:

a) de estudantes,
b) de estagiários,
c) de assistentes ou professores aspirantes,
d) de professores.
~ palavra "intercâmbio" será considerada, de ma-

nerra geral, como o pedido ou o envio de. profissio-
nais de um país a outro, sem implicar obrigatoria-
mente em reciprocidade.

A) Estudantes

Entende-se por estudante, o aluno estudando o pro-
grama de ensino regular de uma escola.

Sabe-se como o tempo é limitado nos programas de
estudos os quais formam, por outra parte, um con-
junto. A experiência mostra unanimemente que .é
nefasto distrair aos. estudantes durante seus estudos
com intercâmbios com outras escolas. Nêste ponto de
vista, os concursos de férias somente mere,cem a
atenção da U. I. A.

Os estudantes, sem embargo, podem executar com
benefício para êles me.smos estágios de prática du-
rante suas férias. Certas escolas mesmo impõem está-
gios durante os estudos. No exercício dêstes estágios,
os estudantes são considerados como tais.

Várias organizações se encarregam dêstes modos
de intercâmbio. A Comissão se propõe numerá-Ias e
completá-Ias sob a égide da U. I. A. com a ajuda da
U. N. E. S. C. O.

b) Estagiários

Tem-se por estagiário que, diplomado ou não, haja
terminado seus estudos e execute um estágio de prá-
tica obrigatória ou não.

Um tal intercâmbio é muito desejável.
Há organizações muito reputadas que se encarre-

gam disto. Sem embargo, os arquitetos recorrem
pouco às mesmas.



A Comissão se propõe numerá-Ias, e completá-Ias
sob a égide da U. I. A. com a ajuda da U. N. E. S. C. O.~
A Comissão sugere que cada secção da U. I. A. esta-
beleça ràpidamente o que existe em seu país e apre-
sente suas propostas, a comissão encarregando-se da
coordenação e da realização das propostas definitivas:

C) Assistentes e Professores Aspirantes

A discussão mostrou que, se os intercâmbios são
proveitosos individualmente para os estudantes inter-
cambiados, o proveito será maior e de mais larga du-
ração sôbre o plano pedagógico para os alunos dos
intercâmbios de assistentes. Êstes intercâmbios, por
outro lado, não seriam somente estágios de prática
como parece no parágrafo "B" acima indicado.

A Comissão sugere que é desejável que os inter-
câmbios se extenuam até os assistentes e professores
aspirantes como se pratica já em certos centros uni-
versitários.

Êstes intercâmbios se fariam sôbre a base de bolsas
ou de compensações sob a égide da U. I. A. e com a
ajuda financeira da U. N. E. S. C. O.

D) Professores

Enfim, a Comissão pensa que, quantos aos inter-
câmbios os de professores serão mais proveitosos, pois
servirão a várias gerações' de alunos. o,

O exemplo universitário em que os intercâmbios
internacionais são de prática corrente, o prova su-:
perabundanternente.

Certas, escolas .trocam já seu~ professores ocasíonal..
mente. A Comissão considera que deve-se estimular
as trocas organizadas pela U. I. A. com a ajuda finan-
ceira e a experiência da U. N. E. S. C. O., neste
objeto. ' ,

Nota Final

A Comissão sublinha a importância da questão para
o Comitê Executivo e lhe recomenda que trabalhe
ativamente para realizar os intercâmbios estudados.

Olympia, 28 de Maio de 1954.

o CONGRESSO DA U. I. A. EM 1955

O IV Congresso da União Internacional de Ar-
quitetos se realizará de 9 a 16 de Julho em Haia-
-Scheveningue (Holanda); será assegurada acomoda-
ção para aproximadamente seiscentos congressistas,
sendo que os estudantes poderão habitar em Delf't,
seja em casas particulares como na Universidade.
Técnica dessa localidade. '

As sessões solenes se realizar âo na sala de recep-
çôes oficiais do govêrno holandês ("Ridde.rzaal"); as
sessões plenárias e das comissões ,no hotel "Kur-
haus". Os escritórios serão instalados no Hotel Palace
e a exposição será montada no Museu Municipal ou
na Academia de, Artes. O Governo local assegurará
todo apóio material e moral, sendo a abertura presi-
dida por S. A. o Príncipe dos Países Baixos.

Conforme decisão do III Congresso, realizado em
1953 (Lisboa), o próximo conclave internacional terá
como tema principal: "Habitação: programa, projeto
e produção". O Congresso que se intitulará "A Ar·
quitetura e a evolução da Habitação", - tratará tam-
bém dos seguintes temas gerais: a) Formação do Ar-
quiteto e b) Posição social do Arquiteto. Para êstes
dois assuntos, as comissões especiais da U. I. A. pre-
pararam propostas que, sirvam de base ao debate.
(Publicadas por êste boletim no presente número e
no anterior).

A exposição itinerante da U. I. A. anexará um novo
capítulo dedicado aos temas do Congresso: habitação,
construção da habitação, sistemas de construção. O
concurso de emulação' para estudantes terá por tema:
"Um grupo de habitações", sendo os trabalhos apre-
sentados, expostos durante o Congresso. Será editado,
após o Congresso, pela Universidade Técnica Nacional
de Delft e pelo Bouwcentrum de Rotterdam, - um
livro intitulado "Habitation 1945-1955:, Programme,
Projet, Production", sob a responsabilidade da
U. I. A.

Foram nomeados Presidente do Congresso o prof.
Van der Broek, relator geral o arq. Kloos e, secretá-
rio geral, o eng. e arq. Key.

Artes Plasticas
'DUAS EXPOSIÇÕES

Visitamos duas mostras de artes plásticas: o Salão
Paulista de Belas Artes e a exposição anual organi-
zada pelo Diretório Acadêmico da Faculdade de Ar-
quitetura Mackenzie. Se as comentamos paralelamen-
te é porque desejamos salientar precisamente, aquilo
que as diferencia.
A exposição do DAF AM é de curta tradição e visa

expor trabalhos dos alunos; na parte de artes plás-
ticas figuram geralmente muitos trabalhos da cadeira
de "desenho artístico" e na parte de arquitetura, há
alguns trabalhos escolares e, muitos trabalhos extra-
escolares (fato êste que deveria certamente causar
espanto a um visitante europeu!) A exposição dêste
ano nos surpreendeu agradàvelmente; algumas aqua-
relas bonitas, como as de Luiz Villaça, bem compostas,
já indicando uma forma de expressão própria e bas-
tante segura, - ou as de Sebastião Geraldo Neto e
Nelson Morse, todos indicando uma pesquisa, uma vi-
vacidade. Êste mesmo espírito se. encontra nas ten-
tativas de "a fresco" ensaiadas por alguns alunos e
que, apesar da inevitável debilidade de quem se.
inicia numa técnica, - denotam um jovem espírito
renovador. Bonitos os desenhos de Hoover Sampaio,
de quem reproduzimos uma cena de, "Maracatu elefan-
te". Gostamos também dalgumas paisagens de Reynal-
do Ferreira. O que mais nos agradou, no entanto, foi
encontrar um espírito jovem, vivo, um entusiasmo
salutar que não pode deixar de recomendar o orienta-
dor da cadeira, prof. Pedro Corona (a quem a expo-
sição é dedicada), os organizadores (A. Paesani, H.
Sampaio, Alfredo De Divitiis ,e O. Ethel) e o conjunto
dos alunos da escola. É curioso notar a ausência de
esculturas.

Bem diferente,em espírito é o Salão de Belas Artes,
em que dificilmente se encontra vivacidade, juventu-
de. A inclusão de inúmeras telas não recentes, mesmo
velhas, já expostas certamente inúmeras vêzes e que
são periàdicamente espanadas para os salões oficiais,
- dá à mostra um aspecto francamente sonolento.
Por curiosidade, procuramos a reação do público no
livro de assinaturas: não havia reação; a mostra não
tinha elementos para causar polêmica nem despertar
entusiasmo. Muito pintor prêso a uma temática ro-
mântica, idealista; muita repetição técnica vinda das
várias escolas de París, retrilhando caminhos ponti-
listas, impressionistas, à Ia Marquet etc. Algumas
paisagens urbanas bonitas, de T. Suzuki e outros
nipo-brasileiros; de escultura pouca coisa realmente
interessante; bonita a figura de To D'Amico.



-
As -seções de arquitetura doe ambas as exposições

apresentam características diversas. (Não podemos
deixar de pensar, na inexístência da crítica de arqui-
tetura, na sua pobreza de te.rminologia, no muito es-
tudo ainda a fazer, para se chegar à conceituação que
nos permita criticar em bases seguras). No Mackenzie
encontramos alguns trabalhos escolares obedecendo a
estilos determinados, alguns temas interessantes e com
programas complexos e difíceis; em geral não são
muito estudados, deixam sempre algo a desejar. Há
um "Hotel de Luxo" de H. Sadocco, plàsticamente
bem resolvido, um pouco confuso no andar térreo.
Dos trabalhos extra-escolares vimos o clube náutico
de Paulo M. da Rocha, bastante bom, uma residência
c.9rreta de P. P. Saraiva e dois projetos para hospitais
apresentados no concurso organizado pelo L A. B.
No Salão de Belas Artes há na arquitetura tôda a

vivacidade ~ue faltou à pintura. O Clube Náutico
d:. Charles Bosworth, "wrightiano" até dizer chega,
nao nos agradou, com sua morfologia arquite.tônica
de "vitórias régias". Um evidente e espetacular es-
fôrço para encaixar um programa em ambientes cir-
culares; partindo duma idéia puramente formal, não
podia o arquiteto deixar de fazer muitas concessões ao
resto. O Planetário de Corona e outros é projeto muito
prêso às exigências técnicas mas apresenta uma solu-
ção correta. A residência de D. Libeskind tem uma
bonita fachada e um aproveitamento original do terre-
no, mas não gostamos da circulação. Diversos outros
trabalhos denotam certo interêsse dos arquitetos por
estas exposições. É curioso notar que nesta arte não
há diferença de contribuições entre êste Salão e-o
Salão de Arte Moderna. - J. W.
Apresentamos abaixo a premiação da Seção de

Arquitetura do XIX Salão - Pequena Medalha de
Prata - ao trabalho n.? 156 "Residência em Belo
Horizonte", de Davi Libeskind; Medalha de Bronze:
ao n.? 168 "Pavilhão para internos de um hospital",
de Pedro Paulo de M. Saraiva; Menção honrosa: ao
n.? 158 "Edifício Público" - sede. das Secretarias
Municipais, de Eduardo Rosso. 1.° Prêmio Govêrno
do Estado - Cr$20.000,00: ao trabalho n.? 160 "Pla-
netário da cidade", de autoria dos arquitetos Eduardo
Corona, Roberto Tibau e Antonio Carlos Pitombo.
2.° Prêmio Govêrno do Estado - Cr$10.000,00: ao

_trabalho n.? 155 "Clube Náutico Vitória Régia", de
Charles Bosworth. Quanto aos Prêmios "Prefeitura
de São Paulo" e "Assembléia Legislativa do Estado",
ficaram transferidos para o XX Salão Paulista de
Belas Artes. -

HENRI MATISSE

Lamentamos dever assinalar o falecimento do pin-
-tor francês Henri Matisse, noticiado pelos jornais ao
entrar êste boletim no prelo. O artista faleceu aos 85
anos, depois dum dia de trabalho. Prestamos-lhe
homenagem.( No cliché, aspecto da capela dominicana
por êle realizada).

EM TEMPO

Como se, sabe, acha-se em vias de aprovação pela
Câmara Municipal a parte de edificações do novo
Código de Obras.
Foi agora entregue àquela Câmara, a parte refe-

rente ao Zoneamento, e que representa o trabalho
da Comissão Mista do Código de Obras composta de
representantes do Instituto de Arquitetos e do Ins-
tituto de Engenharia além da colaboração de elemen-
tos de vários serviços públicos como a Light, C. M.
T. C., Companhia Telefônica, etc."

FEDERAÇAO PANAMERICANA DE ASSOCIAÇÕES
DE ARQUITETOS

Em nosso número 9, noticiamos a realização, nesta
cidade, da reunião do Conselho Geral da F. P. A. A.
para tratar do temário e data do IX Congresso Pana-
mericano de Arquitetos. Temos agora em mãos o
programa (ainda sem data certa) do 'qual destacamos
alguns dados:

Objetivo: "Confrontar, discutir e, fixar as normas
principais de Planejamento e Arquitetura em relação
aos espaços de habitação."

Temário:
J) - Tema geral: A função social do Arquiteto.

O Arquiteto e, o Planejamento.

Educação
Assistência
Habitação
Recreação.

Grupos familiares estudados quanto à sua:
Unidade Cooperativa

Capacidade Unidade, de Vizinhança
Comunidade

Sub-temas:

Realização

Urbana
Rural
Educacional
Recreativa
Projeto
Construção
Operação

e em função do seu aspecto:
Econômico
Social
Tecnológico.

Atividade

Um trabalho de T. D'Amico

2) - Temas livres.
Quanto à data do Congresso, ficou a delegação Ve-

nezuelana incumbida de decidir em definitivo, logo
que retornasse a Caracas: Março ou Julho-Agôsto.



-

5 Ã O PAU L O

EXPOSIÇAO DE OBJETOS DE ARTE PERUANOS

Inaugurou-se no dia 21 de Dezembro, na sede do
r. A. B. - Departamento de S. Paulo, uma mostra de
objetos de. arte peruanos que compreende telas, e es-
pecialmente cerâmica características e tradicionais do
Perú. A exposição que ainda se encontra aberta
revela diversas facetas e aspectos da arte incaica.
Nos clichês abaixo, vasos que figuram na mostra.

["--_._-----

DIA DO URBANISMO - 8 DE NOVEMBRO

Nesse ano, nas comemorações do dia do urbanismo
quisemos realçar dois aspectos dessa matéria, um
técnico e outro moral, social e político.

O primeiro prende-se à definição do que venha a
ser urbanismo. E mostramos de que sua e.ssencia
característica é de ser planejamento e não projeto.
O segundo prende-se ao fato de ser necessária a

mais ampla crítica durante o desenrolar dêsse plane-
jamento. Entre nós, isso pouco se faz, porque em
nosso ambiente político, administrativo e técnico está
acontecendo, em prejuizo de nosso civismo e de nossa
íntima liberdade, de que as pessoas eleitas ou desig-
nadas de.mocràticamente para exercer funções ou
ocupar cargos, se julgam com o direito de praticar
neles a ditadura.

O Dia do Urbanismo, feliz e recente instituição
promovida pelo nosso amigo, o eminente urbanista
argentino Carlos Maria de.lla Paolera, tem cada vez
mais em nosso meio paulistano a virtude de concen-
trar a atenção dos técnicos, das autoridades e do povo
sôbre o que venha a ser o urbanismo, e sôbre suas
manifestações práticas. O movimento tomou tal im-
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pulso e o interêsse pelo urbanismo é tão difundido
hoje que poderia parecer desnecessário tornar a lem-
brar perródicamente, em tôrno da data consagrada de
8 de Novembro, agora perpetuada por oportuno ato
da S. Excia. o Sr. Prefeito, denominando 8 de No-
vembro - Dia do Urbanismo -, em logradouro pú-
blico da capital, o que venha a ser urbanismo.
Tal não se. dá, pois o espírito humano está constan-

temente a exigir a contínua adaptação das definições
de suas atividades especulativas e práticas à evolução
de seu próprio modo de ver e sentir as cousas, e na
melhor e mais precisa enquadração com relação às
atividades e necessidades do momento.

Sempre. haverá necessidade de definir novamente
em limites e o alcance das palavras que representam,
na sua síntese, um grande panorama de atividades
humanas, num processo dialético em constante adap-
tação e equilíbrio. E sempre haverá portanto necessi-
dade de responder à pergunta de o que ve.m a ser
urbanismo.
Há mais de dez anos essa pergunta era a mim

dirigida por um colega que ocupava um alto cargo na
Prefe.itura e que me pedira, quando ainda não existia
nosso Departamento de Urbanismo, e suas funções
eram exercidas por uma Divisão da então Diretoria
de Obras, "qual o campo do urbanismo, que não
fôsse ao mesmo tempo nem assunto de obras, ou de
arquitetura, ou de sociologia, ou de outra cousa
qualquer".
A pergunta do colega encerrava em sua instância

crítica o sentido, obscuro talvez, mas profundo, de
que urbanismo não podia ser nem projetar obras,
fôssem elas quais fôssem, nem muito menos cuidar
de sua execução. As funções comuns do arquiteto e
do engenheiro eram e são suficientes para isso, sem
recorrer a outra especialização, à do urbanista.

Nessa confusão reside, à nosso ver, a razão do pouco
crédito que tem diminuido o urbanismo entre nós du-
rante. muito tempo, e ao mesmo tempo a fonte da
análise que levou à consciência, aqui e fora daqui, de
que o urbanismo devia de fato ser outra cousa, na sua
essência, embora obviamente estivesse. voltado ao es-
tudo da vida agrupada do homem à solução dos pro-
blemas que ela apresenta. E de fato é outra cousa.
O não entender isso levou-nos a considerar obras de
urbanismo o que sempre foram obras de engenharia,
e a querer resolver, por outro lado, somente com os
me.ios da engenharia, os problemas que a vida urba-
na, vida agrupada e organizada do homem em so-
ciedades maiores ou menores, faz sucessivamente e
ininterruptamente surgir.

O campo, a função pe.culiar do urbanismo é a do
planejamento.
Planejamento para bom desenvolvimento da vida

organizada em suas várias manifestações e aspectos,
de modo a assegurar, dentro do livre. jôgo das fôrças
sociais e naturais em .equilíbrio, o melhor desenvol-
vimento atual e futuro das funções fundamentais da
vida quotidiana, as de habitação, de trabalho, de. re-
creio e cultura, de circulação.



"Planejar é uma função separada e distinta de
projetar; esta somente aparece quando aquela chegou
a seu pleno desenvolvimento na consideração dos pro-
blemas. Projetar é a fase ern que os elementos para
execução de uma obra, seja qual fôr, viária ou de
arte, são elaborados para permitir exatamente essa
execução. Planejar é a fase de elaboração dos ele-
mentos primeiros dos fatos que darão lugar ás con-
dições que vão determinar o projeto, estabelecendo
como, onde e quando devem os projetos se realizarem.
Planejar é a interligação geral dos assuntos à vista
de um fim a alcançar: faltando o planejamento prévio
dos assuntos os projetos parciais ficam sem ligação,
e por isso sem sentido geral. Os erros de planeja-
mento, por insuficiência ou falta do mesmo quando
da elaboração dos projetos executivos, são erros es-
tratégicos, e como tais repercutem catastràficamente
sôbre tôda a coletividade, como acontece com as ba-
talhas perdidas. Daí, além do mais, o caráter coletivo
do planejamento, de trabalho de. equipe, estribado
em ampla pesquisa prévia e no íntimo conhecimento
da realidade sobre a qual vai se agir, e corroborado
pe.la consulta e pelo voto público. O planejamento
urbano, e portanto o urbanismo, deque é a essência,
afeta pois tôda uma coletividade humana, e a afeta
seguidamente. Assemelha-se mais à atuação política
do que. à engenharia, sendo essencialmente uma ela-
boração de caráter social".
Assim diziamos em síntese há um ano, numa con-

ferência que tivemos a honra de proferir na faculdade
de Arquitetura e Urbanismo da Universidade. de Belo
Horizonte.

E acrescentamos mais agora: tôda a confusão, a
desordem urbana, o aparecimento e mesmo a criação
contínua de novos e complicados problemas a pedirem
novas e sempre mais dispendiosas e pesadas inter-
venções com soluções em geral de emergência e alea-
tórias, o que se verifica em tantas cidades, surgem
principalmente pela falta da consciência da verdadei-
ra função do urbanismo como função essencialmente
de planejamento prévio de obras e serviços, de en-
quadrame.nto geral dos problemas para, em seguida
somente a êsse estágio nec.essário, estabelecer os pro-
jetos específicos, que tanto podem ser de obras de
engenharia, como de medidas sanitárias, ou de leis e
regulamentos, e que irão atender finalmente às reais
necessidades dos aglomerados urbanos, orientando
além do mais as fôrças vitais que interessa desen-
volver.
E assim teriam os nós de. fato satisfeito com nossa

resposta ao colega que procurava distinguir o urba-
nismo das obras e não se convencia, e com razão, de
que fôsse necessário existir, se pretendesse tomar a
sí a execução dos projetos também.
O que viemos dizendo à guiza de premissa acarreta

logo como conclusão de que urbanismo, .embora re-
queira a prática do técnico especializado, não é assun-
to esotérico, a ser resolvido em quarto fechado: suas
questões têm que ser examinadas e. debatidas à luz
do dia, por interessar a todos os cidadãos e a' todos
empe.nhando, nos haveres, nos hábitos de vida, no
futuro pessoal e familiar. É prática essencialmente
democrática e por isso mesmo tem se desenvolvido
com re.dobrada intensidade a começar do momento em
que a democracia tem avançado pelo mundo afora; e
sendo também prática eminentemente social, como
dissemos, está a tomar novos rumos em época como
a nossa, em que predomina o aspecto social dos pro-
blemas.

Nada é mais nefasto ao sadio desenvolvimento ur-
bano do que a imposição de soluções forçadas e unila-
terais para seus problemas, que entravam a vida das
cidades e pesam sôbr e elas como taras invencíveis.
Uma solução imposta é uma momentânea vitória apa-
rente que descambará amanhã numa derrota irre-
parável.

No urbanismo mais do que em qualquer outro ramo
da engenharia, triunfa e se impõe portanto a premissa
democrática e social. E é ês.e seu mais alto título de
atualidade histórica e de utilidade social.

Nessa ordem de idéias quero lembrar alguns con-
ceitos que um ilustre pensador francês, Jean Girau-
doux, expendeu em sua introdução a uma edição da

famosa "Carta de Atenas" que consagrou desde 1933
os princípios básicos que devem reger o planeja-
mento.

"Possuindo cada homem a terra, possuindo cada ci-
dadão seu país pelo mesmo título de todos os demais
homens e cidadãos, não existe política humana e na-
cional a não ser dentro do desejo de tornar fácil e
real o exercício dessa igualdade."
"Admitir esse axioma, que parece banal, é sem dú-

vida assumir o direito de crítico e juíz no debate vital
para a humanidade, que desde várias décadas foi pro-
vocado pera adaptaçao do mundo a seus recursos e
às suas rormas modernas, e que nunca se tem mani-
festado tão agudo e tão dominante."

"Mas, actverte o pensador francês, face a certas ten-
dências nefastas que ora se manifestam com maior ou
menor mtensidade em tantas partes do mundo: "é de
se recear que a tarefa de conservar a razão de ser
de uma nação esteja um dia reservada a uma casta,
a uma oligarquia, de que a genialidade do país não
seja Já função do país em seu conjunto e em seu
âmago, nem seja mais sua própria seiva, mas o ato
cereoral .((e. uma inteligência cada vez mais isolada,
que não poderá mais impôr a um povo suas próprias
virtudes e sua própria natureza a não ser pelo arti-
tício e pela tiranía. Nossa civilização não terá então
mais do que seus estados maiores ou suas vestais.
Será uma guerra ou um rito."
"Seu pensamento e sua máscara avivar-se-ão a me-

dida que a paralisia se apodrece de seus órgãos, e isso
será sua morte, porque ainda que a história pretenda
o contrário, os grandes povos nunca morreram pela
cabeça."

Sim, e isso porque tantos cidadãos, continua Girau-
doux, "tem sido privados de seus .elementos de digni-
dade, isto e de sua saúde, da facilidade de locomover-
se, de condições de trabalho e de diversão compará-
veis às de outros cidadãos. Cada manhã parte, pesa-
damente sobrecarregado para suas tarefas. Volta à
noite com cansaços, atrazos e preocupações inúteis. E
por causa dêsse dessecamento progressivo da satis-
ração quotidiana, da adaptação as condições de uma
mediocridade sem revide e aos compromissos de alma
e corpo que ela impõe, que seu espírito tende a cho-
car-se com suas próprias qualidades, com suas pró-
prias veleidades, a substituir o sentimento de defe-
rência e a gratidão que lhe inspirava sua prática por
uma espécie de confiada conivência de família."

Eis o desolador retrato do homem da cidade de
hoje, pintado por Giraudoux, com clarividente real-
ce, eis o aspecto tinal dêsse insatisfeito moral cansado
pelo acúmulo de insatisfações materiais que a de-
sordem da vida urbana lhll impõe, pelos defeitos' de
estruturação e, organização de um urbanismo que não
atenta para seus reais objetivos, por esquecer sua
função e debancta para atuações arbitrárias e impro-
visadas, avulsas, distraídas das necessidades atuais e
humanas do meio em que atúa. E estaríamos a ca-
minhar perigosamente para uma catástrofe fatal se
em tempo náo atentarmos de que os objetivos das
causas náo podem ser desvirtuados, e que nem é possí-
vel brincar com as reações provocadas pelas deterrni-
nações erradas tomadas com relação aos fatos regidos
pelas leis das grandes massas. Sendo que, por outro
lado, será aincta mais netas to pretender acorrentar
as tôrças vitais do indivíduo.

De fato, se atentarmos pala a geral situação das
cousas, tudo parece caminhar na realidade contra o
espírito que ditou os sadios princípios a que se deve-
ria ater a atuação dos homens na solução do problema
do homem, embora cresça sempre mais em todos nós
a consciência de que êsses problemas só possam e
devam ser resolvidos em escala humana e com cri-
térios humanos.

Mas na realidade imita-se e segue-se a máquina em
lugar de adatá-la e subjugá-Ia; força-se a natureza e
a história, no lugar de acompanhá-Ias. Os valores
humanos ficam postergados e mesmo triturados como
pela passagem de um rôlo compressor e nivelador,
sem consciência e sem história, E vemos então os
espíritos livres procurarem nas sentenças deposita-
das pela sabedoria antiga como palhas de ouro no
caudal do rio do tempo, como que uma ancoragem
para poder firmar a consciência moral a uma base



estável, evitando o abalo de suas íntimas convicções'
ou então, deixando o ouro dos tempos remotos pel~
mais nova prata da casa, talvez menos lapidada mas
bem mais cruelmente evidente em seu cepticismo
eIS o espírito estacar estarrecido diante de coriside-
rações tão amargas e tão desoiadoras como essas saí-
das do pensamento cívico de um Ruy Barbosa: "De.
tanto ver trrunrar as nulidades, de tanto ver crescer
as injustiças, de tanto ver agigantarem-se os poderes
nas maos dos maus, o homem chega a desanimar-se
da virtude, a rir-se da honra, a ter vergonha de ser
honesto."

Mas eis que, para nosso confôrto e alento, outras
palavras, mais recentes ainda, dêstes dias, e. não me-
nos solenes, pois vem de S. Excia. o Presidente da
Repúblíca, fazer-rios perce.ber com satisfação a possi-
nilrdade de VIr a clarear a luz no horizonte sombrio
que t~m nos cercado, iluminando o espírito dos que,
na prática real da VIda, crêem na democracia como
forma para realizar a exigencía social que está se im-
pondo na solução dos problemas.

"Não vejo na oposição um fato negativo, mas ao
contrário, um sinal positivo de saúde e vitalidade do
regime democrático. A unanimidade de aplausos e a
ausência de críticas são características das ditaduras
e, contrárias. à própria natureza humana. Na. vida po-
Iíticae administrativa, exercer a critica é também de
certa maneira, governar. Não sou dos que pensam
que. a oposição deva ser neutralizada por manobras
de destruição ou sedução. A democracia não é possível
sem o livre exercício da crítica."

Estas as altas palavras do Exmo. Snr. DI'. Café Fi-
lho que nos animam nesta conjuntura, e podem re-
percutir benfazejamente sôbre os homens e as ins-
tituições.
E é essa virtude, da livre e franca discussão dos

problemas, da possibilidade do estabelecimento de
u~a premissa dialética no trato das cousas públicas,
virtude de. que apenas pode surgir, talvez com difi-
culdade mas sadiamente, pois os bons partos nunca
foram desligados do sofrimento, a expressão de algo
de vital e de efetivamente útil para todos, em qual-
quer campo, mas principalmente no do urbanismo
que nela vive como em sua própria atmosfera, é essa
virtude democrática que nós devemos desejar naque-
les a quem fôr confiado o trato dos problemas urba-
nísticos, juntando-se a seus conhecimentos técnicos
como elemento vitalisador permitindo o livre exercí-
cio da crítica construtiva. - C. LODI.

. ." .. ~- " ~

Artes Plasticas

remota parece lembrar a figura humana, já tendo
perdido, porém, a vida própria. Das duas séries, acha-
mos esta última fria e pouco expressiva, enquanto a
primeira nos agradou bastante.

Fenômeno semelhante se percebe nos desenhos de
Rosa Frisoni; suas figuras geometrizadas, pretextos
para uma composição de texturas diversas, podem ser
curiosas mas não deixam de lembrar-nos manequins
inexpressivos; já seus desenhos menos preocupados
com a textura e mais com a linha, indicam a escul-
tora que sabe delinear com. mão firme. As caricaturas
de Gerda Brentani indicam um espírito de crônica
sútil ; suas cenas geralmente não representam um
pensamento jocoso, não são auto-suficientes no senti-
do duma "piada"; parece-nos que são mais ilustrações
de vida mundana. O espírito observador e satírico de
Gerda Brentani parece-nos indicar uma artista cujo
caminho mais adequado seria o da ilustração de livros.
É nêste sentido que melhor se valoriza o gênero humo-
rístico tão ricamente ilustrado na série dos "banque-
tes".

As obras de. que mais gostamos foram os desenhos
de crianças de Yolanda Mohaly. Conhecemos esta ar-
tista como aquarelista emérita e não podemos deixar
de "adivinhar" seus desenhos cobertos por suaves ma-
tizes esbatidos. Mas mesmo como desenhos completos,
as obras expostas têm excelente. composição e traço;
importante e elogiável é o interêsse, o amor da artista
pelos temas, possibilitando-lhe maior aproximação e
profundidade.

No clichô, reproduzimos um delicado desenho de
MeIa Salmo

POL:íl:MICA

Chamamos a atenção dos colegas para uma polêmica
causada pelas notas publicadas neste boletim, na sec-
ção de "Artes Plásticas". Os artigos, de interêsse para
todos os que se preocupam com a orientação das artes
plásticas em nosso país, foram publica das no jornal
"O Tempo", em suas edições de 3 de Setembro e 3 de
Outubro.

EXPOSIÇAO FEMININA NO M. A. M.

A extrema brevidade desta exposição não nos
permitiu vê-lã. Tivemos que ver os desenhos
um por um, no dia posterior ao encerramento, tendo
o azar de não poder apreciar os desenhos de Mela
Salm que já não mais se encontravam no Museu de
Arte Moderna. Desejamos dizer algo a respeito das
outras quatro artistas. Inicialmente, as obras de Eli-
zabeth Nobiling: é curioso notar em seus desenhos
duas orientações paralelas, uma - que francamente
preferimos - na qual o traço livre e algo sensual
sugere volumes, movimento retratando com muita
ele.gância e sobriedade de meios o corpo humano; a
outra tendência é mais caligráfica, traços cuja origem

SUGEST,ÕES

Tendo se organizado a Comissão Artística do 1. A. B.
sugerimos-lhe uma iniciativa de fácil realização e que
poderia ativar nossa sede: projetar uma série de filmes
sôbre arte e arquitetura. Outra idéia que talvez in-
teresse à classe dos arquitetos: uma exposição de telas
e esculturas realizadas por arquitetos; sabemos que
deve haver por aí um bom número dêsses pintores e
escultores "domingueiros".



Arquitetura' ,
FORMALISMO

Poderá parecer extremamente herética a colocação
paralela dos dois clichês acima: uma típica fachada
"Grand Prix de Rome" e uma típica fachada de Mies
van der Rohe. O título desta nota, no entanto, visa
explicar: o que há de comum entre as duas obras é
o formalismo, a total preocupação com a casca exter-
na sem nenhuma preocupação pelo que existe por
dentro. Vindos duma luta contra o formalismo aca-
dêmico, contra a repe.tição mecânica de fórmulas sau-
dosistas, - nos acostumamos a analisar a arquitetura
do século passado com uma injustificável desconfian-
ça. Poucos estudos e conhecimentos sérios existem
sôbre o que havia de essencial na arquitetura neo-
clássica do romantismo. Por outro lado, naquela mes-
ma luta, - nos acostumamos também a reconhecer
certos líderes, protótipos, "heróis" da "nova arquite.-
tura". Um dêles foi indubitàvelmente Mies van der
Rohe. Suas obras deliciavam-nos pelo belo aspecto
gráfico das plantas: algumas linhas, uns traços, tudo
bem encerrado num retângulo, uma maravilha de
composição no papel. Depois, algumas obras que dêle
conheciamos, indicavam detalhes bem cuidados, um
escrupuloso carinho pelo ritmo dos elementos e.stru-
turais.

Chega-nos agora a... Faculdade de Arquitetura
que estampamos acima. O purismo formal de Mies
chegou a tal ponto que até aquêles traços bem distri-
buidos sumiram! Nada mais atrapalha o retângulo

da planta: tudo é livre, tão livre que não mais sabe-
mos onde está a arquitetura. Na fachada? Tão ape-
nas na casca? Não publicamos a planta pois ela pode
ser fàcilmente. descrita: um retângulo com piso qua-
driculado. Neste amplo salão (que poderia ser facul-
dade de arquitetura como mercado, sala de exposições,
escritórios e.tc.) todos os problemas de circulação,
função, distribuição, tôda a arquitetura enfim, - é
destinada a quem distribuir os móveis, as divisões.
Esta obra de Mies van der Rohe, parece-nos indicar
um resultado conseqüente. das pesquisas e orientação
dêste arquiteto: nascida duma atitude anti-acadêmica,
anti-formalista, - sua arquitetura, passando por um
estetismo cada vez mais formal e frio, caiu num novo
aspecto de formalismo ôco.
I Achamos isto muito triste. Especialmente. ao cons-
tatarmos a influência que a obra de Mies tem até en-
tre nossos arquitetos; esperamos que êstes assimilem
apenas o que há de positivo na obra daquêle arqui-
teto, sem seguir uma orientação que os possa levar a
resultados tão superficiais. - J. W.

Walter Gropius

ponderância da formação intelectual acadêmica, o q ue faz
impossível a experiência na obra e no "atelier" de trabalhos
manuais. Eu não vejo por que só o conhecimento deva ser o
objeto primordial da educação, se a experiência direta é
igualmente indispensável como base para o ensino posterior.
O papel tor no u-se um meio de expressão demasiado exclusivo.
O livro e a prancheta não podem dar a experiência inestimá-
vel do ensaio e do êrro, na obra e no "atelier" de trabalhos
práticos. Esta experiência deve estar unida ao ensino desde o
princípio e não agregada mais tarde, quando já se haja cum-
prido a parte acadêmica do estudo. Porque a experiência
prática é o melhor modo' de assegurar uma síntese de todos os
fatores emotivos e intelectuais no espírito do estudante; é a
que o impedirá de lançar-se à criação "precoce" que não haja
sido ainda polida pela maestria que dá a prática material dos
processos de construção. Não há dúvida que o fatal divórcio
entre a habilidade manual e a erudição universitária durante
o desenvolvimento da época maquín ista dissociou a arquitetura
da construção. Coordenar êsses dois elementos - conheci-
mento cietífico e experiência prática - ê o problema crucial
que se coloca no nosso sistema educativo. Portanto, vou tra-
tar de esboçar um plano que poderia contribuir para corrigir
essas imperfeições atuais, começando por propõr um método
mais científico para estudo da composição.

A indiferença geral do público no que concerne às Artes e
à Arquitetura parece estar ligada aos métodos correntes de
ensino da composição. Mediante uma educação completa, deve-
da mental da Arte e da Arquitetura em sua vida cotidiana.
Porém, enquanto considerarmos os problemas em jõgo como
uma questão' de sentimento pessoal, não definida objetivamen-
te como uma escala de valores, não podemos esperar que êles

UM PLANO PARA O ENSINO DE ARQUITETURA

De uma revista uruguaia, traduzimos o artigo
abaixo:

Na educação dos Arquitetos, é mais importante ensinar
um método de estudo que uma aptidão para o virtuosismo.
Dever-se-à seguir um processo contínuo de crescimento con-
cêntrico, à maneira dos anéis medulares de uma árvore em
cada uma de suas etapas; o campo de ação do aluno deve
ser universal e não fragmentário, e crescer lentamente, ern
intensidade e nos detalhes, simultânea mente nas difer-entes
disciplinas. A integração do conjunto de conhecimentos e da
experiência tem a maior importância desde o comêço. Só-
mente assim o espírito do estudante perceberá a totalidade
de seus aspectos. Em seguida perceberá os detalhes e lhes
dará adequada colocação, procedendo do geral ao particular
e não vice-versa.

Semelhante método educativo encaminhará o estudante a
um esfôrço criador que compreende de uma só vez o estudo
de planos, a construção e a economia de tõda a obra dada,
COll1 seus objetivos sociais. Por mais que essa exigência
possa parecer evidente, do ponto de vista intelectual, a expe-
riência educativa demonstra que se requerem anos para levar
o aluno ao hábito de conceber simultânea mente ésses três
elementos de sua obra - composição, construção e econo-
mia - como uma única entidade indivisível, de componentes
solidários. Parece que o método corrente de ensino da Arqui-
tetura por elementos separados tem por razão de ser a pre-



sejam reconhecidos como base para o sistema educativo. As
incidências espír ítuaís da arte sôbre a sociedade deverão de-
finir-se novamente. Com ajuda dos técnicos e de seus métodos
de precisão, dever-se-ão determinar por uma escala de valores
bem distinta. os componentes sociais e psicológicos da arte,
e não sõmente seus componentes técnicos.

Em matéria de composição, a ordem fundamental necessita
antes de tudo um denominador comum, derivado dos fatos.
Uma linguagem comum, de contacto visual dará ao composi-
tor uma base de solidariedade para sua expressão artística
expontânea e libertá-lo-á do tr-iste isolamento que sofre desde
que, em um mundo socialmente deslocado, perdemos a chave
comum à compreensão das artes plásticas.

Em mústca o compositor se vale de U111a chave para fazer
sua obr-a inteligível. A maior das músicas foi criada entre os
iimites de uma estrutura de somente 12 notas. É evidente-
mente essa limitação o que torna ínventívo o espírito criador.

Na arquitetura, o "númer-o de ouro", os "módutos" dos
gregos, a "triangulação" dos construtores góticos, demonstrum
(;0111 evidência que no passado também exist iram chaves ót.icas
que ser-viram ele denonlinador às equipes ele constr-utor-es
antigos.

Desde há muito tempo porém, nenhum denominador comum
guiou nossa expressão nas artes visuais. Porém hoje, logo
após u m período caótico da "arte pela arte", uma nova lin-
guagem de visão está substituindo progressivamente os con-
ceitos individualistas tais corno o "gôsto" e o "sentimento",
por outros cêr mos de validez objetiva. Baseando-se em fatos
biológicos -- e ao mesmo tempo físicos e psicológicos - se
trata de continuar a experiência impessoal e acumulativa de
gerações sucessivas. Aí tem suas raízes a verdadeira tradição.

Na ar-quitet.uia e na composição moderna, está-se produzindo
um despertar para uma linguagem de visão. Hoje somos ca-
pazes de nutrir o instinto criador de um compositor com um
conhecimento' mais rico em fatos visuais, tais como os fenô-
menos de ilusão ótica, a relação de cheios e vazios no espaço,
a luz e a sombra, a côr, a escala, fatos objetivos em lugar de
uma interpretação arbitrária, subjetiva, de fórmulas perimielas.

A ordem, evídenternente, não será nunca uma fórnnlla para
fabricar arte. A arte intelectual é estéril, e nenhuma obra ele
arte poae ser maior que seu criador. Para criar urna arte
profunda não é necessário a fr-anqueza intuitiva, que é 1.1111

freio do espírito brilhante. Porém uma linguagem ptásttca
será uma base impessoal, como uma necessidade prévia à
compreensão geral. Um sistema chave de composição há ele
servir de agente ele contrôle, dentro elos limites do ato cr-iador
elo compositor.

De qualquer modo, antes dêsse sistema poeler chegar a ser
f;OmU111 a tojos, deverá se fazer valer por urna educação geral.
Erif irn, não se pode alcançá-Ia só pelo conhecimento teórico,
ilue deverá estar combinado com a experiência prática con-
tinua.

Sem embargo, durante a confusão industrial de nossa so-
ciedade, a educação viu-se diminuida pela importância exa-
I(earda atribuida ao espírito de análise, à sabedoria li vresc-a
e ao conhecimento dos fatos, de tal forma que se desc-uidou
da importância da experiência prática e da formação de fa-
c-uldades criadoras. Isso é partieularmente evidente em maté-
ria de arte. A convicção de que as ciências tenham maior
irnpor-tãncía que as artes tem empobrecido a cultura. Se uma
cultura original deve substituir a civí lização convencíona I
baseada nos recursos atualmente em voga, devemos corrigir
nosso sistema educativo de modo tal que se possa dar às artes
a mesma gravitação que às ciências. Somente assim as potên-
cias afetivas e intelectuais poderão conjugar-se para atuar
como uma só potência, e manter seu equilíbrio. Não se pode
educar as faculdades afetivas por métodos analíticos, mas
sim por disciplinas criadoras, corno ern música, poesia ou arte
plástica. A tendência atual se caracteriza pelo fato de que a
maior parte dos sistemas educa ti vos conhecidos no curso dos
últimos anos tratam o tema de arte plástica com certa liber-
dade, e não COll10 U111a disciplina pertencente ao núcleo cen-
tral da educação. Confiamos demasiado nos benefícios prove-
nientes da educação intelectual. As artes plásticas se ensinam
por métodos arqueológicos e críticos de "apreciação" e de
"informação", em lugar de fazê-Io mediante a participação
direta nas técnicas e procedimentos de execução. O senti-
mento estético tem nascido geralmente, de uma concepção
criadora da arte. Porém a arte, por ser o fruto do desejo e
da inspiração do homem, transpõe os reinos da lógica e da
razão. É U111 vínculo de interêsse C0111Uln a todos, assim C01TIO

a beleza é uma necessidade primordial da vida civilizada. Não
é então errôneo crer que só o método arqueológico pode dar

nascimento à capacidade criadora? A materialização elo pen-
samento não é seu menor auxiliar. É uma experiência fun-
damental, indispensável para alcançar a meta que busca o
a to criador.

É o único método eduoat.ívo que conjuga nossas faculdades
de percepção e de invenção. Porém atualmente, o trabalho
da imaginação se faz suspeito e sujeito a crítica, se não pode
submeter-se ao raciocínio científico. Antes, a tendência do
processo intelectual, estava em definitivo determinada pela
visão do pensador, do poeta e do artista. A educação atual
engendrou personagens desdobrados cuja "cabeça não depende
mais do coração" (Hamlet). Pareceria que num mundo des-
locado, seda altamente necessária a ação sintética do espírito
artístico do homem de visão.

Si compararmos o ensino da arquitetura no passado com
nossos métodos atuais de formação, a divergência surge clar-a
à primeira vista. No passado se chegava ao desenho partindo
ua aprendizagem manual. Hoje se parte diretamente da pla-
tônica prancheta de desenho. O que habitualmente era um
simples auxiliar do homem que executava coisas - o desenho

. sôbre o papel - foi convertido na disciplina central elo com-
positor. :il:ste deslocamento do princípio diretivo - aprender
executando e depois aprender seguindo uma disciplina inte-
lectual, em outros têrmos, do canteiro à sala de aula - é
característico dos métodos atuais no ensino da arquitetura.
Porém pode um arquiteto ser um diretor de obras sem ex-
periência prévia, sem a prática que se adquire mediante a
magnífica experiência da construção e da fabricação? Deve
desviar-se a educação arquitetônica de seu quadro acadêmico
atual? Numerosos arquitetos estariam de acôrdo em imprimir
uma mudança decisiva no sentido de uma maior importância
da experiência prática.

Pessoalmente, tenho as mais formais dúvidas de que o atual
clima livresco possa oferecer a menor atmosfera sã e fecunda
para a formação de arquitetos. O impacto do maquinismo em
nossa profissão foi tão decisivo que deveriamos educar as
novas gerações mediante um estreito contacto com as indús-
trias de construção e seus laboratórios. Sem embargo, dado
que uma tal mudança, ainda que desejável, se verifica lenta-
mente, eu tentaria aqui o esbôço de um plano de estudos,
de transição, que mediante as facilidades universitárias atuais,
encarasse a forma de equilibrar o estudo acadêmico com a
experiência direta no canteiro e na obra.

Em todos os níveis da educação geral e profissional dever-
-se-á manter um treinamento contínuo da habilidade manual
elementar, nos canteiros de trabalhos práticos, combinado
com o ensino de elementos fundamentais de superfície, vo-
lume, espaço, e de composição, derivada de explorações obje-
tivas. Num mesmo grau, o restabelecimento da prática ma-
nual no canteiro e a introdução de cursos científicos, que
conduzam a uma linguagem comum de educação plástica, são
as condições primordiais para um ensino eficaz das artes
plásticas e especialmente oa arquitetura.

:il:ste ensino deve começar por um curso preliminar tendente
a eoordenar os elementos de trabalho manual e de desenho.
Como o aluno não conhece ainda a relação do que o cerca no
mundo exterior, seria errôneo Inculcar-the a idéia de "pro-
fissão", ou de qualquer outra especialização no princípio de
sua prepar-ação. Em seu impulso natural tendente a inter-
pretar a vida como um todo, deverá em pr-Imeir-o 1ugar
formar-se urna imagem compreensiva do vasto campo de ação
oue se extende ante êle. O ensino habitual da composição,
por si só não é suficiente como preparação. O desenho e a
pintura, são sem dúvida, magrríficos rneíos de expressão;
porém o papel, o lápis, o pincel e a aquar-ela não bastam para
dar o sentido cio espaço, tão necessário para a liberdade df
expressão. O estudante deverá, portanto, iniciar-se nas expe
riências do espaço a três dimensões;' quer dizer, nos elemen-
tos de "construção", de composição no espaço, com tôda
classe de experiências, sôbre os materiais. Por exemplo: a
observação do contraste entre superfícies lisas e rugosas, du-
ras e macias, a tensão e a inércia, ajudarão o estudante a
descobrir por si mesmo, mediante o exercicio manual, as
par ticularfdades cios materiais, sua estrutura e sua textura.
Trabalhando com materiais, o estudante começa a compreen-
der simultâneamente a superfície, o volume, o espaço e a
cõr. Além da habilidade técnica, desenvolve sua própria lin-
guagem das formas, a fim de poder dar uma expressão visí-
vel a suas idéias. Depois ele haver cursado os estudos ele-
mentares, deverá estar em condições de poder ensaiar com-
posiçôes de sua própria criação.

(Conclue no próximo número)
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Arq, Francisco Beck

A Diretoria do I. A. B. - S. Paulo convidou
os arquitetos Francisco Beck e Vilanova Ar-
tigas para dirigirem as atividades artísticas
dessa entidade. Fornos perguntar ao arq. Beck
quais as atividades previstas e os planos para
o futuro. Informou-nos inicialmente que o
plano ainda não fôra estabelecido com exati-
dão. "Há, no entanto, idéias gerais a respeito
de diversas exposições de artistas plásticos a
qi.em seria cedido periodicamente o salão de
nossa sede". Perguntamos-lhe se considera-
riam a idéia aventada nêste boletim, a respei-
to de arquitetos-pintores e escultores. "De
fato, a idéia, além de curiosa, pode resultar
em iniciativa interessante; devemos para isso
fazer inicialmente uma lista dêsses pintores
"domingueiros" .

Referiu-se ainda o arq. Beck, à idéia que
vem estudando e desenvolvendo com carinho
e desejaria levar à frente através da Comissão
Artística.
- "Trata-se do desenho industrial. Creio

que haveria tôda possibilidade de mobilizar
industriais, especialmente aquêles ligados à
indústria da construção, para dar-nos o apôio.
Pensamos organizar um curso ou uma série
de palestras sôbre êste assunto, acompanhado
talvez dum concurso para o desenho ou re-
-desenho de um determinado produto indus-
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trial, Seria imprescindível ter-se o apôio dos
industriais a fim de poder visitar as usinas,
conhecer o método de fabricacão, de molde a
criar desenhos compatíveis co·m a fabricacão
enl série." •

- "Está já cogitando dalgum produto em
particular?' ,

- "Não, mas há um número muito grande
de produtos a serem re-desenhados; desde la-
vábos com suas colunas tão pouco práticas e
pesadas, sem um espaço para colocar os ape-
trechos de toilette em uso, - até macanetas e
outras ferragens.' •

- "Para quando pensa iniciar esta ativi-
dade?"

- "Creio que prepararemos a iniciativa
para março".

Temos certeza que esta série de palestras,
especialmente se acompanhada por um ou
mais concursos instituidos pelo L A. B. em
colaboração com diversas indústrias da cons-
trução, trarão, além de 'l10VOS produtos in-
dustriais, - um precedente digno de ser
seguido.

No clichê, produtos industriais da Cerâmi-
ca HG.

NOVO CóDIGO DE OBRAS

o novo código de obras, no capítulo referen-
te a edificações foi aprovado pela Câmara no
dia 11 de Dezembro p.p. tendo sido publicado
pelo Diário Oficial do dia seguinte, domingo.



Foi finalmente assinado pelo Prefeito Muni":
cipal no dia 15 de Janeiro. Entrará em vigor
a partir do próximo dia 15 de Março. Tendo
sido esgotada a edição do Diário Oficial, tor-
na-se urgente e imprescindível uma nova pu-
blicação; não sendo muito extenso, sugerimos
que as entidades representativas de classe
se reunam e façam uma publicação conjunta
mimeografada ou mesmo impressa.

NEDAB - RELAçõES COM O I. A. B.

Desde sua fundação em S. Paulo, vinham
os jovens arquitetos que organizam as atívi-
danes do Núcleo de Estudos e Dívurgaçao da
Arquitetura no Brasil se preocupanuo com as
relações que deverra êste grupo ter com sua
ennuaue ae classe, o Instituto ue Arquitetos do
Brasif. Com efeito, suas ativiuaues culturais
necessitavam duma cena estruturação orgâ-
ruca que encerrava eIU SI o perigo de vir a se
oesenvorvernuma entidade paralela ao 1. A. ts.
~m entendimentos diretos com a diretoria do
órgão de classe e após diversas discussões,
cnegou-se a UIUentenmmento que pouerra ser
sumarramente expresso nos itens seguintes:

1) o N. E. D. A. B. continua sendo um grupo
autônomo, com suas reuniões semanais, a ai-
reçâo coletiva daqueles que estão presentes a
essas reuniões, com um minimo de estrutura
orgânica, apenas a necessaría para controlar
as responsabilidades assumidas por cada co-
lega presente;

2) o N. E. D. A. B. passa a integrar o L A. B.
realizando tôdas as suas atividades em sua
sede social, como atividade normal desta enti-
dade, ouvidas as comissões especificas (artís-
tica e de sede) para não colidirem atividades
e datas;

O programa do N. E. D. A. B. é atualmente
muito amplo. De imediato, estão programadas
duas mesas redondas, uma sôbre "Arquitetura
Nacional" e outra sôbre "Ensino da Arquite-
tura". Está sendo organizada também a "Ex-
posição de Jovens Arquitetos Paulistas" da
qual podem participar profissionais formados
a partir de 1944. O grupo preparará ainda di-
versas atividades de sede e reuniões de dis-
cussão com diretores de revistas especializa-
das. Há ainda em mira um profícuo trabalho
para aumentar o quadro de sócios do L A. B.
O Núcleo continua reunindo-se tôdas as têrcas-
feiras, às 18 :30 horas, na sede do L A. B. Até
agor a, têm participado dessas reuniões e dos
trabalhos em geral, os seguintes arquitetos:
Gastão Marcondes, Gilberto J. Caldas, Ney
Marcondes, Alfredo de Divitiis, Telésforo Cris-
tof ani, Cassio Gonçalves, Castelo Branco,
Hoover Sampaio, Nestor Lindeberg, Erwin
Hochenberg, Wilson Moraes, Roger Zmekhol,
Ruy Gama, Roberto Mello, Kurt Hollaender,
Fanny Schenkman, Maria Tereza B. Camargo
(tesoureira), Alfredo Paesani (secretário),
Jorge Wilheim, (presidente).

N. E. D. A. B. - UM DEBATE

No recinto da exposição de "Jovens arquite-
tos do Rio de Janeiro", no Museu de Arte, - o

Núcleo de Estudos e Divulgação da Arquitetu-
ra no Brasil promoveu em colaboração com o
1. A. B., uma mesa redonda cujo temário, bas-
tante amplo e vago, - compreendia: influên-
cias da arquitetura européia sôbre a brasileira,
choque eventual com a arquitetura tradicio-
nal, posição do jovem arquiteto etc .. Compu-

seram a mesa os seguintes arquitetos:
Eduardo Kneese de Mello, Eduardo Corona,
Vilanova Artigas, Gilberto J. Caldas, Rino Le-
vi, Gomes Cardim e Jorge Wilheirn, além do
diretor do Museu de Arte, sr. Flávio Motta. O
debate foi bastante animado sendo promissor
o número de presentes: mais de oitenta, sen-
do a maioria jovens e estudantes de arqui-
tetura.

A discussão pecou pela amplitude do tema
que tornou as intervenções prolixas e fre-
qüentemente desencontradas; era em parte a
intenção dos organizadores, descobrir concre-
tamente, através dessa primeira mesa redon-
da, quais os centros de interêsse para os
próximos debates. Esta finalidade foi plena-
mente atingida, pois da reunião surgiram duas
propostas concretas, pedindo a realização das
seguintes mesas redondas: "O que é arquite-
tura tradicional" e "Problemas do ensino da
arquitetura". Êstes debates estão sendo pro-
gramados; o pr imeiro se realizará no próximo
dia 28 de Janeiro, na sede do L A. B.

Das intervenções salientamos a do arq. Coro-
na que fez um pequeno resumo histórico de
nossa arquitetura, salientando, através de ci-
tações de Lúcio Costa, - a existência de liga-
cões diretas entre os ciclos econômicos e as
realizações arquitetõnicas: lembrou ainda ter
havido lima quebra da linha tradicional de
nossa arquitetura. Discutindo-se o problema
dos materiais, salientou o arq. Kneese de Mel-
10 ser possível fazer-se boa arquitetura com
qualquer material, sendo necessário adaptar-
-se aos materiais existentes. O arq. Artigas
apontou ser, no entanto, importante para o
arquiteto a existência e possibilidade de uso
de múltiplos materiais de construção; disse
que a escassez e a situação irregular do cimen-
to em nosso país não pode deixar de ter uma
repercussão na vida profissional dos arquite-
tos. Falou o arq. Rino Levi sôbre o problema
do urbanismo, exprimindo sua idéia a respei-
to: não pode existir a profissão de "urbanis-
ta", pois êste atributo é o principal dos arqui-
tetos de 'nossos dias; o ensino do urbanismo é

l
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de primordial importância, não sendo com-
preensível que nas escolas sej a relegado atual-
mente a uma cadeira relativamente secundá-
ria. O debate se generalizou, tendo havido
muitas intervenções sôbre o problema do ensi-
no, passando-se a tratar de casos concretos,
especialmente refere:ntes à nossa tradição ar-
quitetônica e ao problema do urbanismo.
No clichê, aspecto da mesa que orientou os

debates.

"EXPOSIÇÃO DE JOVENS ARQUITETOS
PAULISTAS" - NORMAS.

O N. E. D. A. B. elaborou as seguintes nor-
mas para a participação nesta exposição que,
após inaugurar-se nos salões do L A. B., se-
guirá para outras cidades, conjuntamente com
exposições congêneres organizadas no Rio e
em Pôrto Alegre.

1) os trabalhos a serem expostos poderão
ser projetos de obras concluidas, em constru-
ção ou ainda não executadas;
2) os trabalhos poderão ser apresentados

em desenhos, fotografias, maquetes, sendo li-
vre a composição de cada prancha;

3) serão fornecidas pelo NEDAB, mediante
recibo, pranchas de "Eucatex" de 61x81 cms.
e 1ft;" de espessura, - devidamente furadas
para fixação, ao preço de Cr.$40,00 por pran-
cha;

4) cada expositor terá direito de expor no
rnáximo 3 (três) trabalhos, empregando até
g (três) pranchas para cada trabalho;
5) os trabalhos compostos e colados nas

pranchas, deverão ser entregues na sede do
lAB-dep. de São Paulo, à rua Bento Freitas,
306, até o dia 31 de janeiro de 1955;

6) poderão participar desta mostra, os ar-
quitetos residentes neste Estado, diplomados
a partir de 1944, inclusive;

7) caso não seja possível, por falta absoluta
de espaço, expor todos os trabalhos, o NEDAB
reserva-se o direito de, em comum acôrdo COIll
o expositor, optar pelo menos um dos traba-
lhos entregues.

"ARQUITETURA E NACIONALIDADE" -
DEBATE

I
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Realiza-se no próximo dia 28, às 20: 30 ho-
ras, na sede do L A. B. um debate cuj o título
será "Arquitetura eN acionalidade" e para
cuja orientação foi organizado o seguinte ro-
teiro:
1) Existe uma arquitetura .nacional ou ela

é internacional? Como se define nacionalida-
de em arquitetura.

2) A arquitetura contemporânea no Brasil
- sua relação com os elementos caracteristi-
camente nacionais e a aplicação dos princípios
in ternacionais.

3) Hoje, qual o caminho a seguir para a rea-
lização de uma boa arquitetura no Brasil.

Praça do Mercado, na parte velha de Varsóvia
(reconstrução)

REVISTA DA U. I. A.

O último número recebido do boletim da
União Internacional de Arquitetos (n.? 4)
traz em seu texto farto material referente ao
Encontro de Arquitetos de Varsóvia a respei-
to do qual entrevistamos no boletim n." 9 o
arquiteto Maitrejean e o estudante de arquite-
tura Heitor Ferreira de Sousa. Há dois artigos
assinados pelos arquitetos D. C. Bailey da In-
glaterra e André Gaubert da França, assim
como muitas fotograf'ias de monumentos his-
tóricos reconstruidos e unidades de habitação
novas. O próximo número do boletim da U. L
A. publicará importante estudo sôbre a arqui-
tetura e o urb'anismo na Polônia. Os clichês
que reproduzimos abaixo, ilustram (com atra-
zo) a entrevista acima referida.
Publica ainda o boletim da U. L A. um inte-

ressante artigo sôbre o problema da habitação
da Noruega, com interessantes estatísticas ofi-
ciais e um esbôço de regulamento para con-
cursos internacionais de arquitetura. Diversas
informações, especialmente referentes ao pró-
ximo congresso da Holanda, completam o
número.

Bairro residencial de Mokotow, em Varsóvia
(construção nova)
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AINDA MIES VAN DER ROHE

o arquiteto Luiz Saia disse-nos discordar
inteiramente da opinião emitida no número
anterior do boletim, a respeito do "formalis-
mo" de Mies na obra publicada (Faculdade
de Arquitetura). Disse-nos não se tratar de
Iormalismo, isto é: um cuidado exclusivo com
a forma, - e sim. dum "purismo" que se de-
duz de tôda a sua obra. Seu cuidado extremo
não seria apenas para com a forma mas tam-
bém para com a estrutura, seus ritmos etc.
Todos os seus trabalhos denotam esta tendên-
cia que o levou a um "purismo" mais nocivo
até do que o próprio "formalismo".

PUBLICAÇõES

A União Internacional de Arquitetos reu-
nirá durante seu próximo congresso na Holan-
da, material para a publicação de um livro
sôbre "Habitações". Os arquitetos Jorge Mo-
reira e Rino Levi foram encarregados de reu-
nir o material brasileiro existente.

O arquiteto Míndlín está preparando um li-
vro sôbre a arquitetura no Brasil a partir de
19-12 a ser editado na Holanda em diversas
línguas. Pede a quem tiver material de inte-
rêsse ainda não coletado que se dirija dire-
tamente a êle ou através do Departamento
Central do L A. B.

POLÊMICA

Chamamos a atenção dos leitores para um
engano de datas publicado no boletim prece-
dente. Os artigos dos srs. Walter Zanini e Jor-
ge Wilheim, a respeito de problemas da crítica
e das artes plásticas em nosso país, - artigos
êstes originados por críticas publicadas no
boletim do L A. B., - saíram no jornal "O
Tempo" dos dias 3 de Outubro e 14 de No-
vembro, respectivamente.

CART AZ PARA A BIENAL

Foi escolhido o cartaz de propaganda a ser
empregado na publicidade da Terceira Bienal.
Seu autor é o conhecido desenhista Arnaldo
Pedroso d'Horta que há pouco expôs no Mu-
seu de Arte Moderna interessante série de de-
senhos retratando esqueletos de animais.

IDÉIAS EMPERRADAS

Há alguns meses falava-se em criação duma
Ordem de Arquitetos, em previdência e segu-
ro para os arquitetos; os respectivos projetos
estão tendo andamento? E a re-admissão dos
sócios-aspirantes? Parece já ser opinião gene-
ralizada que os benefícios trazidos ao 1.A.B.
pelos estudantes, são importantes.

UM PLANO PARA O ENSINO DA ARQUITETURA
Walter Gropius

(Conclusão)

o objeto de tal método é desenvolver a personalidade antes
ne procurar a habilidade profissional. O êxito dependerá em
grande parte das qualidades do professor que, ao mesmo tem-
po que estimula e alenta, deverá deixar em liberdade a ima-
ginação do estudante, e deverá opôr-se com objetividade a
tôda reprodução ou imitação das concepções alheias, inclusive
as próprias. Assim o estudante experimen ,:irá sua própria
capacidade, real ízando as modificações cr íac'oras que permi-
tam aperfeiçoar sua idéia primitiva.

Um treinamento desenvolve e amadurece a inteligência, as
sensações e as idéias, tendo por objetivo geral formar "a
personalidade completa" que, partindo de seu centro bioló-
gico, pode abordar seus problemas com uma segurança instin-
tiva, sem sentir-se arrastado inconscientemente pelas convul-
sões de nossa época mecanizada. Dará confiança e indepen-
dência e por isto aumentará a produtividade e a rapidez de
lodo ensino profissional posterior.
Logo após esta experiência preliminar, o criador profissio-

nal poderá dedicar-se a seu programa especializado de estudos,
partindo de uma base sólida. Todavia deverá recorrer cons-
tantemente ao canteiro e à obra, para relacionar seu modo
de expressão com as realidades dos materiais e das técnicas.
Quando haja logrado o conhecimento da linguagem plástica,
sua habilidade para construir, projetar e representar, serão,
em uma mesma medida os instrumentos indispensáveis para
sugerindo um local existente e fazendo atuar um cliente.
exprimir o fim social, importante entre todos, de seu esfôrço
criador.

Edifício de escritórios (T. A. C.)

Na prática da educação o melhor modo de manter a unidade
do ensino em tôdas suas etapas, consiste em ligar êsse ensino
ao maior número possível de experiências práticas. Os pro-
blemas propostos devem estabelecer-se em condições reais,
Quanto mais se assemelhe a colaboração entre o professor e
o aluno ao exercício real da profissão, melhor será o resultado.
A visita a edifícios em construção, fábricas e escritórios de
profissionais, estimulará a imaginação do estudante e facilitará
a compreensão da fabricação e da construção. Porém é mais
importante ainda que trabalhe como aprendiz na obra, ou
como ajudante do diretor dos trabalhos, a fim de adquirir o
domínio dos elementos, dos métodos de. construção, da com-
binação dêsses elementos e das relações latentes entre os
diferentes ofícios. Como pode um estudante assimilar a
técnica das coberturas e sua impermeabilização, na mesa de
desenho, ou enfrentar os problemas econômicos que se colo-
cam nas diferentes fases da construção, sàmente por meio do
desenho? ün'camente na obra, observando diretamente, com
ajuda das plantas, o processo de execução de um edifício, é
que adquirirá uma experiência que terá para êle um sentido.
A ciência acumulada por outros, exposta em forma simples-
mente teórica, resulta para o espírito do estudante n'uma
afirmação sem prova, dado que não pode aprender por auto-
ridade, mas sim por experiência.

Cada estudante, antes de aspirar a um diploma, deveria
assistir à construção de um edifício desde o princípio até o
fim; esta experiência deveria ser obrigatória.
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Além da prática na obra, os estudantes deveriam dispôr
de um "atelier" com laboratório provido de uma coleção de
amostras. Alí realizariam experiências em conjunto com os
professores, relacionadas com o acabamento de interiores e
exteriores das construções - texturas e côres - e suas rela-
ções recíprocas no espaço. Como a prática da profissão de
arquiteto é altamente técnica, dever-se-ia proporcionar opor-
tunidade de realizar experiências semelhantes às que têm os
estudantes de medicina, biologia e química em seus laborató-
rios.

O estudo da história da Arte e da Arquitetura, de car-áter
intelectual e analítico, farn lllar izam o estudante com as causas
e condições que fizeram surgir a expressão plástica dos dife-
rentes períodos, quer dizar, as mudanças em filosofia, política
e meios de produção provocados por novas invenções. Tal
estudo permite verificar os princípios encontrados pelo es-
tudante em seus exercícios pr-ecedentes sõbre superfície, vo-
lume, espaço e côr. Sem embargo, não pode servir por si
mesmo para estabelecer t11TI código de princípios útil para
urna criação presente. Por conseguinte o estudo do passado
será mais proveitoso para estudantes mais adiantados, 'Jue já
tenham encontrado sua expressão pessoal. Quando se põe em
contacto o dcsenhtsta inocente com as grandes realizações do
passado, se corre o 1'i580 de acovardá-lo para o ensaio de sua
própria criação. Não obstante tão logo tenha encontrado sua
orientação através de sua própria expressão no canteiro e na
classe, o est uco do passaco é U111 meio oportuno para fixar seu
pensamento, sem o perigo de ver-se tolhido, ern atitude irní-
tativa. Ésse estuc o ceve começar dur-ante o terceiro ano e não
durante o pr íme iro.

Resumo mirihas conclusões para UTI1plano transitório ele
educação arquitetõnica:

1.0) - O arquiteto deve ser um coordenador - um homem
de visão e de competência profissional - cuja missão é unifi-
car os numerosos problemas soci.us, técnicos, econômicos e
plásticos, inherentes à constr-ução. O arquiteto deve ter cons-
ciência do impacto (;0 maquinismo e explorar a nova escala
ue relações ditada pelo processo científico e social.

2.°) - Em uma época de especialização, o método é mais
importante que a constatação das coisas. A formação do ar-
quiteto deve ser concéntr íca. En1 sua essência deve incluir
tudo durante seu curso, ganhando em exatidão de método
r approach j: quer dizer, em clareza de espírito e em destreza
realizadora. Deve tratar de ensinar ao estudante que chegará
às convicções furidarne n tats por sua atitude criadora e pela
independência de sua concepção, e não aceitando fórmulas já
estabelecidas. É essencial a unidade do fim educativo. O
homem deve ser seu foco central, e são suas necessidades es-
pirituais e mater-iais, ligadas à vida da comunidade, as que
devem determinar tôdas as fases da formação do estudante.

3.°) .- A concepção do espaço a 3 dimensões é um prin-
cípio arquitetônico básico. O 'estudante deverá habituar-se
antes de mais nada 3. ver, a perceber a distânda e a compe-
netrar-se da escala humana, mediante métodos que estimulem
o interêsse pela expressão visual em todos os campos de ação
das artes plásticas. Tais disciplinas são indispensáveis para
ndqulr-ir a segurança instintiva que per-mite organizar o es-
paço a 3 dimensões, e para concebê-lo simultãneamente com
eficácia estrutural, economia de meios e harmonia de aspecto.

4.°) - O conhecimento será vital sàmente mediante a ex-
periência individual. Por conseguinte em todos os níVeis, pro-
jetar e construir - a prancheta e a obra - deverão estar
estreitamente ligadas. A prática da obra não deverá ser
acrescentada COIno uma experiência separada, no término de
uma for-mação acadêmica de vários anos. Deverá fazer parte
integrante do programa de estudos.

5.0) - No curso do primeiro 3110, a prática fundamental
combinação de desenho e de trabalho manual, familiarizará
os estudantes com os elementos da composição (design) - su-
pcrf ícic, volume, espaço e côr - e simult.áneamente corn os
elementos de construção e de estrutura, seguindo os exercí-
cios no espaço a três dimensões, executados com ferran1entas
e materiais. Ao mesmo tempo, um curso de composição foca-
lizando problemas reais, deverá concentrar tôda a atividade cio
grupo sõbre o fim social de melhorar a vida da comunidade.
Nêstes estudos de conjunto iniciais deverão incluir-se ele-
mentes de urbanismo.

6.0) - Durante os cursos do segundo e terceiro anos, o
"atelier" desenho - construção, completado pela experiência
prática adquirida durante .as férias e pelas diversas atividades
de labor-atór-io, cor-relacionará a experiência suplementar COlU

o conhecimento crescente. A expressão "experiência de obra",
não se refere a um trabalho efetuado no "atelier" mas sim a
U111aprática efetiva na obra, corno assistente do mestre ou do
dn-etor da obra. Esta experiência de obra - que não será

Residência em Lexington (T_ A. C.)

menor que seis meses - deverá ser obrigatória para a obten-
ção do diploma de arquiteto. Deverá incluir além disso o co-
nhecilnento das indústrias de construção.

7.°) - A construção deverá ensinar-se como uma parte e
um elemento da composição, à qual é diretamente solidária.
Deve dar-se a ambas a mesma importância; o estudante não
poderá passar a um curso super-ior, enquanto sua pr-eparação
for deficiente em quaisquer dessas partes. Os problemas de
composição e construção deverão estar ligados às condições
reais de terreno e localização e às de utilização do imóvel.
Deverão considerar-se COD10 inseparáveis dos anteriores, os
problernas que ínter essam à comunidade, entre os quais C01110

o mais Impor-tante, o fator economia.
8.0) - Com o objeto de aprender os métodos de colabo-

ru câo dever-so-á treinar os estudantes no trabalho de equipe,
e igualmente no trabalho em companhia de outros estudantes
de técnicas similares. Isto os preparará para sua missão vital,
que será a de coordenar as atividades de numerosos indiví-
duos comprometidos na concepção e execução das tarefas de
urbanismo e construção. A noção do trabalho em equipe con-
duzirá os estudantes à arquitetura sólida, "anôn íma", em
lugar elo exibicionismo superficial.

9.°) - O estudo da história ela arquitetura deverá começar
no terceiro ano, melhor 4.ue no primeiro, a Iírn de evitar a
intimidação e a imitação. Dever-á ajudar aos estudantes ini-
ciados a analisar a origem das obras mestras do passado e
mostr ar-lhes que a concepção arquitetônica de u m per-íodo,
foi o resultado de sua religião, das condições sociais que
então dominavam e de seus meios de produção, como L1e-
monstram os exemplos que subsistem.

10.°) - Os professores serão escolhidos os que tenbam su-
ficiente expetIên cia pessoal, ao mesmo tempo em composição
e em construção. A tendência em nomear professores, a jovens
recentemente formados, é prejudicial. Sàmente professores ue
ampla expcr iéncía podem ser capazes de possuir o espírito
de recurso, tão necessário para esttmular íncessanternente o
aluno de forma regular. O melhor que pode oferecer o ensino
é o estímulo, porque é êle que desperta no estudante o desejo
cie sua própria iniciativa. Todo professor ele arquitetura e de
construção deve ter o direito de exercer sua profissão, já que
so assim poderá nutrir suas fontes. de recursos. Sem esta
possibilidade está conelenado a uma anulação rápida que o
levará ao terreno "autoritário".

11.0) - As escolas de arquitetura de pequeno corpo discen-
te - quer dizer, as que agrupam de 100 a 150 estudantes -
são mais eficazes que as grandes. O imponderável que tem
mais valor em uma escola: urna atmosfer-a "irrtensa", é O re-
sult.ado da mútua participação de professores e estudantes em
tôdas as atividades; é o que tão fàcilmente se perde nas
grandes escolas, pouco propícias ao esfôrço íntimo de grupo.

12.°) - A eficiência do ensino depende do número' de alu-
nos por professor. A instrução de um arquiteto exige um
ensino individual a fim de ajudar o estudante em condições
que se adaptem a seu talento pessoal e a seu grau de desen-
volvimento. Um professor sobrecarregado se perde para todos
os seus alunos. O número conveniente ele alunos por pro-
fessor deverá ser ele 12 a 16 no máximo.
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INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASil
DEPARTAMENTO DE S. PAULO

Prezado Consócio~

I SÓCIOS HONORÁRIOS DO INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL~
- O Departamento Central do Instituto de Arquitetos do Brasi19 em.
reunião de seu Conselho Diretor~ deliberou conferir aos arquitetos
Walter Gropius e Alvar Aalto~ que ora nos visi 'tam, o tí tuJ.ode Só--
cios Honorários do I. A. -B.

Esses títulos serão entregues aos destinatários por oca
sião da cerimônia de instalação do IV Congresso Brasilei.ro de Ar=
quitetos, a ser realizada no dia 18 de Janeiro em curso, às ?0 30
horas, no pequeno auditório do Teatro de Cultura Artística, à .i1.J.a
Nestor Pestana, 196.
11 REPRESENTANTE DO I.A.Bo NO 111 CONGRESSO DA UNIÃO INTER
NACIONAL DE ARQUITETOS: - Como é do conhecimento de nossos associa
dos, o Departamento de são Paulo do Instituto de Arquitetos do Bra
sil foi representado pelo colega Helio de Queiroz Duarte? no 111
Congresso da U.I.A., realizado em Lisboa em Setembro de 1953. De
volta de sua viagem à Europa~ o arquiteto Helio Duarte trouxe mat~
rial colhido naquele Congresso enviando-o ao nosso Departamento9 -
onde se encontra à disposição dos sócios interessados.
111 CICLO DE CONFERENCIAS~ - Terá início no próximo dia 18
'do cor-nerrte , às 18,30 horas, às segundas e quintas feiras ~ uma sé·-
rie de 10 conferências? subordinadas ao tema geral nos princípios
fundamentais das artes visuaisil que serão pronunciadas pelo snr.
Bramanti Buffoni.

Inscrições na secretaria dos cursos~ no 4º~ andar do lVIu
seu de Arte de são Paulo, das 10 às 12 horas e das 15 às 19 horas.

Taxa única: - Cr. ~~300.00
Os sócios estão isentos do pagamento desta taxa, poden·-

do assistir às conf~rências mediante inscrições prévias.
Serão aboràâdos os seguintes temas~

Janeiro:
Dia 18 - 2ª. feira - "Arquitetura publicitária nas exposições"
Dia 21 - 5ª. feira - liAscôres na Arquitetura e na Indústria"
Dia 25 - 2~. feira - nA colaboração entre a Arquitetura e as Artes

Plásticas"
Dia 28 - 5ª. feira - "Função educativa da Publicidade Gráfica"
Fevereiro:
Dia 1 - 2ª. feira - "Publicidade Gráfica e as Agências de Publici

dade"
Dia 4 5ª, feira "Arte Plástica e Arte Decorativatl

Dia 8 - 2ª. feira - "Arte Decorativa e Artesanato"
Dia 11 - 5§, feira - IISôbreDesenho Industrial"
Dia 15 - 2'i, feira - "Tipografia e Jornalismoli
Dia 18 - 5ª. feira liAsescolas profissionais e as inc1ústrtas"o

Será fornectdo um atestado de frequôncia às pessoas que
assistirem a todas as palestras.

A Diretoria

são Paulo~ 15 de Janeiro de 1954.
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Compz-omc·te]~t~·lli·~~Se a. I az e r ~U.a8 ccn t ;::-':i.1J'LLL ç oe a mai 8 OS :~8gu: ..r!:i~:J::)~
i+as'~;ão Ré},(!ho".l~ ~Gªl.() Cac ci o.l.a , Tija]_:na Le page , N:i1':J Vila't,o:'im} ;:')(j,,,
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RiteJ."-'o d8 MOYf!UC ,f.>,I'mand.o C'í.ampo LLrrí, ~ Zenon. IJOT.'l.t"(o 1 Alf.n~~d.o ~'!ic
Be cke r , :)acic de IVIorae8j .Joào F< Alldre..de, Tak~oLhi f3\:;'Z1JJÜ9 Yo /1.,

"Pe p +C-".' c. r:' 'll n,,·, '1., 'v-,e '1"'1'r.(J (~o -raz '7 <=' JIi 8,.00 "J _ P '-'':'l' gac.< D o g~'r H. WO
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e 8,0 fl:rm.3.C'~~ S" A., .4I'rÍaJod.o MaiH Le Ll.o , Cons t ru to:ra lVIa:d.nl.'..oIJ-tdª
e Br'e s s Lau ê: Bae tu an ,

BOLETIM DO IAJ3 ..- DSP.A.RTA.'VIENTO D~: SÃO PAULO: ,- Esté.,
de para bans o Departamento de sã.o Pau.l.o do Insti +ut c (1-C f,~cq'L~i-
t.eto s do Br-as í.I com () apace cí.mento do Boletim nº _, 11 au api cioso
:fat~)~Jqu8 caUSGl1 o ma.io r en tue'iacmo no s ê i o ia classe. Yst2. Co-·
mí s sao Dí.r'e to r-a cong.ra tu.l.ou-sae com 08 arqui tetos Lur z Robe r to
CaTvaJ..ho Franco e Jorge Wilhei.m, a cu j o s GSfOI"~~088 'boa von t.aôe
Sé, de'v'e a o laboraçào do roferi do ]301etiJ.n.7 que é pub.l í cado pela.
'Y>evjR'c'.:'j "A('~"'::":Jolel! ç; qual em um ge s t o d í gno (1'0 Louvo r, "'~Y\}--:D..L ~- ••.••.•• , __ ~_ '"'.t 9 v" . --,... .•• ......J... \..- - 7 .........••..1. •• " c:.

as s'3pa:ratas que dí.e t.r-í buá.mo s entre os' nossos 9.8800lao.,,)8 o ,28r,:8'
t,emos aOE3 vários ])apar-raDG::.1.tos do T. Ao :13.

RESTAURANTE DO I}.B~ - Após a r'e f orraa r-ad í.caL pcr ClC;~(~

acaba de pas sa:r , o s t á o R,-:lstaurantc do IAB apar-e Lhado para a t en
c....:.~, :! ccrrtent o aos associados e suas f amí Lí.ae ,

A Di:r'Gtoria con.c.i. ta os associados a ccmpa ro ce r-em 8, 'c;;;
qul!ltas·-feLcas à séd.8 do IA3~ a fim de se I'eav:l.va!' o hãbj, ·co do
t,r3.dioi~)::-.lal a.Lmoço desse d ia ,



CONli'EP.:8NGIA. DE WAJiTl]R. GROPIUS~ _. Anexamos à pr-e acn+e
a tra.d:u.ç:ão mí.meogr-af'ada da conf'er-ênc í a pr-onunc íada p~~10 Rrqu.:i-
o.i-,- n! ] +- .~ G-"'~ . '..:::-., Ct .,') C'. C! ""i~~ dr.:')..! +' - ;--'\ 'J I\~ ("1 ,... -'rI ':\ rc" 'Prqce t o «e:..re r ~'-op i us na .:>O •....Sd.O <.:- an s na.i.açao co 'I .iongr GSbO ~J. ~

ei.Lo.í.r-o do Arqui tetos. X'oa.ll zada no DGQUem:) audi tório do Tea ~ .
trro (1,-:> '>'-JI'~l'Y'~;' h:r·~··(c<t;c"" .. Y)() iHÇj 18 "a"o-Jq"'~·'iro p f'Lnd o q1.1p.'"__ ••..1. .•.' \...:t...1 .•• ...J'L .•• _.u :.'\. 1..1_':':> •.1_ (..v~, J...;..\,.. __ .c .• -... CVJ.J..\..'_ • "'\..~"'9 _.'\. ..•, L4

Secretaria do referido Congresso, num osforço para. atend0r aos
justificados intere~sos dos associados do IAB? fez tradu~jr e
rLlj_J118 o gra.:t' E~,·!."!;)

A.RQUIT~;1\J SJ};~a.G-IO T.~" P}~!J}~~G-Ir[l\fI~ .-.~:~~n.ccr~1·t2'a·.-,.sere t'l.e:é!,
ria S (J C:{'C~ t 8..1."ti 3. d« s -t c T\!::'li a"Y' t:--) ri'on +'0 "1101''' -I]) CI1-' .o s C' ~ ~~n r~";a (1rs (.}"(),,':Ie r'-...•. ..1 .•• ]:'( .t. ~' ...• '~ v 9 Y'" _.. oJU ..!..L · ..c\ •.. L _.!.c.., ' •. '.' ,'~.'."'._. v

Ç09 11.1L2..car+a ttÔl"t8fl (lj:r'it~J.d.8. (10 ar-q , So~rgi() ~L:;~~~8J"loel"":ilJ.i.ç pJ~O
cudente dG Porto A18gro G remotida ~or I. R. PG}.lpgrini. '--

SO~.j_ct tEtJD.OS l~.OS o.s s o o í o.do s qu..c 1)OI',\i\311·tl1:ce. o conhc çam
quo 11.0S comuní.quom Ge"'J.. t?11d.d:-l~eç:..)-; a f·:Lr.a dC! Cj11r) pOSS8..tG.os l>az!:~:!} é1
carta chegar s seu dostina.

f3 i.~.o P Q,1J.1. o ~

C()IVTI?ARI~ÇA ./\.08 NOSSOS
i

•.•..•...••.._1



01tótUatl ~18/54

INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL
DEPARTAMENTO DE SÃO PAULO

Prezado Consócio:

- REINSTALAÇÃO DA S~DE: - Reiteramos nossa -s-ol-icitação,
com empenho, :}2araque os prezados consócios adiram à I1Campanha
de reinstalaçao da séde", enviando sua contribuição à tesoura-
ria deste Departamento, ou comunicando a maneira pela qual de-
vemos providenciar o recebimento de seus donativos.

Até o momento assinaram a lista de contribuições os
seguintes colegas e firmas:

F. A. Pestalozzi, Cr. $3.000,00; Guilherme Corazza, Cr.

$4.000,00; João Vilanova Artigas, $3.000,00; Roger Henri Wei-
ler, $1.000,00; Arnaldo faoliell0, $2.000,00; 'Jorge Richter,
Rodolfo Ortemblad F9., $2.000,00; Alfredo Ernesto Becker, .•••
$1.000,00; Dacio de Moraes, $2.000,00; Gustavo Caron, $1.000,
00; João Francisco de Andrad~, $500;00; Takeshi Susuki, •.
$1.000,00; Jacques Pilon, $5'.000,00; ~rancisco da St.lva Te-
le~, $1.000,00; Abelardo de So~za, tiO.OOO,OO; F. J. Pinotti,
$5,000,00; Alfredo Mathias, $2.000;00; Leo Ribeiro de Moraes,
$5.000,00; Armando Ciampolini, $10.000,00; Nil0 R. Vilaboim,
$5.000,00;
$59000,00;
.$5~000-,00;

Luiz Contrucci, $5.000,00; Icaro de Castro Mel10,
Octavio Lotufo ,$5.000,00; Mário Henrique Puccf, ,
Lucjap. Ko.rngoâd, $10.000, OO;-Rino L~vi, $5.000,00;

Jarbas Ka~an, $5.000,00; Oswaldo A. Bratke, $5.000,00; Gás-
tão Rachou Jr., $1.000,00; Wilson Maia, Fina, $5.000,00; Djalma
Lepage, $10.000,00; João Cacciola,,$5.000,00; Mauricio Santos
Cruz, $2.000,00; Serafim Trapé, $2.000,00; .Oswaldo Corr8a
Gonça1ve~, $5.000,00; Francisco Fanue1e, $5.000,00; Zenon Lo-
tufo, $5cOOO,00; Wa1t~ Saraiva Kneese, $5.000,00; Construt~
ra "Luz-Ar", $10.000,00; ,Construtora Zar~ur & Kogan Ltd§., ••
$5.000,00; Construtora Marinho.LtdB., $2.500,00; S. A. Cons-
t~tora Arna1do Maia Lel10, $10.000,00; Bress1?u & Bastian,
$30000,00 e Companhia Construtora Nacional, $20.000,00.

A Diretoria

são Paulo, 18 de Fevereiro de 1954.



INSTITUTO DE

Circular'619/54

DO BRASIL
DEPARTAMENTO DE SÃO PAULO

Prezado Consócio:

CONCURSO DA ESCOLA DE ARQUITETURA DÁ UNIVERSIDADE
DE MINAS GERAIS: - Solicitamos a especial atenção de nossos
associados para o aviso que a seguir transcrevemos, a pedi-
do do sr. Presidente do Diret6rio Acadômico da Escola de Ar
quitetura da Universidade de Minas Gerais:

"CONCURSOS PARA PROFESSORES CATEDRÁTICOS: - De or
dem do Excelentíssimo Senhor Diretor, aviso a quem intores=
sar possa que esta Secretaria receberá, até o dia 16 de ju-
lho de 1954~ às 16 horas, inscrições de candidatos aos con-
cursos do t~tulos e do provas para provimento dos cargos i~
Eo7.,o/l.f~'sde professores catedráticos das cadeiras "COMPOSI-
ÇÕES DE ARQUITETURA - Ali e "GRANDES COMPOSIÇOES DE ARQUI-
TETURA - Ali; da 2ª. e 4ª. sérios, respectivamente, do Cur-
so de Arqui tetura, ,~, "TEORIA E PRÁTICA DOS PLANOS DE CIDA
DES - B", da 2ª. série ,do Curso de Urbanismo, da Escola
do Arquitetura da Universidade dê Minas GeraiS, padrão "011,

do Quadro Permanente do Ministério da Educação e Cultur~.
Os editais e programas das cadeiras acima foram

publicados no "Minas Gerais" e "Diário Oficial" de 15 o 19,
respectivamente, de janeiro passadoo

A Secretaria da Escola fornecerá aos interessados,
no horário do seu expediente, detalhadas informações s8bre
os concursos fornecendo-lhos, tambom, os programas das ca-
deiras.

Secretaria da Escola de Arquitetura da Univorsid~
de de Minas Goraisy Belo Horizonte, 4 de feveroiro de 1954.

(a) ALYSSON CAPANEMA
T6cnico de E,duco.ção".

SINDICATO DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL DE GRAN
DES ESTRUTURAS NO ESTADO DE SÃO PAULO: - Recebemos dessa e~
tidade alguns exemplares das Conclusões da Segunda Reuniüo
Plenária da Construção Civil, realizado. nesta Capital em J~
nho de 1953, as quais se encontram à disposição dos s6cios
interessados na Secretaria deste Departamento do IAB.

A Diretoria.

são Paulo? 3 de Março de 1954.



Circular 620/54

INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL
DEPARTAMENTO DE SÃO PAULO

Prezado Consócio:

Estando em tela a possibilidade da isenção do im··
posto de renda, relativamente aos trabalhos arquitetônicosy

apoiada em dispositivo constitucional, convocamos o prozado
colega a comparecer a uma reunião em nossa sóde social, no
próximo dia 30 do mês em curso 1 às 18 horas, para ser deba--
tido o assunto, que será esclarecido em detalhes pelo nosso
Consultor Jurídico, Dr. José Mindlin.

A :Dirotoria.·''

são Paulo, 16 de Março de 1954.
" . , 1~



I N S T I T·Li T O O E

."Circular 621/54

DO BRASil
..' DEPARtAMENTO DE sÃo PAVLO

......

Prezado Cons6ci~:'

Emvirtude das providênC?ias que o IAB está prQ
movendo, no sentido de ser piei toada judicial c_.administrativ§,
mentü8. isenção do Lmposto de. r-onda, na parte relativa à auto-
. ria do~ pr o.j'etoe arqu i te't ôrrl coa, em virtude de' disposi ti vo
constitucional, "vimOs aa.li on't.a r a vconven.Lônca.a de as d6clara-

-"

çõcs deste exercício já, obc,docercm às normas que sórão forneci
'.'das pelo IAB aOSCCÜGga's quo rdo sc j ar-onr par-t í.c í.pa r das -modadas
acima referidas •.

Nessas condições,' para. permitir ao colega que
~jã neste ~xbrciíc~o se b~riefi6ie da isenção em apreço? sOlici-
tamos o scu tccmpaz-c cí.mcn tó à S.ecretaria do IAB - Departamento
de sã? Paulo, antes. dcapresontar a sua declaração de imposto?
a .fim de manifestar o seu interesse .poLas medidas a s'eremto-
'madas, e outorgar os necessários poderes. de reprcsen-taçQo.

A Diretoria.

são Paulo,. 31 de Març9 de 1954.



Circular 622/54

INSTITUTO DE ARQUJiETáS DO, BRASIL
DEPARTAMENTO DE SÃO PAULO

Prezado ConBócio:

Estamos organizando um CURSO DE AC\JSTICAAPLI
CADA A ARQUITETURA, com a duração do cô r'ca do um mês o que 80

rá roalizado omSot~mbro dosto ano.
As aulas ae rao ministradas poLo Arqui toto uru

guaio, Lurs Garcia Pardo9 Profossor de 'fAcústica,oCondiciona-
,,monto dos Eaifíoiosi da Faculdade de Arqui tetura de Montcvidee 9

, '

que fez uma conferência no I~A.]., no ano pasaad o, c r dcu duas
aulas no 11 Curso de P'Lanc jumcnto vdc Hospitais" sôbre aC)Ísti-
ca eiluminaçêí.o'natural dos edifícios.

o curso,acrá roservado para arqu í. tetos e ou-
'traspessoG.s interessadas. Para resolver:-se om definitivo sô-
bre a quota de inscrição e sôbre 'o"horário das aulas, será nQ

. . , -

cessário conho cor=s o o número do interOssndos" poLo que soli- '
"cito.mosque'as inscrições soj am feitas 'naSecrotaria do I. A.
B. ató a data de 24,do corrente môs, com o sr. Amaury de An-;
drade.

, a
.J- - •

o curso obedecerá ao'seguinte programa:
parte~ Acústica física.
uarte: - Acústica aplicad~~ arquitotura:2a- .

a) Condições do acústica para o ouvido humano
(cinemas9 teatros9 auditórios, salas do con
ferências~ sala~ de assemblóia~)
lº) - Locais fachados
2º) '~Lobais abertó~'

b) Condições de 'acústica paro. o ouvido mocô'ni
co(estúdios de ró'dio-broadcast:Lng7dc to=-
levisêí.oc de Cinema). , ,

Jª. parte:- Análises acústicas - laboratórios acústicos.

A Diretoria.

Sõ.oPo.ulo',2 de Abril de 1954~
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.Circular 623/54-.
..

. . . . ; .

INSTITUTO t)'E A.RQ,UITETOSDO BRASIl:
.' ~.

DEPA'RTAMENTO DE SÃO PAULO

"0
Preza~o Cons6cio~

"', .•... ,\ -: ..~''''''
' .. - '.. .:_.

". .~....••. ' ,.'

. . . ".' :. .,.~ " ,

'- ·quitGto.s do Brasil':- Departament.o de são Po..u.lo,'··assoGiando-se
"-~;....;.

às domat s ontido.dos.das classQs. P~5?-,iutóro.s e liberais " rssbl-
·veuiniciar uma so.Iuto.r campo..nha:61oitor<il.

ALISTAMENTOELEITORAL.: - O 'Insti t'J-tü .de Ar-'

:"

. •Pre·tenden:do arregimentar" o mtilor'número' p;o's- '..
si vel ....de paulistns iw.ro. cumpr-í.nomos<igr<1do direito do voto ,

....•..

. . .

.. 'ontidQ.dc,s·,ossencio.lmontodemocr4.ticQ.8' :fazem um.rvooraon to apo'-

'.10 aos .o.rqui tetos paro. que co cporom nessa indispensci.vel cam-,.
. .panha ,

.' . ~',...;;... ".-.

. ,~.;.,'.

.Acuba de s·erinauguro..do no "Pal6.cioMo.uét.".- .
. .Vio..du,~oDono. Pb.ulino..,8C,Jº. andur- ""0 escritório do alisto.
mon to da:" OampanharPau'Lãs ta P;r6 Ali~,to.merito" ,do..quo.l o IAB
ó mcmbr-o , -. Esse o se rã tório está à. disposição do' todos os as
eo oí.aô oa o .SU[lS fo.míliasparo, quo providenciem o. obtenção do .'

o' seu título do .oLodto.r ,

Demais informes sôbre
nha serno .oportuno.mente:di yulg::ldos •

,.~.

o andcmon to do.'Campa

. A Diretoria.

Sno PuuLo, . 26 dó'<Abril. do .1.9~4

• -Ó,
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Circu.lo.r 624/54

. ., . ' .
Prezado ConSocio:

NUMEROES'PECIALDA REVISTA "L' ARCHITECTUREDIAU-
JOURJ:)tRuí 11 ~ .. ...; Rec.cbcmoa ca r tn do arqui teto GiuseppinaPirro 0.0- .
murrí.cand o que ve stc rovistaestó'propararldo tun número o apo cd a.L
sôbroCENTROS ESPORTIVOS. Solicitamos porto.nto aos·sócios ihto-
r-es sud o s em vor pub.l.í.eadosvecus trabo.lhosquo·proparom o r-espo o ...•
tivo matorial, onvio.ndo-o diroto.monte àqueio. revistb.no sOgUin-
to ondoroç.o:'·5 ruo Bartholdi, B2ulogl1e Sqinoy Po.ris,ou ontão
po.ra Giusopp.ino. Pirro,o. ruo. BarC.o do Ico.ro.í nº.44, aptº. 52,
. Rio, .,..abó ..o dia 15 do Maio p.futuro. .

. . . .' '.. .... .

. '.

'.COMISSÃODO CODIGODE OBRAS~ - Tendo o o.rqui to-
to Caz-Los .Brasil, Lodi solicitado aou vdo.s Lí.gamcnt o do. Comissão
do Código do Obro.s, ó Dop:J.rto.montq do S2íoPo.ulo dO IAB il1dicou
o nome do' arquiteto Milton Ghiraldini pare. substi tuí-lo no. ro- .
ferido. Coníí.ssão, tendo os to nosso asso oí.ado aco í to o oncar-go ,

. , .FESTIVA~ DE ART::::::NO CHILE~ - A FedQraçãodo :8$-
,tudo.ntos da Urrí.vor-sí dudo. Cct ó Ld ca do'.S;:1nti~:J.godo Chiloconvidá
a todos os uni vc ns í. tó.ri'os das Anlóricas a' po.rticipurom do Fosti-
vo.L do Arto o. roalizo.r-:-so em Junho ô o 1954. '.

. . Esto Fosti vé',} 80 rocüizo.ró. om , formado 'Concursos
o.rtísticos -inclusi yo Arqui totura- c,just:J.dos·. a buaos que ou'-
torgo.m a mo.ioro.mpli tu:.doo fi1cilidado pura concorror. 'Os con-
cursos conto.rê:'O com vJ.liosos prêmiOs doo.dos polá.sinstituiçõos
o.rtísticc.s o 9ultu~ais que so ocupo.~ dc s d í voz-sua o.tividb.dos. ar-
tístioas o culturais do Chilo o ~Gro.o conferidos p~r juris dori~
postos das IDo.is dosto.crido.s porsono.lido.dosdo. ospecialidado '~o'
Chilo. .

'Acho.m-so :õ, d í s po s í çfío dos' Ln torosso.dos, no. 80-
cr-c tur-ía do IAB,·. as. bcs.o s gcro.is par-a os concuris o s 9 bom' como 8.~
respoctivn_s. fidhc2.sdc inscriçü·o.

. 111 REUNIÃO.;PLENÁRIADA CONSTRUÇÃOCIVIL ': - Ro
.cobcmoa do' SindicD.. to'.da Lndúa trí-í.a da ConstruçnoCivil do' Rio do
Jo.noiro osoguin'tó· ofício, dirigido a o'eto Dopo.ttc.morito:.

> "Scnho r vPr-os í.don to:
Do acôrdo com o doI i borado no. 11 Rcuní.ao P16ná.-' .

.rio. do. Indústrio. da. Constrv,çno Civil, r-ou'l í.aada no mês. do Junho·
do, 19539 nosso. Co.pito.l, .9.ovorõ.o. z-ounãr ..•.s o em convonçfíc , no. pri- .
moiro. quinzona do.mês do Julho,dOco.do. ano, os Sindico.tos do.
Indús trio. do. Construção' Oivil o a s ontidLl.dos·· congôno ros do.s mos-
~o.s fitio.lido.dos. . ..... , '., .'

'. 'CLi,bondO 0.0 Sindico.to do. Indústric. dO:Construç5.o
Civil ·do Rio ~o Janoiro 0.. honro. do promovo r 0.111 Reunião Plo.i- .
nó.rio.,.o. roc.lizar-so.nos.dias 5,6:0 7do Julho.do corronto ano,
. vimos convido.r e.ssa concei tuuda .entidc,dc po..ra. so f\;,.zcr· roproso-n ..•'.'
to,r. .' . . " .

" .", ..,. continúei
-:



~..'

Circular 624/5'4 f'Ls, 2,

.# .

...

As tesos quo dovor3.o'vorso'r. sôbro assuntos. eco-
nômicos; juríªicos 9 tó em.c~s o gerais quoin,toros som dirotp:mon-
to c~ construçc.o civil, sor.C1o.rocobidó,s no dc óor-r'o r dei mõs dq A:...
bril próximo 9 SGm prejuizo a;[.1. ,tolorD.l1ciaprovis ta. nc <J.rtigo 11 º., .
do. Rogimon to. ". .. '. . .. ' '. . .

.As tosos' indi viducüs .sorE1o' adnrí,tidL'..s'dosdo 'quO
subscri tLlS poLa ontidado. co-pr:1rtlcipc.nte,dc. quc.l, o hut-Jr'sojC1
·o.ssccio.do.

Pc.ro. ofei to de r-oec r-va .do apoaon to? em hotc í s ,
cu ja s do apo aas do ostadia corror3.o 'por c on tc do s p::1rticipantos,
['"gro.docoriGlllc:s ,quofôs somos t~vlsb.do13,· ~portunlúnonto ~ .do númer-o .
do dologados c asseSSores.

Anoxcmos um cxcmp'Lc.r dos l.mo.isdC1 11' Rouni5.o;
podindo c s po c í.c.l. ::tonçQo parc,,) Rogimen tüdl:~s Convençõos,9, ê.pó'-.
gino. 17.

·Na cQ'rtoza da que osso. c.mco ituadn ontidadonos
c1o.r'-~a honra dO$u:::. pr-oson ça ria 111 Rouni2.o P'Lená.r-í.u:dc" Indús-
tric'., do. Cunstrução. Civil, pcd í.mo s a SU:'l ot.nf.í rmaçfio o sorvime,-
n o s do. cn s c j.o.i pa r-a. cpr-oscrrtur- .::;.;tonci08os cumpr-í.mcntoe ,

: . '., . .

(8.)Engº~Eduardo V. Poüo.rnoã r-as
Prosidonto

(C.) Engº. Folix l\brtins do Alnoida.
Pr'Lmo í.r'o Socro:tó'rio" ~

'.. :'
'; ...

CENTROIN'i'ERAlVIEÍnCANO DE VIVIENbA~' Ro co'bomos
do asu. on t í dndo as soguintüspublic.C1çõos, quo se cncon t r-cm . no.
Socroto.ri~d?I.~6B~1 .~ di~p~siçé1o·c1os o.s~oci~du~.intorosso.dos:
"Mcrrua.LPar-a La Orgcmiz;:lcion' doPrOyoct',)S:P:Llot,)' do '.Ay:úclqPro- ..
pie. y Ayuda Mutuc~ cn Vivicnc1D."; "CorfsidC'rc.cicmos So.br-e lc:.s...Vi ....

. vã ondc.s pc.ra LClS Tr,:,)piC()~ Humodos 11; "El ConcCipto~.do L Dc suz-r-c.L-
Lo PrtJgrosi V0 cn 01 )hsbrio. do lClVi.vi.ondo"~·;· "EIMC1.rco Cu.Iturc:.l
cn 01 'Estudio. do Lu Vi ví.cnd.r" .o as li~tc.;sc1o riovas aquisiço'os
de, Biblic.tccíJ.' do Contra. En tor-amez-Lcuno de. Vdvf.ondn , rolc"tivC1s
0.0Sl1.10808 do Outubr-o , N ovombr-o o. Dozombro ·db. 1953.

;~. '

A, Dirot·.)riG. •. "

.....

sE.') P•...iu.I o., 28 do. Abril do 1954.



INSTITUTO DE

Circular' 625/54

DO BRASIL
DEPARTAMENTO DE SÃO PAULO

Prozrido Co~s6cio:

.... "

. A ex.om;plodo que estS s cnd o feito no Rio de
Juric í r-o , ..um grupo de a:rqui tetos do SQ,o Pau.l.o, sob o po.trocí
nio do I.A.B., protondQ ver oquiparados os seus trcibo.lhos~
no. pc.r+o roforon to aos .projotos, aos d.i r o í, tO:s- doo.u tor,' po.'-
,ro. of'o í.to do f í.cur-om os, mo smo s isontos do imposto de r'on da , '
sogundo dispõo o o.rtQ o" 203 do. Consti tuiçiloFodoro.l. '.

. .
Nosso sontido, contrc.to..:r::lEl os sorviçospro-

f Ls s í.cnuá s do advogud o Dr. José E•. Mindlin, Consul'tor Jurl.--
dico do Dopo.;rt'L.l.monto.do SêioP::lulo' dúIAB, quo vo.ipropôr con
tro. o. Unino Fodórt11 UIno.açiJ.o docl::lrntório.9· o. fim do ploi _-:-.
. too.r oroconhocinlOnto judicio.l do diroi to iJ. Ls cn çfio om c.pro '
ço.

;." Aó mo srno tonipo, pur-a vquo c s aar í.eonçfio , -si
j u'l.gudu .» a çuo procodon to - posso. o.pli cr.r--s o j ri ao corron to
oxcr-cfcá o , sugoro oroforido:J.L1VO'~o..a.o que" unto s do roCGbi-
do.polos .intoross.hdos c. nota f í caçiic do l@;~çQmonto do' im;eos"':
·to q,o rcmdq.,~ejü ~oquoridc. ~11lélrotifico.~o.? do. dOclélro.çao!
om que SOploltOo.ro. o. oxcluso.odos hOnor8.rlDS quo,polC dlS
posi tivo c oriet í, truc í.onu'l , o stn.r-i am isontOs do irJ.P',Jst'J,' o : o.

• modifico.ç~o proporciono.l do.s dCduçõQs do. c6dulo. D.Essopo
· d~do dur í.u mo.rgbm', -por oc.8.855.0 do 1 0.11ço.E10nto , [l uma r-ocLama
ço.o administrativa, 09 si o proçossQ judicial; comoó provo.

· vSl, fosso julgGdo' an to s : do docidido. o. roclG~8.çõ'o, o. doei=-
s ao a'l í, :pxoforidO podo r-La d.oto.rmí.nnz' 0.' do cí.suo adnih:tstro.ti

. " .vo.., ' . '.'
Pc'rc. -o.sao s t.r-abc.Lhos pr-o f í s s i onm,s foram con

von c í ono.c1os.. os ao guf.n tos honorários:

..... ','

. . ". . \ .. ,'. ,'. .

lº. Pold açõ'o d~c2~rat6rio., ci $5.000,00 por possoo.,
,P.O a to da outorgo. d<i]2rocuraçiio; Cr.$5. 000, ::~o .ao
se r proferida o. do o.í.eue do, pr-í.mo í r-a ins t0':"lcia , ." o
Cr.$5.000,00 ti f'Lna.l , si .houvc rvganho do causa. As
~ustascorror~o pb~·conta do~ intoroisados, paro.

'0 quo cadO,.UI,ldovor6. fornocorCr.$250~ 000 sondo
. foi to b. final o -rospotivo uco r-to , Caso O'nÚItiOrj,
. do' in toross::1.dossojo. supo r-i or' a 20 (vin to) ,o.s duas
pril-;::oirs:u3 pd:rcolasdo Cr.$5. 000,00 fic~lr;L8.m rodu-
zidc.s,aCr. $3.500~OOcaJCi uria , e tl ú.Lt Lmu o. Cr....

, ,$3.000, no.. ..' . .... '. ,"
2º. -',Polo' pr-occ s s ovadrri n.i s t r-ct í. v09' 5% sôbro o. ocono

mí a do imposto que'a tsençõ.~) roprosonto.rio.9 com
un niniEo do Cr.$3.000,00 por pc s soa ç por oxorcicio.

". ".'. "... .

S,ondo 'da .naí, or converrí.ôncf.c quo UI.1 riovirwn-
to dcs ac m:~turczO;tlbrQ.nja' un nÚl-!icrorOprosol1 to.ti vo dos f.1r-
qui totosdOS,õ;o 'Pilülo"solici tClDOSo: cidosõ.o do prozadoc,olo
ga, po dí.nô o=Lhc que' C1 man.i.f'es to prOritçú::18nto, o. f·itl elo púd0=
rST1 'ser tQr;~j,da.s.01:1 tCIlpO:ho.'tül- t.o da s asproVidêricio..s nooos-
sc.rio.s. ". QuaisquQr' o ac La.r-eedncrrt oe. pOdorõ'osor obtidos no

· es.ez-LtórÍ\u do b.dvogd.d,o Dr. 'José E.:r;1inellln~ à. ruo. Boa Vist:J.
nQ• 236,'5 e., o.nc1a.T,'snlq..504 .'ou PoJo,stolofono.s: 32-+475~ o
33-2559. .' ,

. '.\'

ADiro 't or-í u ,

Sc.c P~:ml0,. 5 do M:::'..loelo' 1954~



·INS TITUlO O E

, Circular 626/54

DO -BRASil
DEPARTAMENTO DE SÃO PAULO

Prezado Cons6cio:

o Insti tuto de Arquí.tot cs do :Brasil':" Departa-
mento de são Paulo, depo;i.sdo analisar de tidamonte os osta tu-
tos do Instituto Nacional doPosquisas o Dosenvolvimonto Hos-
pi talaros ~ concluiu quo os mesmos, na forma om que foram rodi-
gidos 9 poderão af'e tar vo s in toressGs dos ur-qu:i +ot cs ,

. .

Assim, doliborou so manifostar contrário àquo-
10 brg~o nos mbldas om que foi-cri~do~ Doliborou aindo. om sos
são de dirotoria .roalizada om 10 de Maio corronte, atribuir à
Comissão doP1o.nojo.monto do Hospito.is do Instituto do Árquito-
tos do :Brasil - Dcpar tumcn t o do são' Paulo, a 'í.ncumbôncá a do
estudare o.presentar a esta diretoria e ao Depo.rto.monto Con -
tral uma minuta de estatutos paro. um Instituto de Pesquiso.s
Hospitala~es que seja condizente com os interossQs dos ar-qu.í>-

totos.

CONCURSODE ANTE--PROJETOSDE MONUN[CNTOAO PA-
DREANCHIETAEMSANCRISTO:BALDE J-JA LAGUNAg":'"'Rocebemos da Ca
sa de Corvari tc s ofício solicitando a divulgaçQodo. od í tra.L pa-

. . -,'. I· .
ra osso Concurso. O prazo para a aprosontaçao dos ant~-proj6 .
tos encorra-se a 5 de Julho];). futuro.

O referido odi tal acho.-uc à'disposiçQodos in-
toross~dosn~ Socretaria doste Departamonto.

A Diretoria.

são Paulo? 18 de Mo.io do 19540.·



6ircular 627/54,

INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASil
DEPARTAMENTO DE SÃO PAULO

:?i~ezadoCon eóci o: .

10 E:m'vi:ctude do arquiteto Rlno Leyi, presidente
deste Departamento? ter de af'a.s +ar-ee temporàriamen te do cargo?
por motivo de viagem ao exterior? assumiu a presidôncia o vice-
~res1dente? arquiteto Icaro de Ca~tro Mello.

\

2. Os arquitetos Ao Dal€26 Parksido Madoley
Nr Cr'cwe - Cheshire ~ Englanc1 'oNick Athons - :BOJt25 - Pellow
Springs - Ohio - ~, enviaram cartas ao Instituto de Arg,u.i
tetos do :Brasil -'Dopartamonto Contral, so;Licitando colocaçao
em escritório de Arquitetura no:Brasiln

, "Podá.mo s ac s arqui totos Ln torossados quo se di
rijam aos refnridos solicitantos nos Gndcircçoe adima~

3. Do arquiteto Giuseppina Pirro rocebemos car-
ta .soli c í tando que notifiquemos aos nossos ans oc í ado s que a ro
vista "L~Architocturo D'Aujourdihui" está preparando para sou
número 559 uma publicação espeeial'sôbro "Equipembnt deL'Habi
tation"? e que possivolmente ou outros nÚmOrO}3 seguintes serão
sôbre "Hab i tations 'Co.lLo ta.ve s' e UL'habitat pou.r vLo s :plus grand
monde". A documentação para o número 55 deverá eor enviada
diretamente para a revista até fim de .Junho, no cndcr-o ç o e : - 5,

,rue :Bartholdi, :Boulogno ScLne , Paris - ou para aqu eLe ar'quí. te- .,'
to, até o dia 25 de Junho, no seguinte endereço: Arq. Giusop-
pino. Pirro .,Rua Barfio do Icarní nQ,. 44, aptº. 52' .; RIO.

A Dirotoria.

sffo Paulo, 31 do Maio de 1954.
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~ '8/ "Circulo.r ' 254 '

I N 5 TI T U TO O E A RQUI T ETOS Oo BRAS I L
DEPARTAMENTO DE 'SÃO, PAULO,

'.:

ASSEMBLÉIA,GER4.L ORJ)INÁRIA

Prozo.doCo.nsócio: '

Nos tormos dos Estvtu tos .convoctlmos G.oprezo.-
do. cono óc í.o 'para compar-o ce r=à ,A-.ssGmbló]:C1Goral Ord.lrió.rio. "que
so realizo.rá no dio.: 2140 Junho em curso,. -segun~a~feiro., paro.
tratar dos, seguintos assuntos: '

,'1) - Exame G. di'Sc'u.ssi3.o' do vba.l anço anua.l ;
" '

2) Eleiçõos ,do Consolho Diretor o do
Cons.olho Fiscal.

"

A Assemblóia Toalizar-:so-á Q,s 18 horas, no. sé.,...
dÓ do Dopartamonto do'Si3.o PauTo 6.0 Instituto'doArq~itotos .do
Brasil" à'rua BontoFroj,tas,nº,: y':6, j s ündar,cmTI. 2/3.~o.só,:"
cios 'qui tOs" 'ou. em 2,ª. ccnvoocçúo :às 18, y,;, horas do mesmo -d:l:a
com quaã.quó r ;númoro do sócios o'"

",.' .. '\"

"... > ..:

Icaro do CQ,st~b' Mollo
Pr-o si.don tc nm.voxo r-cLc l.o

SãoPo.ul'o~ 2 a.oJunho'do 19.540 .......

. . .. .'. .

: • .f -.

; -';



ClTCI;t:J.8.T.' '.629/54

I N 5 TI T UTO O E A RQUI T ETOS O OBRA 5 Il
DEPARTAMENTO DE SÃO PAULO

Prezado Cons6cio:
.y

Re a.l i.z and o C" C" ":'a p'·"nx"l'na S8.01-n 1'~ ~'e-'T"-' Q"·J',.a·21, d.e .J'unho~ _ c:.. - '" .' ~.1 .L J.L ,:. .> , c.:, vLJ. .1..• ,_, -"_ l_ (;1"1 _ _

corrente 5 a Assembléia Gsral para as ~leiç6es dos novos Conselhos
Diretor e Fiscal do Deoartarneu to de S<3,OPau.l o d,') Lne t í tu t o de Al'-
quitetos do Brasi,19 c~~mamos a atGnç~o dos prezadas consó6tos pa-
ra 'o que estabelece o art;i,go 23º. dosncssos eat.a t'uto s r eoct a Ls, e
que a seguir trah,screvemos na :Lnteéo'ra~ .

Artigo 23º. - A Assembl~iBreger-se-á Delas, ....1... s egu.í.n tes d'i spos i çóe ee

a) - Será oonv6cadn com antecedência p3lo menos de 3
Q~-J'Q<:; »or m8J" (lp (~~'I"C'1)18··f'E'C:; ,U pubã í caç ôea pela Lm-C"'" 1:" ",.\.. ..'.~ ~_ .,_" ..v-,- .._ ,_~ l,. .L~,--,Cl. '"

prensa? dellberando emlªo convo caç ão com o mínimo·
ele 2/3 dos sócios Çtüites 8) en 2ªo com qualquer nú

b) - Asresol~ç5es ~8rao tomadas por maioria de votos

c ) - As votações Sey.'8,opor eac r-u t í rrí o secre t o para' e-
leição da Comissão Direto~a e Fiscal e e~clusão de
aó c í oa 9 e e í mbó La ca s ou nomí.na.í e em tJdos (\S ou-
tros casos" .

d) - Qualquer sócio; no gOGO dos8us~direito::-J.t pode
se faze~ represeritar por proauraçao, mas na~ pode-
rá ser mandatá r.i o de II1.8_is do 3 a.ssoc í.ad ors ..

e) _. A mesa da
Presidento,
tora e mais
puraçjio de

Ass emb.Lé i a Geral sorá consti tuida
lº. e 2º. Secretários da Gomissão
2 eac.rut ina.do r-e s quando se tratar., . ~

eJ..8J. ça o.,

pelo'
Dí.rc
da a

NOTA: Conformo ficou rosol v.í.d o na Ass embLé ía do .13-4.-19509 as
procuraçoes nao pre cí.s am ter ~:'_l,rmareconhecida porTab~-
l .~_laoo

'sãc Paulo q 15 do ,Junho de 1954



Circ. ' 629/54 ,..

" .' .

o ConsolhoDirotor do Departamonto de são Paulo do Ins-
ti tu to do Arqui tetos do, Brasil, conv í.d avao pr cz ado consóca o:.o Exms ,
Família para a solenidado de pos s o da ncva Tnr-cto r-í a- que te:ra lu,-~
gar em SUi? sódo s o-c i.a.L à rua Bento Freitas n v , 306, lº c and ar-, no

,próximo dia 25 do mês em curso~às18,30, horas.
,r---,', Nessa mesma ocas í ãc será prostada homenagem póstuma ao

Presidemto do I Lns tn, tilto de Ar\l,ui'tetos do Br-ae í L, arqui teto Mil ton
'Roborto, com a inauguração de uma placa no salão'nobre de l1:ossa,
s6de social.

Solicitamosy com empenho; sua proBonçaa osta solenida-.:.
de, polo que, desde ja9 nos:manifestamos sumamente gratos.

" '

'A Diretoria.'

são Paulo 9 15 do Junho do, 195 4~'

'71, .

",



Circular 630/54

INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASil
DEPARTAMENTO DE SÃO PAULO

Prezado Consócio:

POSSE DA NOVA DIRETORIA: - A nova Diretoria do De-
partamento de são Paulo do Instituto de Arquitetos do Brasil, elei-
ta em Assembléia Geral Ordinária realizada a 21 de Junho p. findo,
tomou posse em sessão realizada a 25 do m8smo mês, ficando assim
constituidas as Comissões Diretora e Fiscal que regerão os destinos
desta entidade no exercício de 1954-55:
Comissão Diretora: Presidente - Arq. Armando Ciampo1ini

Vice-Presidente - Arq. Marcial Fleury de Olivei-
ra

lº. Secretário - Arq. Philipp Lohbauer
2º. Secretário - Arq.Gilberto Junqueira Caldas
Tesourel'ro - ~õY'CJ.., Júa~" Q,..,····'a"1'" ~,l'-"'1rl',)c"rque1"'1.!1J ....•• .....J U'-" __.:' .•.•...•\.J .1... •••• _ Uv.,::. _

Comissão Fiscal: Arquitetos Oswaldo Arthur Bratke, Rino Levi e
~ToãoCaccí.oLa,

CUR80 DE ORATORIA: - Havendo aasoci.ados intere8:..;a-
dos, p:±;'etende-serealizar tUJ!. curso de oratória a cargo do .iLu.st r'e
advogado Dr. Admí.r- Ramos, que vem levando a efeito cur-ao s aí.mí.Laz-e s
em out~as entidad~s. Esse curso constará de doze aulas que se rea-
lizarão uma vez por semana, à noite, na séde social do I.A.B. Cada
inscrito pagará a taxa de Cr. $1.500,00 (um mil e quinhentos cruzei -
ros) .

Pede-se aos interessados inscreverem-se com o ~r.
Amaury, na Secretaria, com a brevidade possivel, sabendo que o cur-
so só será realizado com um mínimo de quinze alunos e um máximo de
vinte.

Acham-se já inscritas as seguintes pessoas~ Icaro
de Castro Mello, Gilberto Junqueira Caldas, Oswaldo Corrêa Gonçalves
e Alberto Sarmento.

As inscrições serão recebidas. sõmente até o dia 20
de Julho corrente ou até se completar o número de vinte. Caso não
seja preenchido o mínimo de 15 inscritos, será cancelado o curso.

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E ARQUI'rETURA: Re-
cebemos ofício do CREA, enviando-nos cópia das instruções constan-
tes do "anexo à Resolução nº. 92", do Conselho Pedera.L dessa enti-
dade, que transcrevemos na íntegra:

CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA _.Ane-·
xo à Resolução nº. 92 - Instruções para o registro facultativo dos
trabalhos técnicos, científicos, artísticos ou intelectuais de enge-
nheiros, arquitetos e agrimensores.

Com o fim de uniformizar o processamento do regis-
tro a que se refere a Resolução nº. 92, devem ser observadas as se-
guintes instruções:

a) o Registro facultativo dos'trabalhos técnicos, cienti-
ficas, artísticos ou intelectuais de engenheiros, arquitetos e agri-
mensores, deverá ser feito mediante requerimento do autor, profis -
sional devidamente registrado no respectivo Conselho Regional, acom-



Circular 630/54 Fls. 2

panhado de documento a registrar e do recibo de pagamento do emolu-
mento a ser fixado na Resolução nº. 94;

b) do requerimento devem constar todos os dados julgados
indispensaveis pelo interessado para caracterizar a originalidade do
documento apresentado a registro;

c') o documento ou documentos antes referidos serão apre
sentados em duas vias, exatamente iguais, por mêio de qualquer pro=
cesso de reprodução,. ficando ~~à depositada no Conselho Regional e
outra devolvida ao interessado com o respectivo carimbo,de que cons
te o número do requerimento, bem como o número e data do registro;-

d) sendo o registro automático, o requerimento do inte-
ressado será despachado pelo Presidente do Conselho Regional de En-
genharia e Arquitetura.

Rio de Janeiro, 17 de Agosto de 1953.
(a) Adolfo Morales de los Rios Filho

Presidente
(a) João Aristides Wiltgen - Secretário.

LIGA ELEITORAL DO ENGENlillIRO- Recebemos oficio des
sa entidad-e, recém fundada, solicitando que comuniquemos aos nossos-
associados essa noticia. Como se depreende do próprio nome, essa
associação, de carater político embora apartidário, tem por finali-
dade primordial a luta pela integração do engenheiro na vida políti-
ca do país.

Acha-se à disposição dos associados interessados, na Se-
cretaria deste Departamento, uma cópia dos Estatutos da Liga Eleito-
ral do Engenheiro, para os devidos esclarecimentos,

ASSOCIAÇÃO DOS REPÓRTERES FOTOGRÁFICOS DO ESTADO DE
SÃO PAULO: - Esta entidade nos comunica que está organizando a I Ex-
posição Retrospectiva e Documentária em homenagem ao IV Centenário
de Fundação da Cidade de são Paulo, na qual figurará tambem a parte
de Arquitetura e Urbanismo.

Pedimos aos associados interessados em colaborar para essa
Exposição que consultem o respectivo Regulamento, que se encontra na
Secretaria deste Departamento, ~ sua disposição.

CONFERENCIAS DO PROF. LEOPOLD ARNAUD: - A União Cul
tural Brasil-Estados Unidos dirigiu-se a este Departamento solicitan
do sua colaboração no sentido de ser cedido nosso salão--auditório pa
ra a realização de conferências pelo Prof. Leopold Arnaud, Deão da-
Escola de Arquitetura da Universidade de Columbia.

Tendo a Comissão Diretora deste Departamento concordado em
colaborar com a UCBEU, convidamos o p~ezado colega para assisti~ a
essas conferências, que serão levadas a efeito em,nossa séde social
nos próximos dias 15 e 19 de JulhO'corrente, às 18,00 horas.

A Diretoria.

são Paulo, 6 de Julho de 1954.
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INSTITUTO DE ARQUITETOS' DO BRASIL
DEPARTAMENTO DE SÃO PAULO

.Prezado Consócio: "

1; ALMOÇOS SEMANAIS: - A Diretoria, no desejo de restabele
cer o contato pessoal e de promover um conhecimento recíproco entre
os colegas, resolveu estimular essa confraternização fixando um dia
da semana, que será às quintas-feiras, para o almoço comum na séde
social deste Departamento, às 12,30 horas.

Contando com o honroso comparecimento do estimado cole-
ga, desde já agradecemos.

2. LIVRO DO I CURSO DE PLANEJA1ffiNTODE HOSPITAIS: - Chama-
mos a atenção do prezado colega para o livro "Planejamento de Hospi
tais, editado por este Departamento, que está à venda, fazendo um ã
pelo aos associados do IAB a fim de contribuir, pela compra do mes=-
mo, para o aumento das rendas do Departamento, prestigiando assim es
te setor de suas atividades.

Informações pelo telefone: 36-3889.

3. CODIGO DE ];TICA PROFISSIONAL DO ARQUITETO: -- Está em
dtscussão o Código de ];tica Profissional do Arquiteto, já distribuí-
do aos colegas pela circular 252/53. Pedimos sua manifestação a res-
peito, dando suas sugestões até fins de Agosto corrente.

4. L'ARCHITECTURE D'AUJOURD'HUI: - Este revista vai publi-
car números especiais sôbre HABITAÇOES OOLETIVAS e HABITAÇOES INDI-
VIDUAIS. Os interessados que tiverem alguma publicação a enviar?de
verão fazê-lo até os dias 20 de Setembro p. futuro para o número de
Habitações Coletivas e 20 de Novembro para o número de HabitaçõesIn
dividuaís, ou à revista diretamente a: 5, Rue Bartholdi, Boulogne
Seine, Paris, - ou para o arquiteto Giuseppina Pirro, à Avenida BaE
tolomeo Mitre nQ• 380, apartamento C01, Rio de Janeiro.

5. NOVOS SOCIOS: - Durante o mês de Julho foram aprovadas
as seguintes propostas para novos sócios do Departamento de S.Paulo
do I.A.B.: Paulo Thomaz Coelho de Freitas, Ervin Hochenberg e Henri-
que Alexander.

6. SOCIEDADE ESPORTIVA GRAN··SÃO JOÃO: - Esta entidade, com
séde na cidade de Limeira, solicitou a este Departamento, graciosa-
mente, um prQjeto para a construção de um estádio naquela cidade,on-
de já tem terreno próprio. Maiores informações na Secretaria deste
Departamento. '

A Diretoria.

são Paulo, 2 de Agosto de 1954

COMPAREÇA AO ALMOÇO DE QUINTAS-FEIRAS NA SBDE.
NÃO SE ESQUEÇA DO I. A. B.
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INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL
DEPARTAMENTO DE SÃO PAULO

Prezado ConsóciQ:

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA~ ~ Estão convo-

,-r-

cados os senhores associados deste Departamento do Instituto de
Arquitetos do Brasil para a Assembléia Geral Extraordinária que
se realizará no próximo dia 23 de Agosto corrente, segunda-cf'eLr-a ,
em nossa sode social, às 18 horas em lª. convocaçao ou em 2ª.con
vocação às 19 horas, com qualquer nwnero de sócios quites com os
cofres sociais, para os seguintes fins;

Eleger o Delegado Eleitor do Instituto de
Arquitetos do Brasil - Departamento de são Paulo, -
que deverá votar nas eleições, na primeira quinzena

~de Outubro p. vindouro, para a renovaçao do terço
dos membros do Conselho Regional de Engenharia e Ar
quitetura.

A Diretoria.

são Paulo, 5 de Agosto de 1954.





INSTITUTO DE

Oircular 635/54
-,

DO BRASIL

DEPARTAMENTO DE SÃO PAULO

Prezado Consócio:

10 CONFERENCIA DO ARQUITETO MARCELO ROBERT;": - Convidamos
o estimado colega~ com o maior empenho, par~ assistir a uma confe-
rência que será realizada no dia 19 do mês em curso? às 20,30 horasj

em nossa séde social, pelo arquiteto 1~RCELO ROBERTO, tendo por te-
ma: "NECESSIDADES URGENTES DA ARQUITETURA CONTEMPORAN.EA".

2. SESSOES PREPARATÓRIAS PARA O IX CONGRESSO PANAMERICANO
DE ARQUITETOS: - Realizaram-se nesta Capita11 na séde social deste
Departamento do I. A. B., nos dias 20 a 22 de Setembro último~ as
reuniões do Conselho Superior da Federação Panamericano de Associa-
ções de Arquitetos, com o objetivo de pr~parar o temário e tomar
outras providências preliminares para a realização do IX Congresso
Panamericano de Arquitetos, que terá lugar em Caracas, Venezuela,
em 1955.

.Participaram dessas reuniões, - realizadas nesta Capi-
tal em homenagem às comemorações do IV Centenário de são Paulo - os
seguintes delegados da F. P. A. A,: Arquitetos Gustavo Wallis~ da
Venezuela, presidente do Conselho Geral dessa entidade; Horacio Na-
varrete1 de Cuba, vice-presidente; Nestor Egydio de Figueiredo, do
Brasil, membro do Conselho Honorário Vitalício; Alberto Ricur, da
Argentina; Diego Carbonell Parra, da Venezuela; Jaime L. Marqués,
secretário geral da FPAA.e representante da Sociedade de Arquitetos
do Uruguai; Eduardo Canas Abril, secretário do Colegio de Arquite-
tos de Havana, Cuba e, representando o Departamento de são Paulo do
I. A. B., seu presidente Armando Ciampolini e Marcial Fleury de O-
liveira, vice-presidente.

Tomaram parte nessasrevniões, cQmo observadores, os co-
legas Rino Levi, Eduardo Kneese d,.eMello 1 Icaro de Cas tro Mello e
Gilberto Junqueira CaldaR.

No dia 22 o I.A.B. ofereceu em sua séde social um con-
corrido almoço de confraternização e de despedida à delegação, a-
pós o qual foram realizadas visitas à Faculdade de Arquitetura e
Urbanismo e ao Sr. Prefeito de S. Paulo em exercí cio, Cel. Porphy--
rio da Paz.

3. NOVAS COMISSOES DESTE DEPARTA~iliNTO: - A Comissão Dire-
tora desta entidade convidou vários colegas para integrarem as no-
vas Comissões em organização, tendo aceito o convite os seguintes~
Para a CoMISSÃO DE PRÁTICA ~ROFISSIONAL: Mario Henrique Pucci, A-
riosto Mila, Francisco José Esteves Kosuta e Oswaldo Bratke; Para·
a cmv.rrssÃoART1sTICL: F'Lav.i o de Rezende Oar-va.Lh o, Francisco Be ck ,
Abelardo de Souza e João Bo Vilanova Artigas. '

COMIT~ PE~~NENTE DO DIA MUNDIAL DO URB~~ISMO: Tendo
sido escolhido o Departamento de são Paulo do Instituto de Arquite-
tos do Brasil para séde deste Comité, a Comissão Diretora designou
os colegas Carlos Brasil Lodi, Leo Ribeiro de Moraes e Oswaldo Ar~
thur Bratke para tratarem de sua organização e filllcionamento.
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4. CONCURSO DE ESTUDO' DE UM HOSPITAL GERAL: - No dia 20 de
Setembro p. findo, às 21 horas, na séde social do Instituto de Arqui-
tetos do Brasil - Departamento de são Paulo, estando presentes as pe~
soas interessada5, foi prooedida pela Comissão Diretora desta entida-
de a abertura dos envelopes para a identificação dos concorrentes ao
concurso de "Estudo de um Hospital Geral", promovido pelo IAB entre
equiEes de estudantes de engenharia, arquitetura, medicina e ~dminis-
traçao hospitalar, tendo se constatado a seguinte classificaçao: 10.
prêmio - Equipe "HplI- Hospital para Piedade, composta dos seguintes
concorrentes: Henrique Hirschfield, Elsa Reggiani de Aguiar, Eduardo
Rosso, Oswaldo Cruz, Ubirajara Gilioli e Benjamin Jofpe Schmidt; 2º.
prêmio - Equipe "são Carlos": José o. IVIeirellesSantos, Hoover Ameri-
co Sampaio, Enor Muggiati Vianna, Jun Okamoto e Dario Carvalho Fran-
co; 3º. prêmio - Equipe "Regional": Alberto Rubens Botti, João Au-
gusto de Mello Saraiva, Carlos Alberto Kerr Anbers, Daniel Ermete U-
vo, Marc Boris Rubim, Pedro Paulo de Mello Saraiva e Rubens Beyrod
Paiva; 4º. prêmio - Equipe "Muiraquitãs": Maria Beratriz Pontes de
Miranda, José Genuino de Oliveira, Reynaldo Augusto Sanzeres da Sil-
va, Gilian de Miranda Raposo, Elisabetta Maria Anna Donata Forastie-
re, José Dutra Baião e Paulo Cesar do Amaral-Bastos; ~9. prêmio -

~ Equipe "Bisturi": Heitor Ferreira de Souza, Juan Antonio Vergareche
Maitre Jean, Arnaldo Tonissi, José Celidonio de Mello Reis, Ferdinan-
do Queiroz Costa e José Carlos Guimarães. O'6º. prêmiG coube às 3
seguintes equipes: "Bandeirante": José Carlos Paoli Pradel, E;lias
Griner, Gerda Biassutti, Helena Besserman, Jayme Leibkowicz e Leon
Cardeman; "Bistury": René de Brito, Francisco Santos Mourõ'o, José
Noroes Corr~a e Jacob Herszemhut -e "Brasiliense": Mario Lopes da
Costa, Homero de Almeida Leite, Jonas Talberg, Herbert Praxedes ~ Al-
cides Duque Estrada.

5. ARQUITETO JOAHNNES GROBE: - Recebemos carta do arquiteto
alemão Johannes Grobe, consultando sôbre a possibilidade de trabalhar
no Brasil, em colaboração com arquitetos brasileiros. O referido ar-
quiteto conta com 35 anos de idade e já trabalhou com o Professor R.
Steinbach, de )Ieidelberg. Caso algum colega esteja interessado em
sua colaboração, deverá dirgir-se àquele arquiteto no se~linte ende-
reço: Ziegelhauser Land:strasse, 7 - Heidelberg - Alemanha.

6. ENGENHEIRO CIVIL JOS~ REZENDE MACHADO: - O engenheiro ci-
vil José Rézende Machado nos escreve solicitando informaçoes sôbre a
possibilidade de contrato para trabalhar aqui em são Paulo. O referi-
do engenheiro é diplomado pela Escola Politécnica da Universidade da
Bahia (Dezembro de 1953) e está atualmente trabalhando em cálculo no
Rio. Deseja saber quais as condições de trabalho, ordenado, etc., po-
dendo vir imediatamente para são Paulo se houver interessados em con-
tratar seus serviços profissionais. Seu endereço é o seguinte: Rua
Senador Corrêa nºo 33, aptº. 506, Rio de Janeiro.

7. 11 CONCURSO INTERNACIONAL PARA ESCOLAS DE ARQUITETURA: -
Recebemos da Secretaria da 111 Bienal do Museu de Arte Moderna de são
Paulo o regulamento do 11 Concurso Internacional para Escolas de Ar-
quitetura, cujos folhetos estão à disposição dos interessados na Se-
cretaria deste Departamento.

A Diretoria.

são Paulo, 12 de Outubro de 195'1.

COMPAREÇA AO ALMOÇO DE QUINTAS-FEIRAS NA S~DE SOCIAL DO I. A. B.
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Ciroular 636/54

DO BRASIL
DEPARTAMENTO DE SÃO PAULO

Prezado Consócio:

ALMOÇO DE NATAL NO I.A.B. - A Comissão Diretora deste De-
partamento do Lnstit~to de Arquitetos do Brasil tem o prazer de con
vidar aos estimados consócio~ para participarem, de um almoço de con
fraternizaçãopor ocasião dos festejos de Natal do corrente ano, 0-
qual será levado a efeito na próxima quinta-feira, dia 23 de dezem-
bro corrente, em sua séde social à rua Bento Freitas nº. 3('6, 2Q an
dar, às 12,30 horas. Certa de seu comparecimento, a Comissão Dire=
tora desde já agradece a honra de sua presença.

EXPOSIÇÃO DE ARTE PERUANA: "-Dia 21 de dezembro em cur~o,
às 18 horas, em nossa séde social, lº. andar, será inaugurada uma
magnífica mostra de arte incaica. Entre preeiosidades de cerâmica,
conta essa exposição de tecidos descobertos em wna tumba de, apro-
ximadamente, 5.000 anos~

COLOCAÇÃO PARA "APAREJADOR" - O Sr. Celestino Del Pozo Pe
layo, espanhol recem chegado a são Paulo, procura colocação como a-
parejador (espécie de ajudante de arquiteto, especialmente na parte
que diz respeito à fiscalização de obras, acumulando as funções de
calculista) •

Os interessados deverão dirigir-se àquele senhor no se -
guinte endereço: Rua Santa Ifigenia.n. 348. Telefone: 34-1805.

VISITA DE ARQUITETOS AMERICANOS EM FEVEREIRO DE 1955 - Um
grupo de arquitetos americanos, acompanhados de suas esposas, pre-
tende visitar são Paulo em Fevereiro p. futuro, segundo nos informa
o The American Institute of Architects, devendo chegar nesta Capi-
tal no dia 22 daquele mês cerca das 6,10 P. M. pela PAA, aqui se de-
morando até o dia 25, data em que seguirão para o Rio de Janeiro.

SINDICATO DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO RIO DE JA-
NEIRO - Recebemos ofício dessa entidade - que realizou em Outubro
p. findo, no Rio, a Convenção dos Sindicatos da Indústria da Cons-
.trução Civil e entidades congêneres, - acompanhado do seguinte ex-
pediente, que está à disposição dos associados interessados na Se-
cretaria deste Departamento: 1) - cópia da ata da reunião em que
foram tomadas em definitivo todas as deliberações e recomendaSões
do plenário; 2) - cópia da ata da sessão de encerramento; 3) - có
pia de diversos ofícios e telegramas, recomendados pela Convenção e
já providenciados pela urgência que se fazia necessária.

- continúa
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ASSOCIAÇÃO DOS REPóRTERES FOTOGRÁFICOS: - Essa entidade
dirigiu-se à Comissão Diretora deste'Departamento solicitando a co-
laboração dos arquitetos de são Paulo para a realização da I Expo-
sição Retrospectiva e Documentária de Fotografias, que pretende re-
alizar e onde a Arquitetura e Urbanismo deverão ocupar um lugar de
destaque. Para obter melhores informações sôbre essa Exposição, os
associados Lnter-esaados poderão dirigir-se à séde da Associação dos
Repórteres Fotográficos, à rua da Conceição (atual Avenida Gasper
Libero) nº. 58,lOQ.· andar, sala 1004, ou pelo telefone 36-3377.

ENTREGA DE PREMIOS DO CONCURSO DE HOSPITAIS: - Realizar-
se-á no próximo dia 15 de dezembro corrente', na séde social deste
Departamento, às 21 horas, a solenidade de entrega dos prêmios às
equipes vencedoras do Concurso "Estudo de um Hospital Geral", pro-
movido pela I.A.B. entre estudantes de engenharia, arquitetura, me-
dicina e administração hospitalar. -

Para essa solenidade contamos com a presença dos senhores
associados.

LIVRO DO I CURSO DE PLANEJMmNTO DE HOSPITAIS: - Chama-
mos a atenção do prezado colega para o livro "Planejamento de Hos-
pitais", editado por este Departamento, que está à venda, fazendo
um apelo aos associados do IAB a fim de contribuir, pela aquisição
do mesmo, para o aumento das rendas do Departamento, prestigiando
assim este 4}sütor de suas atividades.

Informações pelos telefones: 36-3889 e 34-4362.

A Diretoria.

são Paulo, lG de dezembro de 1954.

COMPAREÇA AO ALMOÇO DAS QUINTAS-FEIRAS NA S~DE

NÃO E 8 QUE ç A D O I A B
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Ciroular 637/54

INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL
DEPARTAMENTO DE SÃO PAULO

Prezado Consócio:

UoI.A" - 42 •• CONGRESSO - HAYA, 9-16 DE J~l:L0DE 1925.:
O 4º. Congresso da União Internacional de Arquitetos realizar-se-á em
Haya, de 9 a 16 de Julho de 1955. Se ocupará do tema~ 110desenvolvimen
to da Construção da Habitação de 1945 a 1955 nos seus aspectos: Progra
ma, Projeto, Produção 8 .. -

De acôrdo com as conclusões da Assembléia de Lisboa está sendo re
unida a documentação dasrealizaçõea dos diferentes paises, referentes
ao tema supra mencionado, que serão publicadas num livro, sob o títu-
lo: HABI~AÇÃO 1945-l9~5: PROGRAMA, PROJETO, PRODUÇÃO.

A U.I~A.f desejando contar com a colaboração do Brasil, solicita
a remessa do material que se enquadre no referido livro, em preparo, -
de acôrdo com o seguinte:
1) - As contribuições e as informações sôbre os dados considerados de

interesse deverão ser acompanhadas de breve memorial;
2) - Todas as plantas, planos e gráficos serão redesenhados de maneira

uniforme pelos encarregados da publicação;
3) - O material deverá estar em poder da UIA o mais tardar em lQode Fe

vereiro de 1955;
4) - Em vista do pouco tempo disponivel será necessário que cada inte-

ressado envie o seu material diretamente, ao seguinte endereço:
J.. H-.V.AN DEW BROEK
C/O Redactiebureau UoI.A.
Technische Hogeschool
Oude Delft 39
DELFT - PAIZES BAIXOS

5) - Frisa-se que o tema é a habita2ão construida pelas autoridades pú.
blicas ou com o seu apôio ou entao os programas de construção 'de i-
niciativa particular de certa amplidãoa

6) - DADOS QUE INTERESSAM: - Situação da habitação em 1945 - Evolução
da habitação anterior a 1945 com respeito aos costumes, formas e téc
nicas Investigações feitas a respeito da habitação e respectivas
conclusões - Legislação" Medidas destinadas ao estímulo da habita··
ção - Financiamento Projetos nas suas várias modalidades: con-
juntos de casas isoladas? edifícios de vários pisos, anexos de uso
comum, habitações de carater especial (velhos, solteiros~ artistas,
desajustados, etc.) Área construida, área util, custo, aluguel
- Localiza~ão, orientação, área do terreno, indicaçõea sôbre os Ero
blemas de aguaspluviais, esgoto, densidade, etc. Padronizaçao,
planos tipo, sistemas modulares - Previsões para a guarda de obje
tos, cosí.nha , lavanderia, instalações sanitár:i.as,água 1 gás , esgo·-~
to, eletricidade, calefação, proteção contra o sol Acabamentos:
pisos, paredes, pinturas.t,ferragens, etco - Métodos de construção
tradicionais, sua evoluçao, industrialização, prefabricação, resul-·
tados práticos.7) - Para esclarecimentos suplementares diri.gir-se ao arquiteto Rino
Levi, rua Bento Freitas, 306 - Telefone~ 34-0595 - são Paulo.



INSTITUTO DO BRASIL

DEPARTAMENTO DE SÃO PAULO

Prezado Consócio:

.ASSEMBL~IA GERAL EXTRAORDINÁRIA: - De acôrdo com o
AEtigo 22º., alínea "b,r, dos Estatutos sociais do Departamento de
Sao Paulo do Instituto de Arquitetos do Brasil, fica convocada uma
Assembléia Geral Extraordinária a realizar-se no dia 3 de Setembro
pG vindouro, sexta-feira, na séde social deste Departamento à rua
Bento Freitas nº. 306, lº. andar, às 20 horas em lª. convocação com
o mínimo de 2/3 dos sócios quites ou em 2ª. convocação às 20,30 ho-
ras, com qualquer número de sócios.

A referida Assembléia será realizada em virtude da
solicitação de associados deste Departamento do I. A. B., - a qual
transcrevemos a seguir, na íntegra:

."Os abaixo assinados, sócios quites do I.A.B. - De-
partamento de são Paulo, requerem à Diretoria a convocação de As-
sembléia Geral Extraordinária com o fim específico de manifestar a
opinião de nossa classe em face da atual situação do país.

são Paulo, 23 de Agosto de 1954., •
(aa)!Leo Ribeiro de Moraes, Icaro de Castro Mello,

Jorge Wilheim, João Baptista Vilanova Artigas, Roberto F.Martins de
Mello, Gastão Rachou Junior, Ruy GA.ma,David A. B. Ottoni, Roger
Henri Weiler, José Bresser Brandão, Gustavo Ricardo Caron, Wilson
Maia Fina, Wilson R. de Moraes, RomeuSolferini Neto, Rodolfo Or-
tenblad Filho, Arnaldo Furquim Paoliello e Marino Fernando Barros".

CONFERENCIA DO ARQUITETO CARLOS LODI: - Acha-se na
~ Secretaria deste Departamento, à disposição dos sócios interessados,

gentilmente oferecidos pelo seu autor, nosso colega Carlos Lodi, vá
rios opúsculos de uma conferência que esse arquiteto pronunciou na
sédQ deste Ins.tituto, sôbre o seguinte tema: "Leonardo dá Vinci -
Arqui teto e Urbanista".

A Comissão Diretora.

XIX SALÃO rAULISTA DE BELAS ARTES: - O Serviço de
Fiscalização Artística da Secretaria de Estado dos Negócios do Go-
verno comunica-nos por ofício a realização desse certame artístico,
em que figuram prêmios para a Seção de Arquitetura.

As inscrições dos interessados deverão ser feitas
até 11 de Setembro p. vindouro, das 12 às 17 horas, na séde do Ser-
viço de Fiscalização Artística, à Praça da Luz, nº. 2, que atende
tambem pelo telefone 36-6124.

A entrega de trabalhos deve ser feita de 3 a 11 de
SetembrQ, das 9 às 11 e das 13 às 17 horas, na Galeria Prestes Maia
à Praça do Patriarca.

são Paul01 26 de Agosto de 1954.
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