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LUIZ ROBERTO CARVALHO FRANCO

Depois dum ano de trabalho deixa o boletim do
1. A. B. o colega Carvalho Franco que, por motivos
particulares, não poderá, pelo momento, continuar a
emprestar sua colaboração à publicação que ajudou
a criar. Pensando interpretar a opinião dos associados,
o colega que ficou agradece-lhe seu esfôrço e trabalho.

ARQUITETURA E NACIONALIDADE

Realizou-se a tão esperada mesa redonda sôbre o tema em
epígrafe à qual compareceu bom numero de arquitetos e es-
tudantes, tendo-se prolongado o debate por várias' hor-as. Ini-
ciaram a discussão os arquitetos convidados para fazerem
parte da mesa. a saber: Flávio de Carvalho, Eduardo Kneese
ele Mello, Corona, Luiz Saia, Artigas, tendo-se depois alargado
o debate. Inicialmente Flávio de Carvalho falou nos fatores
internacionalistas da arquitetura (cálculo, materiais ete.) e nos
fatores nacionalistas (ambiente, clima, realidade social); julga
que a arquitetura será totalmente transformada pelo novo
cálculo de concreto, cálculo em três dimensões, que plasmará
novas formas. Artigas interveio dizendo que o que clá caráter
nacional à arquitetura é o seu aspecto humano. O ar q. Corona
não considera que nossa arquitetura contempor-ânea tenha sido
importada, pois não considera as primeiras obras de Warchav-
chik e mesmo de Flávio de Carvalho como obras que tenham
tido em seu tempo UlTIa influência definitiva; a nova fase da ar-
quítetura iniciou-se no Brasil em 1934, no tempo em que se
iniciaram os projetos do Ministério ca Educação. O arq. Ar-
tigas é de opinião que essa arquitetura moderna tinha um
conteúdo cosmopolita dectaracamonto importado mas que se
revestiu de detalhes nacionais, tirados da arquitetura do passa-
do; depois desta importação, sempre houve um esfôrço em se
continuar revestindo dêste modo aquêle conteúdo. Isto não é
suficiente para definir nacionalmente uma arquitetura.

Prosseguiu o debate sõbre a referida importação da arqui-
tetura contemporânea, tendo afirmado Luiz Saia que o que
interessa não é o fato de ser importado mas de responder às
nossas necessidades. Rebatendo a esta altura, disse .Arttgas
que inegàvelmente certas importações coincidiram com nossa
necessidade de racionalizar :1 produção, obedecia às intenções
de industrialização. Mas culturalmente o problema continuava
aberto: correspondia êste conteúdo à nossa realidade, ao nosso
passado'!

Interrompeu a esta altura o arq. Kneese de Mello: pode-
mos reunir a arquitetura nossa do passado, defini-Ia com exa-
tidão, dar-lhe um nome e uma nacionalidade; podemos fazer
agora o mesmo? O que define a nacionalidade brasileira da
arquitetura que estamos fazendo? Há diferenças regionais
mas não características nacionais. Avivou-se então o debate.
Salientou o arq. Ruy Gama que segundo os conceitos do orador
anterior o clima seria o único determinante da tipologia duma
arquitetura. Intervieram ainda os arqs. Artigas, Corona e
Wilheim salientando, em resumo que, havendo apenas dife-
renças regionais não se poder-ia conceituar uma cultura na-
cional e uma nação não poderia mais se definir por sua
unidade de língua, geografia, cultura; é importante situar a
arquitetura no plano da cultura, e esta tem características
nacionais; não se trata de receita, de assinalar determinado
detalhe formal que é tipicamente brasi1eiro: trata-se de verifi-
car qual o conteúdo cultural nacional de nossa arquitetura.
Insistiu, no entanto, o arq. Kneese de Mcllo em querer ter
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uma resposta concreta. Luiz Saia fez notar que estamos acos-
tumados a analisar arquitetura como uma determinada peça,
obra; mas devemos ver o seu conjunto; lembrou ainda que
um estilo, uma unidade formal e de conteúdo que englobe a
arquitetura de determinada época, - é algo definido "a
posteriori", sendo impossível determinar qual o estilo atual
ele nossa arquitetura, ora em processo de formação. Apar tean-
c10-0 Ruy Gama reforçou esta opinião salientando a importân-
da dos debates para enriquecer êsse processo. O arq. Vicari
disse que nossa arquitetura é pré-formalística.

A esta altura o arq. Artigas interveio mostrando como a
arquitetura deve refletir uma realidade que só pode ser na-
cional e que nossa arquitetura atual não realiza isto comple-
tamente pois é cosmopolita, tendo portanto o perigo de dege-
nerar nU111 forrnalf smo, l1UIU novo "academismo". Salienta a
contradição flagrante que existe nêste fa to: a arquitetura
dum país de 70 % de analfabetos é representada por seu Mí-
l1istério da Educação! Intervêm diversos arquitetos, entre os
quais Clodomiro Abreu que considerou a possibilidade .do
Ministério refletir apenas uma parte da realidade, e Castelo
Branco indicando que a contradição apontada mostra como
a resolução dos problemas sociais resolverá os problemas
hásicos da arquitetura. A ar q. Daisy Hoffenberg, dando o
exemplo das obras gregas do século de Péricles e a escravidão
existente na época, - julgou que as obras de arquitetura
sempre surgiram independentes das massas, Em importante
resposta, o arq. Artigas disse que em determinadas épocas
trma obra de arte ou mesmo a produção artística de uma só
classe pode srntetízar e representar a necessí rlade de todo um
vovo; assim também as idéias de uma classe podem em c1e-
ter mtnado momento se uníversalízarem e representarenl os
interêsses de todo um povo (como na Revolução Francesa em
que os ideais da bur-guesia representavam inegàvelmente os
interêsses de progresso de todo o povo francês). O debate
foi sendo terminado devido ao avançado da hora com algumas
intervenções esparsas, entre as qua is a do arq. Flávio de Car-
'valho sôbre a beleza definida como o contraste com a feiura,
- e a do pintor Cordeiro a respeito do caso do Ministério:
a crítica do ar q, Ar tigas, no entender dêle, um sofisma baseado
em premissas erradas. ll:ste tipo de análise vai :1 um extremo
contenutístico, dando símbolos a linhas arquitetõnicas; êste
método de análise não lhe parece apropriado, pois não conse-
gue perceber como se reflete em arquitetura a decadência da
cultura.

O debate, extremamente vivo, com a participação (ativa ou
passiva) de quase sessenta interessados, indicou a conveniên-
cia da realização dêstes debates de grande importância para a
formação dos jovens arquitetos e que constituem decisiva con-
tribuição no sentido de dar uma or íentação mais certa a nossa
arquitetura.

i\RQUI'J'ETOS PROCURAM COLOCAÇÃO

Dois arquítetoe jovens recém-chegados respectivamente da
1nglaterra e da Alemanha, desejam se estabelecer em S. Paulo,
trabalhando cem algum arquiteto ou firma construtora. São
êles Gordon Collins (tel.: 31-1564) e Michael Hock (61-3156).

REALIZAÇÕES DO NEDAB

o NEDAB organizou um jantar de confraternização
de arquite.tos e estudantes de arquitetura, em honra
a um grupo de chilenos, uruguaios e argentinos que



nos estava visitando. O banquete do qual participa-
ram umas quarenta pessoas, ia ser seguido por debate
"ao pé do fogo" sôbre. problemas do ensino da arqui-
tetura e o tão discutido tema do aspecto nacional da
arquitetura. Verificou-se que êstes são os problemas
que apaixonam os jovens profissionais e estudantes
nas demais repúblicas sul-americanas; ficou, portanto,
patente o interêsse de encontros e intercâmbios desta
ordem, a fim de amplia" o debate e enrique.cermos
nossas opiniões. No entanto, uma projeção de diapo-
sitivos um pouco longa, diminuiu o ânimo de debater.
No recinto do debate, a sede do I. A. B., foram mon-
tadas por alguns dias as seguintes exposições: Arqui-
tetura Paulista Tradicional (casas grandes, engenhos
e capelas), A cidade de Alcântara do Maranhâo, Tra-
balhos escolares chilenos, Aspectos da arquitetura
tradicional e contemporânea chilena, Aspectos de ar-
quitetura contemporânea uruguaia. Foi lamentada a
ausência de todos os diretores do L A. B. nas últimas
realizações do NEDAB, realizações estas que são ine-
gàvelmente de interêsse para os arquitetos e seu ór-
gão de classe.
Na terça-feira dia 1.0 de março, o NEDAB apre-

sentará no L A. B. uma sessão de cinema em que se-
rão projetados filmes sôbre arte e arquitetura.
No próximo dia 11 de março haverá um debate pú-

blico subordinado ao tema "O ensino da arquitetura".
O NEDAB reune-se regularmente na sede, às terças-
feiras, às 18:30 horas, dirigindo então coletivamente
suas realizações; para estas reuniões estão convidados
todos os arquitetos e. estudantes de arquitetura.

Arquitetura
ARQUITETURA RELIGIOSA

Os redatores continuam a apelar para a contribuição dos
colegas. Registramos abaixo um texto que nos foi enviado
pelo ar q. Marcial Fleury de Oliveira.

A perfeição da arquitetura Cisterciense do século XII não
pode ser expl icada dizendo-se que os Cistercienses estavam à
procura de uma nova técnica. Não estou certo, absolutamente,
de que êles estivessem à procura de uma nova técnica: cons-
truíram boas igrejas porque estavam à procura de Deus. E
procurando Deus 'de maneira suficientemente pura e integral
para fazer tudo o que criassem e tocassem contribuísse para a
glória ele Deus.

Não podemos reproduzir o que êle3 fizeram porque a ma-
neira que temos ele abordar 'J problema torna impossível en-
';ontrar uma solução. Fazemo-nos uma pergunta que êles
nunca se fizeram. Como construir um lindo mosteiro de acôr-
do com o est.ílo ele alguma época passada e ele acôr-do' com as
regras de uma tradição morta'? Dessa forma, tornamos o pro-
blema não somente infinitamer.te complicado mas de fato, in-
solúvel. Porque um estilo morto está morto. E o motivo ele
sua morte está em que os motivos e as circunstâncias que
outr-ora lhe deram vida deixaram de existir. Deram lugar a
uma nova situação que exige outro estilo. Se nos preocupásse-
mos mais em amar Deus do que em construir uma igreja
gótica (;0111 U111 pequeno orçamento, acabar-íamos criando al-
guma coisa que daria glória a Deus, seria bastante simples e
estaria na tradição de nossos maiores. É por isso que as
construções mais lindas de Uetsemâni são os celeiros. Nin-
guém se preocupou em projetar um celeiro gótico e, por isso,
ficaram bons. Se a portar ía tivesse sido construída com os
mesmos princípios da cocheirn dos porcos teria ficado linda.
C01110 está, é horrível.
Contudo, os Cistecienses do século XII se esforçaram para

ser bons arquitetos. São Bernardo: mandou Achard de Clair-
vaux estudar as igrejas das aldeias de Borgoriha para ver
como eram construídas. E é verdade que havia no ar da época
uma espécie de claro misticismo que fazia tudo lindo. Um
cios grandes problemas para um arquiteto de nossos dias é
que, durante cento e cinqüenta anos, os homens têm cons-
truido igrejas pensando que as igrejas não pertencem a nosso

tempo. Uma igreja tem de parecer como algo sobrevivente de
outr-a época. Creio que tal concepção traz em si, implícita,
uma confissão de ateísmo - como se Deus não pertencesse a
tôdas as épocas e como se a religião fôsse apenas uma forma-
lidade agradável e socialmente necessária, preservada de ou-
tras épocas para dar à nossa sociedade um ar de respeita-
bi l í da de. - Cl'honlas Mer-ton - "O signo de Jonas")
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tnr DETALHE

Iniciando a publicação duma série de detalhes, apresentamos
um detalhe de fachada par a um edifício destinado a garage,
de autoria do ar q. Rino Levi



ENSINO NA INGLATERRA

Está há algumas semanas em S. Paulo um jovem
arquiteto britânico, Gordon Collins, que pretende ra-
dicar-se em nossa cidade; vem com uma bela bagagem
de trabalhos escolares que denotam o cuidado e pro-
fundidade do ensino da arquitetura na Inglaterra; os
trabalhos são apresentados com detalhes construtivos
que impedem qualquer arbitrariedade escolástica.
Procuramos nosso colega Collins para conhecer algo
do sistema de ensino por lá.
- "Em Londres há dive.rsas escolas de arquitetura,

tôdas com programa e orientação próprias, sendo váli-
dos seus diplomas; há a Architectural Association
School of Architecture (que freqüentei), a Regent
Street Polytechnic, a Bartlett School of Architecture
(da Universidade de Londres), a Northern Polytech-
nic, a Royal School of Architecture e a School of
Building."
- "São subvencionadas? Têm o mesmo número de

anos de curso? Têm algum patrocínio?"
- "A primeira não é subvencionada e seu curso é

mesmo um pouco caro; é patrocinada pelo R. I. B. A.
(Royal Institute of British Architects), a segunda tem
cursos noturnos, sendo que êstes duram seis ou sete
anos. A Bartlett School é a mais tradicional. Os
cursos diurnos de tôdas estas escolas duram cinco
anos; o currículo é aproximadamente o das escolas
do Brasil, mas o agrupamento e orientação diferem."
- "Há aulas teóricas e práticas? Como estudam

os alunos?"
- "Nada é obrigatório (falo da escola que f're-

qüentei ) ; há aulas que poderiam ser chamadas teó-
ricas ("lectures"); a presença é facultativa mas, quan-
do os trabalhos práticos dum aluno denotam pouco
conhecimento das matérias, é êle. avisado que deveria
freqüentar com maior assiduidade as aulas teóricas.
Quanto ao trabalho prático, que chamamos "studio
work", nos toma quase todo o dia; é muito difícil,
mas não impossível, dedicar-se a outro trabalho que
não o escolar."
- "Poderia nos dar uma idéia dos programas que

são dados ao trabalho prático?"
- "Bem, talvez seja mais fácil, se me lembrar o

que tive de fazer durante meu curso. Vejamos: no
primeiro ano começamos com uma introdução sôbre
problemas de côr, forma, textura, trabalhos práticos
de composicões livre.s; ao mesmo tempo tinhamos au-
las sôbre história da arquitetura e perspectiva. Tive-
mos durante êste ano três trabalhos: uma cabana
primitiva, uma série de desenhos de obje.tos e móveis
(apenas cópias) e um projeto de interiores, com pe-
quena maquete. Re.cebiamos esboços de 24 horas com
diversos temas: ilustrações de livros, casas de fim de
semana, barracões para feiras etc, Tivemos igualmen-
te. um trabalho interessante de oficina: construir in-
teiramente um móvel.
No segundo ano projetamos uma pequena aldeia.

I'ratava-se quase duma introdução a urbanismo, mas
a maior ênfase era dada 80 projeto dos edifícios prin-
cípais. As aulas sôbre história da arquitetura conti-

nuam por todo o curso. Tivemos aulas sôbre materiais
de construção, mecânica, organização do canteiro de
obra; fizemos alguns projetos de interiores. No ter-
ceiro ano projetamos um hospital para estudantes;
já tínhamos que detalhar a estrutura. caixilhos, ins-
talações etc. além do levantamento regional; êsse ano
é muito importante pois, tendo terminado a metade do
curso, é exigida uma pré-tese e se devem completar to-
dos os exames. Nesta ocasião vêm para julgar, arquite-
tos do R. r. B. A. Os exames, que abrangem tôda a ma-
téria vista no curso até então, estão distribuídos du-
rante o ano todo, de forma a não acumular o estudo
de recorda cão. Os horários são naturalmente mais
rígidos nas °escolas ligadas ao Ministério da Educação.
- "De maneira que o curso é claramente dividido

em duas partes?"
- "Sim. Evidentemente há continuidade; mas do

ponto de vista de aprovação, diploma, exames en-
fim, - o primeiro passo é o terceiro ano. No quarto
ano fizemos projetos de paisagismo, um parque pú-
blico, desenhamos um complicado palácio de justiça,
com inúmeros detalhes e esquemas de circulação; pro-
jetamos também alguns edifícios ligados ao palácio e,
mais tarde edifícios industriais. As aulas teóricas
versaram sôbre instalações, urbanismo, prática pro-
fissional, organização dum escritório de. arquitetura,
especificações ecál.culo de concreto; nesta disciplina
aprendemos muita coisa, desde simples lajes e vigas
até protendido, conchas etc. O quinto ano é mais fol-
gado em "lectures"; é o ano em que se prepara o tra-
balho-tese. Da mesma forma que a pré-tese, o tema
é de e.scolha do aluno; deve no entanto propô-Ia à
junta que pode recusá-Ia. Apresentam-se projetos de
urbanismo com projeto detalhado dos principais edi-
fícios, ou um conjunto hospitalar universitário etc."

- "O trabalho é individual ou de equipe?"
- "Há certos trabalhos individuais, mas os proje-

tos grandes são de equipe; a escola encoraja o traba-
lho de equipe.' Em geral o trabalho prático ("studío
work") é orientado por um professor e. três a cinco
assistentes; as: classes têm uma média de sessenta
alunos (isto na escola que freqüentei; há escolas em
que os alunos são bem mais numerosos)."
- "Como são atribuídas as notas? Há exames das

aulas teóricas?"
- "Certamente. Há nove exames de mecânica du-

rante o curso (isto inclue, resistência dos materiais,
cálculo etc.) ; quanto à história da arquitetura o alu-
no deve apresentar dois pequenos ensaios, nos terceiro
e quarto anos. Para o trabalho prático são atribuídas
notas; geralmente são grupos ?e professôres que. as
atribuem; nos trabalhos-tese sao comissoes especiais
do R. L B. A."
- "E quanto ao aspecto econômico do curso?"
- "Nossa escola cobra atualmente. anuidade de 140

libras esterlinas; a Regent Polytechnic cobra apenas
60 por ano; nas escolas subvencionadas há bols~s de
estudo. Quanto à parte econômica de que.m Sal das
escolas, devo admitir que recebemos muita ajuda do



Royal Institute of British Architects (entidade repre-
sentativa de classe) que nos procura empregos. Evi-
dentemente há muitos candidatos cada ano em relação
ao trabalho de construção que se realiza na Inglaterra.
As construções lá são feitas em parte pelo govêrno
(conjuntos reside.nciais, apartamentos, escolas, edifí-
cios públicos), em outra parte por firmas especula-
doras (prédios de escritórios e hotéis) e construtoras
ou pessoas particulares (residências). Há muito tra-
balho de equipe; não apenas devido a estarem os jo-
vens acostumados a isto, mas também pela relativa
dificuldade em se encontrar bastante trabalho."

Terminada a entrevista o arquiteto Collins mostrou-
nos trabalhos que trouxe, dentre os quais escolhemos
um conju.nto de edifícios para escritórios com lojas
etc., trabalho de quarto ano, que apresentara com a
respectiva maquete.

Artes Plastrcas'
ALDEMIR MARTINS

No Clubinho, Aldemir Martins expôs uma série de
desenhos extremamente decorativos, agrupados se-
gundo os seguintes temas: cangace.iros, rendeiras, ga-
los e gatos. Martins é um artista de muito bom gôsto;
acerta sempre cromàticamente. Não sempre no dese-
nho que, por vêzes, especialmente nos cangaceiros, me
parece algo estereotipado. Êste =feito talvez se ori-
gine na repetição incessante. dum tipo de desenho no
qual vem insistindo há tempo. Parece-me que, às
vêzes, seu desenho esteja algo prêso para conseguir
se encaixar naquela rêde de traços oblongos tão usa-
dos ultimamente pelo artista. É talvez porisso que
preferimos o "Gato Verde" aos demais trabalhos; pa-
rece-me ter um desenho mais apropriado ao tema,
menos prêso a soluções apriorísticas, A série tôda,
no entanto, não deixa de ser representativa. Gosta-
ríamos que o Clubinho não interrompesse a série de
apresentações tão auspiciosamente. iniciada com os
quadros de Rebôlo.

RETROSPECTIVA DE BONADEI

Curioso pintor, êste simpático Aldo Bonadei. Ao
vermos sua retrospectiva prendem-nos a atenção suas
paisagens, seus fundos de quintais, algumas cenas de
Santo Amaro, suas naturezas mortas. E, em tôdas
estas telas, o colorido pouco brilhante, muito estudado,
os tons suaves mascarando a rigidez do desenho. No
entanto, periodicamente, Bonade.i decide fazer o ca-
minho contrário, pegar suas côres e distribuí-Ias' livre-
mente, procurando ritmo, inspirado ora por música
ora por idéias estéticas. O resultado não pode ser o
mesmo; se.us próprios quadros são uma prova: aque-
las côres delicadas que tanto admiramos criam um
clima, uma atmosfera, dão vida aos quintais e às
marinhas e aos interiores, fundem-se com o tema; mas
quando há apenas as côres, torna-se patente a arbi-
trariedade de sua distribuição, apenas motivada pelo
equilíbrio geométrico do:; volumes pintados e dos
acentos cromáticos. I Não há atmosfera, nada é trans-
mitido. Não cremos que a mais autêntica expressão
de Bonadei seja realmente a não-figurativa, pois em
seus quadros abstracionistas nem encontramos a so-
briedade de composição que distingue suas paisagens
e naturezas mortas.

Inegàvelmente há um caráter, uma orientação, na
obra de Bonadei, examinada assim, retrospectivamen-
te; creio que êle deva prosseguir nesta expressão que
é mais sua: o exame melancólico, romântico de aspec-
tos da cidade, do subúrbio e composições domésticas.
Gostamos muito dalguns quadros, entre os quais uma
marinha grande, e a paisagem e natureza morta do
ano passado.

REVISTA DAS REVIS'I'i\.S

ARCHI'J'ECTl:R.U, RECORD (E.E. lIX.) - 216, 217

Ê:stes números são dedicados, respectivamente a escolas ·e a
edifícios religiosos. O pr-imeiro se inicia C0111 \1111'a série ele
resírlências amer icanas C0111 os mais diversos progr-amas e
apresentando bons detalhes decorativos; há, a seguir, urna
discussão sôbre preços e qualidade em construções escolares;
seguem-se exemplos dêste tipo de arnuítetura, sem nenhum
projeto realmente interessante. Na parte dedicada a noticiário,
há U111 reSU111Q de coberturas enl for-ma de concha, em cons-
trução em diversos países. O número de Dezembro é mais
interessante; inicia-se C0111 U111 artigo de J. E. Burchard inti-
tulado "Ar-quit.etura na Idade Atômica" elo qual, em linhas
gerais discor-damos, pois coloca aparentemente (;01110 única
pr emtssa para urna arquitetura "rne lhor", o d0111Ínio dos meios
técnicos, considerando com um certo paternalismo a função
dos "arquitetos pertencentes 'ao país que possue a energia
atômica" em relação à arquitetura dos países que não a pos-
suem e que, portanto, muito devem esperar ern cnsiriamentos

elaquêles "arquitetos atômicos". Seguem-se alguns bons exem-
plos de arquitetura religiosa, salientando-se a bonita estrutura
de madeira da igreja de Paul Thiry, a Capela Episcopal de
Ratcliff (no clíchê) ; algumas lareiras, sugestões sempre ben-
vindas, ter-minam o número.

ARQUITECTURA l\IEXICO - 47

Esta revista mexicana tem por excelente hábito apresentar
sumários variados, sempre incluindo U111a parte histórica,
diversas obras de arquitetura e estudos de urbanismo. Pode-
riam talvez completar a apresentação de obras com maior
número de cetalhes construtivos. Ê:ste número apresenta o
Plano Regulador para a cidade e pôrto ele Mazatlan, ele auto-
ria do ar q. Mario Pani; trata-se de uma excelente apresentação,
de fácil assimilação, apesar da complexidade do tema. Trata-
se duma cidade de pouco mais de 40.000 habitantes prestes
a ter grande dasenvotvlmcnto, devido a uma nova ligação
rodo-ferroviária (enfim, um caso típico freqüentemente encon-
trado também no Brasil); as soluções, baseadas num cuidadoso
levantamento, são essencialmente práticas e vêrn de encontro
às possibilidades financeiras ,k execução.

ARQUITECTt:RA (Cuba) - 2:55 e 25H

Ê:stes números da publicação cubana, de paginação e compo-
sição gráfica bem pobres, trazem diversos projetos brasileiros,
fato comum, aliás, a quase tôdas as revistas de arquitetura
que temos tido ocasião de folhear. Mas o que achamos mais
interessante é a série de artigos escritos pelo arquiteto Bens
Arrarte sôbre a história da cidade de La Habana, Ilustrados
(;0111 mapas, levantamentos estatísticos e gravuras. Os artigos
são interessantes, vivos, e pouem servir de idéia e exemplo
para notas similares a serem publica das por nossas revistas,
a serem escritas por nossos arquitetos. Encontramos ainda



ver-sos arquitetos nos indicam boas maneiras de detalhar fa-
chadas de vidro, madeira, tijolo, pedra, alumínio etc. A
seção de resenha de detalhes ãecorativos e objetos de decora-
ção é sempre de bom gôsto.

WRRK (Suíça) - 12

Êste número da revista suíça, sempre de bom aspecto grá-
fico, é dedicado a igrejas. Há interessantes soluções estrutu-
rais, como na igreja do arq. Schi.itz ou na Capela aberta de
\~Terner Peterhans. São de especial interêsse os detalhes deco-
rativos publicados, desde algumas esculturas de Remo Rossi, a
belos vitrais de Léger e uma série completa de paramentos,
anéis, broches, cálices etc. 1\"0 noticiário enocntramos refe-
rências a uma exposição de arquitetura brasileira. No clichê
abaixo a capela aberta de Peterhans.

nesta revista, referências a uma homenagem prestada ao di-
retor do "Directorio dei Seguro Social dei Arquitecto". No
histórico apresentado percebemos aproximativamente como
funciona o seguro social do arquiteto em Cuba, uma espécie
de Caixa que financiou inúmeras casas próprias de profissio-
nais, pagou serviços médicos etc. Isto nos fez lembrar já
termos lido um projeto de seguro social do arquiteto brasileiro,
ele autoria de um nosso colega e cujo itinerário burocr-ático e
destino final nos é desconhecido.

BSPACIO (Cuba) - 15

A pequena revista publ.ícada na Universidade de Havana é
bem paginada. Êste número, dedicado à arquitetura brasileira,
publica grande número de obras de Oscar Niemeyer (que está,
atualmente em Berlim, tratando da construção dum conjunto
reaidericia l) . Sua residência, o conjunto Kubitschek, o hospi-
tal da Sul-América, o Clube Diamantina, a residência Pignatari.
Há ainda duas páginas dedicadas à Galeria Artesanal de São
Paulo, com diversos móveis desenhados por Hauner e Eisler.
No clichê acima, a já conhecida residência de Niemeyer.

TECHNIQUES E'l' ARCHITRC'.I'URE (França) - 3-4

BL .\RQUlTECTO PRRUANO - 206-207

Número muito interessante pelo longo artigo amplamente
ilustrado, escrito por Bernard Lafay e dedicado à circulação
urbana. Exaustivo estudo sobre a circulação nos centros ur-
banos, densidade ciemográfica, tipos de vias de comunicação,
redes de abastecimento, problemas de estacionamento e estu-
dos de alguns detalhes. Grande número de ábacos, gráficos,
estatísticas e medidas úteis, tornam êste número de grande
interêsse para qualquer estudioso dos problemas de urbanismo.
O texto é completado pela apresentação de diversas garagens
urbanas de grande capacidade.
O problema é claramente tr-atado de maneira exaustiva; inú-

meros exemplos de garagens de tôda espécie e tamanho, pôstos
de gasolina, maneiras de fazer circular automóveis de diver-
sas dimensões, oficinas etc. Recomendamos muíto êste nú-
mero pois é um exemplar que os arquitetos devem ter em
sua biblioteca de consulta.

Publica-se neste número uma documentação fotográfica sõ-
bre duas cidades históricas do Per ú: Cajamarca e Ayacucho;
esta reportagem é feita CGm sentido romântico-polêmico, a
fim que o govêr no perceba o valor histórico das obras exis-
tentes nestas pequenas cidades e resolva erigí-Ias em centros
de turismo e monumento histórico. É inegàvelmente uma boa
idéia para revistas de 'arquitetura: publicando e divulgando
obras de nosso patrilnônio histórico e artístico será mais fácil
obrigar o gover-no a proteger e preservar as periclitantes obras
da arquitetura de nosso passado. Outra sugestão nos é apre-
sentada por esta publicação: a coluna destinada a registrar
fatos arquitetônicos da cidade, a saber, obras em andamento,
reformas a serem feitas, situação da habitação nos diversos
'bairros etc.

h\ CONSTRCCTION :\lODRRNE (França) - 11

ARCHITECTUR.'\L DESIGN (Inglaterra) - 11 e 12

Esta revista francesa não tem um interêsse muito grande
a não ser pelas novidades sob forma de reportagens que por
vêzes publica. Neste número, por exemplo há três artigos in-
teressantes, pouco explícitos, mas ilustrados; referem-se à ar-
quitetura na China (tema inteiramente desconhecido por nós),
aspectos românticos da arquitetura de Viollet-Ie-Duc nos Esta-
dos "Unidos. aspectos de uma usina de pré-fabricação de ele-
mentos de concreto na U.R.S.S. e a pré-fabricação duma casa
de aço apresentada pela Comunidade Européia de Carvão e
Aço. No clichê uma aldei·a-jarelim para ferroviários, perto de
Cantão.

Êstes números ela excelente revista inglêsa é eledicada a
det·alhes de revestimentos ele fachada. Belas soluções de di-
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PARCIALMENTE DESTRUIDA NOSSA SEDE

Um curto-circuito procovou na madrugada do dia
17 de Março um forte incêndio na sede social do
Instituto de Arquitetos do Brasil. Quando os bom-
beiros conseguiram apagá-Io, v.erificou-se que os
danos eram assustadores: a mobília, os fôrros de
celotex, separações de madeira, quadros, mimeo-
grafo, - tudo fôra destruído. Grande parte de
material de secretaria está no entanto intacto, o
mesmo ocorrendo com as, cadeiras do auditório.

Este lamentável fato coloca a todos nós ar qui-
'tetos frente a um problema de solução inadiável: a
reconstrução da sede. É chegado o momento para
mostrarmos novamente que o 1. A. B. - Departa-
mento de S. Paulo é uma entidade viva, una, ca-
paz de criar novamente aquele "milagre" de anos
atraz: uma sede próprial

Conclamamos todos os sócios e arquitetos em ge-
ral a cerrarem fileiras em tôrno de nossa entidade
de, classe a fim de que esta possua, o mais breve
possível sua sede reaparelhada. Tendo ocorrido o
incidente pouco antes da entrada no prelo da pre-
sente edição, voltaremos ao assunto oportunamente ..

APROVAÇÃO DE ARRUAl\1ENTOS

Comunica-nos a Diretoria do Departamento de Urbanismo
da Prefeitura:
Para a aprovação de planos de arruamentos, deverão os

interessados requerer, prelímtnar mente, antes de ma is nada,
as competentes diretrizes, mediante requerimento assinado
pelo proprietário; trés vias de planta contendo o levantamento
plani-altimétrico, com os acidentes topográficos do terreno,
com curvas de nível de ,metro em metro, assinadas pelo pro-
prietário e pelo engenheiro responsável, na escala de 1:1.000
ou 1:500; uma planta de situação em escala aproximada e,
finalmente, títulos de propriedade. As firmas, tanto na reque-
.i-ímento como numa das plantas, deverão ser reconhecidas.

De posse dessas diretrizes, os interessados deverão apre-
sentar, no próprio Departamento de Urbanismo, à rua F'Iorên-
cio de Abreu, 36, o projeto de arruamento e Iotearnerito, de
ar-ôr do com as diretrizes. Para tanto, deverão apresentar: cin-
co vias de plantas, na escala mínima de 1:1.000, assinadas pelo
proprtetár-ío e pelo engenheiro responsável; uma dessas vias
deverá ter firmas reconhecidas; plantas' contendo os perfis
projetados e mais seçôes transversais das ruas e praças, nas
escalas de 1:50 e 1:500 respectivamente, assinadas pelo pro-
prietário e pelo engenheiro responsável, uma das vias com as
firmas reconhecidas; memorial descritivo; indicando na oca-
sião o número do processo pelo qual foram fornecidas as di-
retrizes.

É do interêsse dos próprios interessados organizarem os
projetos e pedidos de aprovação de acôrdo com as normas
regulamentares, para evitar perda de tempo com chamados e
correçôes.
A execução de um plano de arruamento sem prévia aprova-

ção da Prefeitura pode ocasionar graves prejuizos não só aos
compradores dos respectivos lotes, mas ainda a 'tÔda a coleti-
vidade. Convém, pois, que sejam os proprietários devidamen-
te orientados, nesse sentido, por profissionais competentes.

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

Boletim Mensal N.O 14 Março de 1955

Redatores: Jorge Wilheim - Telésforo Giorgio Cristofani

CONSTRUÇõES

A Diretoria do Departamento de Urbanismo, da Secretaria
de Obras, da Prefeitura de São Paulo, comunica:
Noticiaram os jornais que teriam dímiriuído, nestes últimos

meses, as construções particulares no município de São Paulo.
Como essa notícia poderá ser mal interpretada, julgamos opor-
tuno esclarecer o público que não foram atingidos por essa
redução senão as casas operárias situadas na zona rural, como
se deduz do seguinte quadro, relativo ao período de 1949 a
1954:
Em 1949, foram licenciadas 9.310 casas operárias; em 1950,

8.389 casas; em 1951, 7.677 casas; em 1952, 7.042 casas; em
1953, 6.911 casas e, finalmente, em 1954, 3.286 casas.
De acôrdo com a legislação municipal, essas casas, situadas

na zona rural, não dependiam de aprovação de plantas e eram
autorizadas, com o fornecimento grátis, pela Prefeitura, dos
respectivos projetos, mediante o pagamento da módica taxa
de Cr$15,00. Acontece que pela Lei n.v 4.505 de 25 de junho
cJe 1954, do Legislativo Municipal, a zona rural foi reduzida
de uma grande parte, que passou a integrar a zona suburbana,
por medidas acautela dor as, no sentido de impedir a urbani-
zação desordenada que alí vinha se processando. Como é na-
tural, a nova situação veio reduzir o número dos beneficiados
com as concessões referidas da zona rural. Essa é a razão
porque de 7.000 casas operárias que foram licenciadas em
1.953, passou a 3.286 casas em 1954. Naturalmente, essa queda
aparece no noticiário dos jornais como sendo de tôdas as cons-
truções no muntcípio, O que não traduz a realidade.

AINDA MIES VAN DER ROHE E O FORMALISMO

Recebemos uma carta do colega Aluísio da Rocha
Leão em que anexa a valiosa opinião de Mies sôbre o
problema. Eis a carta: "Prezado colega. Com refe-
rência ao seu artigo de crítica de arquitetura publica-
do no Boletim do r. A. B. de Nov. de 1954 e que foi
comentado no número seguinte pelo arq. Luiz Saia, a
respeito do formalismo ou do nurismo extremista de
Mies van der Rohe, gostaria de ajuntar ainda uma
opinião muito valiosa: a do próprio Ludwig Mies van
der Rohe.

Talvez não seja a opinião daquele Mies van der
Rohe autor do projeto da Faculdade de Arquitetura,
mas é a do extraordinário arquiteto do Pavilhão Ale-
mão na Feira Internacional de Barcelona e que nessa
época, ou seja por volta de 1927 quando traçou êste
projeto, bem como o vinha fazendo desde 1919, orien-
tou juntamente com Gropius e Le Corbusier, tôda a
arquitetura mundial moderna que mais tarde, depois
dêsse impulso inicial, tomou movimentos próprios.

Assim é, que essa opinião de van der Rohe, a que
nos referimos, vem expressa numa carta que êle, es-
creveu ao Dr. Riezler em 1927 e na qual, tratando do
assunto "Forma em Arquitetura", .diz,o seguinte:

"Meu ataque não é contra a forma, mas contra a
forma como um fim em si mesmo.
A forma como um fim, inevitàvelmente resulta em

mero formalismo. Êsse esfôrço é dirigido apenas ao
exterior. Mas somente aquilo que, é vivo em seu in-
terior é que pode ter um exterior .com vida.

Somente o que tem intensidade .de vida, pode ter
intensidade de forma.

O figura ti vis mo é nada; é mera exterior idade.
Forma real pressupõe vida real.
Êste é nosso critério: Nós deveríamos julgar não

tanto pelos r.esultados como pelo processo criador.



"O IRRACIONAL NA OBRA DE NIEMEYER"

Assim, é justamente isso que revela qual a forma de-
rivada da própria vida e qual a que é inventada em
sua própria causa.
Porisso é que o processo criativo é tão essencial.
O que é decisivo para nós é a vida em tôda sua

plemtude e em suas relações materiais e espirituais."

Sob êste título, a revista "Metron" (Itália) publicou
um artigo assinado por Natalio David Firszt. Apesar
de não estarmos de acôrdo com a forma e as premissas
em que se apoia o articulista para fundamentar sua
crítica, - achamos interessante reproduzir um apa-
nhado resumido do artigo.
Após superficial exame do meio histórico e artístico

no qual se formam os artistas brasileiros e que con-
tribue a lhes dar traços psicológicos comuns, - o
autor exprime a opinião que a obra de Niemeyer en-
contra suas razões mais profundas no caráter egocên-
trico e na sua concepção racionalista da arquitetu-
ra, - e não tanto na tradição baroca. Niemeyer,
diz-nos o autor, cria com extrema facilidade. Em
suas soluções mais ousadas, dominadas por uma es-
pécie de frenesi assimétrico, percebe-se com clareza
que seu objetivo final é tão sàmente a forma. Forma
esta aumentada por um egocentrismo sensual mesmo
em prejuízo de outros valores. É inútil, afirma Firszt,
tentar explicar esta arquitetura como de costume: sua
psicologia foge às regras, pois ela procura como única
razão de ser, o desenvolvimento de uma extraordiná-
ria capacidade plástica.
A arquitetura de Niemeyer fundamenta-se em bases

realmente racionalistas, pois concebe o espaço como
uma série de volumes, opondo-se destarte aos concei-
tos orgânicos, cuja idéia central é a do espaço habitado
pelo homem e, conseqüentemente, baseando-se na von-
tade de completar os valores arquitetônicos por meio
de valores humanos. Em Niemeyer a primazia da for-
ma e a escala de originalidade não são motivadas por
preocupações de espaço. Nem êle procura exprimir o
mundo humano através da forma, pois êle se serve do
homem mais como escala do que como finalidade.

Do ponto de, vista estrutural, Nierneyer possue uma
profunda intuição da estática, o que lhe permite al-
cançar resultados surpreendentes. Pela aplicação ra-
cional da técnica do cimento armado, desenvolveu es-
truturas robustas que, evitam a frieza rígida das re-
gras do cálculo.
Diz ainda Firszt que o arquiteto serviu-se magis-

tralmente dos materiais tradicionais. Em seus edifí-
cios têm grande importância os jardins e os azulejos.
O autor termina dizendo que por óra seria imprudente
definir o lugar ocupado por Niemeyer na história da
arquitetura; mas desde já pode-se reconhecer nele o
artista que conseguiu traduzir um ideal abstrato na
linguagem da linha.

PIERRE VAGO FALA SOBRE A POSIÇãO DO
ARQUITETO

Na última reunião do órgão de classe dos arquitetos
alemães ("Bund Deutscher Architekten"), realizada
há meses, - estiveram presentes diversos arquitetos
estrangeiros, especialmente convidados. Dentre êles,
salienta-se o arquiteto francês Pierre Vago, um dos
diretores da revista "Architecture d'Aujourd'hui" e
vice-presidente da U. L A.. Teve nesta ocasião, opor-
tunidade para discorrer sôbr e o problema da posição e
tarefas do arquiteto contemporâneo. Damos abaixo,
um apanhado de suas opiniões.

Colocou inicialmente o orador o problema, tão co-
mum e característico do povo francês, do espírito crí-
tico e, do espírito, individualista, - e a contribuição
dos arquitetos para sua solução. "O arquiteto é, se-
gundo a frase célebre de Auguste Perret, o poeta que
fala por meio da construção. Artista, poeta, numa
época de pesquisas e, gestação duma nova expressão
artística, só pode exprimir-se numa atmosfera de li-
berdade, Mas, sendo construtor, não pode exprimir-se
por meio de fórmulas abstratas, clocubraçôes pura-
mente cerebrais, teorias mais ou menos nebulosas. Se
o poeta, o músico, o plástico "puro", podem procurar
uma linguagem nas regiões fre,qüentemente herméti-
cas da abstração, o arquiteto é retido sôbre terra, sôbre
um terreno sólido, pelas exigências imperiosas dos
programas, pelos imperativos da economia, pelas leis
da estática. Êle deve ser realista, objetivo, deve rea-
lizar uma obra útil e durável. Condições insuficientes
mas obrigatórias, pois o arquiteto deve ser antes de
mais nada um realizador, um construtor,

"Não há duvida que esta condição não é suficiente.
Paul Valéry exprimiu-se magnificamente em "Eupali-
nos", ao falar em casas mudas, casas que falam e can-
tam. Ser aquiteto não significa ter feito certos
estudos, obtido alguns diplomas, construído certos
edifícios. Ser arquiteto, significa possuir aquêle dom
mágico e indefinível que permite resolver os proble-
mas mais complexos, satisfazer programa funcionais
aparentemente inextricáveis, satisfazer exigência téc-
nicas cada vez mais numerosas e complicadas, dentro
de limites econômicos e restrições regulamentares,---':'
mas sempre insuflando na matéria inerte aquela par-
cela de espírito que perpetua a emoção estética,
"O arquiteto é portanto o homem da síntese, o cons-

trutor, o artista. Que papel fecundo e eminente na
Cidade! Mas será êle sempre consciente dêste papel
que deve desempenhar? Será sempre digno?" Passa
então a analisar a situação na França, onde o estatuto
jurídico do arquiteto, a organização da profissão e a
formação escolar dos arquitetos, não está contribuindo
suficientemente para que êsse profissional tenha cons-
ciência e bem desempenhe sua função na Cidade.
Prossegue dizendo: "Mesmo nos quadros da legislação
que está longe de nos satisfazer, a jovem geração es-
força-se para restabelecer o prestígio da classe, num
momento particularmente delicado da evolução social,
técnica e ideológica. Os jovens estão conscientes do
eminente lugar do arquiteto no seio da sociedade e
sabem que esta não pode ser reconquistada meramente
através de reivindicações, mas por meio duma ação
que se inicia no seio mesmo da classe e pela ação
pessoal de cada um de seus membros, no sentido duma
maior exigência.

DETALHE

Publicamos hoje novo detalhe de autoria do arq.
Rino Levi. Trata-se de uma calha usada na residên-
cia do sr. Olivio Gomes em S. José dos Campos.(1),
chapas onduladas de fibro-cimento; (2), câmara aber-
ta de ar; (3), lage de tijolos furados; (4), nova câmara
de ar; (5), fôrro de madeira; (9), canaleta de con-
creto armado. á



"Esta geração tem uma clara consciência de seus
deveres em relação à sociedade.. A teoria da arte pela
arte, que desembocou numa luta estéril entre escolas
e "igrejinhas", hàbilme.nte conduzidas e usufruídas
por aproveitadores, - foi seguida por uma reação
salutar. O jovem arquiteto vê, cada dia com maior
clareza, que deve exercer sua arte a serviço do Ho-
mem; sabe que o cumprimento consciencioso de sua
missão, deve inscrever-se numa trama mais vasta e
mais geral, comandada por interêsses superiores de
caráter universal. Sabe que, para cumprir cada gesto,
deve ter consciência e conhecimentos do quadro no
qual êle se insere e integra.
"Como nos parecem ultrapassadas e mesmo puerís

as lutas em defe.sa do telhado ou do terraço, do pilotis
e da cornija; as discussões a favor e contra o orna-
mento, ou da primazia funcional e estrutural Quão
mais verdadeira, mais entusiasmadora é, na realidade,
nossa verdadeira missão: dar ao Hemom, a tôdas as
atividades humanas individuais e coletivas o quadro
harmonioso que lhe permita o pleno desabrochar de
suas faculdades espirituais!

"A intervenção do arquiteto não pode, portanto, li-
mitar-se à realização de determinado programa cons-
trutivo. Quem, a não ser êle, determinará o lugar
duma escola num bairro, traçará o plano de novas
aglomerações, determinará a estrutura de conjuntos
urbanos, regionais e amanhã (e porque não?) conti-
nentais, - garantindo a síntese harmoniosa dos es-
tudos e conclusões a que chegaram os especialistas:
economistas, higienistas, engenheirosetc.

"Para estar à altura dêste eminente papel, o arqui-
teto de.ve participar intensamente da vida espiritual
de sua época. Deverá perceber-lhe as aspirações mais
íntimas, pressentir sua inevitável e profunda evolu-
ção, conhecer tôdas as possibilidades técnicas e eco-
nômicas. Contribuirá à síntese com seu espírito cons-
trutivo e talento."

Discorre então Pierre Vago sôbre a situação atual
na França, tão longe da ideal; aponta a crescente exis-
tência dos "arquitetos funcionários" nêsse e em outros
.países, criticando o ambiente burocrático e as viseiras
da especialização. Salienta que um arquiteto necessita
'de climà de liberdade. Finaliza então: "Podemos tirar
destas considerações algumas conclusões: o clima de
liberdade é indispe.nsável ao desenvolvimento do es-
pírito crítico e à inventabilidade, - é um fator essen-
'cial para que o arquiteto seja realmente digno e capaz
de realizar obras a serviço do Homem; capaz de sen-
tir, servir e traduzir as aspirações mais profundas de
sua época; capaz de modestamente contribuir destarte
ao desejo de felicidade. que anima todos os povos e os
homens de boa vontade".

REVISTAS DAS REVISTAS

ARCIDTECTURAL DESIGN - (Inglaterra)

o interêsse maior dêste primeiro. número. de 196õ, reside, a

nosso ver, no. conjunto residencial que o. ATBAT está edifi-
eando em Marr-ocos. O ATBAT é um escritório. nascido. sob
Inspiração de Le Co.rbusier mas os edifício.s em questão. são.
de autor ía de Bodiansky, Cadilis e Woo.ds. Partiram êles dos
seguintes pr-incípios gerais, -anterio.rmente debatidos pelos
ClAMo não. é possível a cada homem de construir sozinho. sua
própria casa; esta é tarefa do. arquiteto: mas êste não. deve
fo.rçar o. homem a habitar dum-a for ma que não lhe seja na-
tural; o. ar-quiteto, portanto, deve preparar um "habitat" em
que o hornern se sinta bem e se considere "ern casa", Os
edifício.s coletívos construidos para uma comunidade marr o-
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quina conservam caracteres t ípícos, a saber: os pátios Internos
privativo.s e bem ensolarados, para os quais co.nvergem os
aposentos, êstes, r'esguar dados da incidência direta dos ratos
solar-es. A super posição alternada dos pátios, a privacidade e
ooa disposição parecem-nos garantidas. Na planta tipo, vemos:
o. pátio. (2), terraço. de acesso. (1) o. fogão (3) e banheiro. (4)

e os quar-tos (5). ftste é o. tipo. menor de apartamentos.

BAUWELT - Janeiro. - (Alemanha)

Por incrível que pareça esta revista é semanaL Os quatro.
números de 'Janeiro. não. trazem nada de realmente interessan-
te, mas, globalmente, demo.nstram grande vivacidade pois em
todos encontramo.s ar-tigos sôbre a situação. da construção, ma-
teriais novos, algum edifício. ou conjunto residencial, além de
resenhas e um sumário. das atividades dos ór-gãos de classe
dos arquiteto.s alemães. No. n.o 1 publicam um conjunto resi-
dencial pré-fabricado. na Austria, de autoria elos arqs. Rainer
·e Aubôck. Seu principal mérito. parece-nos ser a var-iedade
conseg'uida com soluções de pré-fabricação..



ESPACIOS - N." 20 - Agosto 54 (México)

REVISTA INTEGRAL DE ARQUITETURA, PLANIFICAÇÃO
E ARTES PLASTICAS - Impressiona a grande preocupação
de forma no que se refere à paginação e ilustração o que tor-
na esta revista mexicana bastante expressiva e convincente,
perfeitamente adequada ao conteudo do testo. Neste numero
cumpre destacar a conferencia sustentada em New York pelo
arquiteto Guillermo Rossel, o aeroporto da cidade de Mexico,
os interessantes estudos de aproveitamento de grutas como
habitações experimentais no sentido de resolver o problema da
casa popular e as bases para uma planificação regional da zo-
na' noroeste daquele país,

HABITAT ET HABITATIONS - 11·12 - (Bélgica)

Não encontramos nêste número nada de realmente inte-
ressante, a não ser um artigo sõbre concreto protendido de
autoria do eng. Jacques Robin, fartamente ilustrado. Como
se pode observar nos clichês que publicamos, as possibilidades
e resultados estéticos são imensos. Vemos a montagem de
vigas numa fábrica de Gand e uma garage em Bruxelas.

PROGRESSIVE ARCHITECTURE - janeiro 55 (EE. UU.)

AS poucas páginas de texto que restam da grande parte de
matéria paga para publicidade são dedicadas exclusivamente à
exposição do concurso de projetos que a própria revista orga-
nizou, Os prêmios que foram distribui dos por um juri do
qual o arq. Gropius fêz parte visam distinguir, como diz o
programa, "os desenhos (projetos) que venham satisfazer
nossa necessidade de or-dem e beleza cívicas.

CEDA (órgão oficial do Centro de Estudfantes de Arquttetm-a
de Montevideu)

Temos em mãos um exemplar do ano passado desta revista.
Ela apresenta todo o ardor crítico e eventualmente iconoclasta
que tão frequentemente gostariamos de usar, sem o poder
("coisas de estudantes!"). Os estudantes da faculdade de ar-
quitetura uruguaia dão com esta revista uma bela demonstra-
ção de vitalidade. O número que folheamos, de Agôsto p.p.,
publica interessantes artigos referentes a urbanismo e ar qu i-
tetura relacionados com a salde pública. Encontramos vee-
mentes críticas ao descaso governamental e ao problema das
favelas. Reproduz esta revista a conferência realizada por
Max Bill na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo de São
Paulo, tão polêmica e debatida. Publicam apenas um projeto
e o excesso de texto torna a revista um pouco pesada; mas,
por outro lado, os artigos, todos interessantes, denotam um
espírito polêmico vivo, muito próprio de jovens estudantes e
profissionais e que cer-tamente frutificará em gerações mais
preparadas e especialmente mais preocupadas com a ar-qu itc-
tura ern seu sentido mais amplo.



Ma" Bill
LA CONSTRlJCTION lIIODERXE - X.o 1 - janeiro 55

(França)

Surpreende ler a data de publicação elêste número ela revista
dirigiela por um grupo de arquitetos D. P. L. G., pois ao fo-
lheá-Ia têm-se a impressão de um passaelo mais ou menos re-
cente que nos abstemos de comentar. Mesmo para os "aca-
dêrnícos" CrêlTIOS sem interêsse.

ARQUITECTURA - ORGANO OFICIAL DE LA SOCIEDAD

DE ARQUITETOS DEL URUGUAY - X.o 229 - outubro 54

(Ur-uguav)

ARCHITEK'r 1-l - (Lugosfá via )
Já é comum vermos publicações de obras de arquitetos pa-

trícios em revistas estrangeiras como esta onde temos uma
casa ele fazenda de autoria do arq. Rino Levi. Entre outros
assuntos anotamos a exposição do concurso para a Intendên-
cia Munícipa l de Artigas e edifícios de habitação coletiva.

É a primeira vez que folheamos uma revista iugoslava de
arquitetura e o fizemos com natural interêsse. Sua orientação,
parece-nos boa e bastante completa pois, apesar das pequenas
proporções, publica artigos bem ilustrados sõbre arquitetura
tradicional iugoslava, construções rurais em madeira, conjun-
tos residenciais e detalhes decorativos; tem igualmente uma
resenha de livros e exposições. Nêste número há um artigo de
1I1-axBill sôbre "a finalidade da estética na época das máqui-
nas'.' Nêste artigo Bill expõe inicialmente quais os critérios
que orientam o valor dos produtos industriais: a solidez, suas
qualidades práticas, estéticas e racionais. Depois de analisar
êstes critérios (de forma algo superficial, a nosso ver) entra
nos problemas estéticos; fala então de duas orient-ações, uma,
a de embelezar os objetos, tarefa de dccoiador ; e outra, a de
criar objetos belos, a tarefa realmente criador-a. Diz então
Bill que a função do objeto, apesar de determinante, não é
realmente o ponto básico de seu aspecto estético; e sim, as
necessidades do homem. Finaliza declarando: 1) o dever do
artista não é de exprimir sua idéia pessoal de forma, seu de-
ver é de formar objetos harmoniosos que sirvam à humanida-
de; 2) na medida em que o artista é responsável pela cultura
humana, deve igualmente saber dominar os problemas da pro-
dução em série; )3 a base de tôda produção é a realização si-
multânea da unidade funcional e das funções estéticas do
objeto; 4) a finalidade de tôda produção deveria ser, satisfazer
as necessidades e desejos humanos.

PROGRESSIVE ARCHITECTURE - N.o 12 - dezembro 54
(Esta dos Unidos)

Anotamos a publicação do projeto do Hospital e Centro de
Saúde em Pennsilvânia e um ligeiro estudo comparativo de
fotos sobre a "disciplina estetica" da residencia tradicional
japoneza e a "disciplina espacial" da casa contemporanea
amer-icana.

'rECHNIQUES & ARCHITECTURE - N.O 56 - dezembro 5-1,
França)
Achamos particularmente util este numero dedicado a

assunto especializado que enfeixa uma coletânea dos mais
variados tipos de portas e janelas empregadas, com detalhes
construtivos e respectivas explicações.

WERK 2 - (Suíça)
O "ponto forte" dêste número é um conjunto residencial

bem concebido realizado pelos arquitetos Cramer, Jaray e
Paillard. Trata-se de obra financiada pelo Estado, por bancos
e fundos especiais, conforme demonstra o quadro demonstrati-
vo de preços de construção e cálculo de aluguel. Há casas e
edifícios, escola primária, jardim de infância e lojas, tudo bem
distribuído num grande terr-eno ajardinado. Além de certos
aspectos da última "Triennale" de Milão, há cerâmicas e de-
senhos ele Hans Erni. 1l:ste esplêndido desenhista suíço está
atualmente preparando um grande painel para o Museu Etno-
gráf'ico de Neuenburg. Nêle coloca superpostos aspectos da
história do mundo; pessoalmente achamos o conjunto bastante
desunido e mesmo os detalhes bastante fracos. Muito melhores
parecem-nos os painéis que fizera outrora para o velho prédio
do mesmo Museu (vide c1ichê).

EDILIZIA MODERNA - N.O 53 - dezembro 54 (Itália)

Revista ele apresentação luxuosa, como .sernpre de muito
bom gôsto, na melhor tradição editorial italiana. Documen-
tár ío ilustr-ado sôbre a x.a Trienal de Milão e uma série de
realizações arquitetônicas mais recentes na Itália, destinadas
a vários fins, dentre êstes o da especulação imobiliária, o que
nos faz pensar em paralelos com um problema particular
nosso, indústria e comércio.

Reproduzimos no clichê acima uma vista parcial do parque
em que se situam estudos experimentais de estruturas, vendo-
se em primeiro plano uma cúpola geodésica.



-

SÃO PAU L O

ASSEMBLEIA DO I. A. B.

Realizou-se no dia 4 de Abril uma assembléia ex-
traordinária requerida por um grupo de associados,
em que se discutiram problemas referentes a registro
profissional no C. R. E. A, as dispensas de engenhei-
l'OS e arquitetos funcionários do estado, are-admissão
de sócios aspirantes do Instituto e as perspe.ctivas de
reconstrução da sede. Em resumo, a assembléia re-
solveu o que segue:

1) enviar ao Governador do Estado um pedido de.
reccnsideração das dispensas de engenheiros (os ar-
quitetos no funcionalismo do Estado seguem a carreira
ele engenheiros!), justificando tal pedido na consta-
tação de ser a atual crise financeira temporária, po-
dendo, portanto, serem aproveitados os profissionais
habilitados, na preparação de estudos que poderiam
futuramente se transformar em obras; a paralização
de obras não deveria justificar a dispensa de profissio-
nais conhecedores de problemas que mais cedo ou
mais tarde deverão ser atacados pelo govêrno;

2) pedir ao C. R. E. A esclarecimentos precisos sô-
bre o registro de arquitetos como "firma individual"
(vide notícia referente em outra coluna do presente
boletim) ;

3) a diretoria estudará em colaboracão com os di-
retórios acadêmicos, como já começara, aliás, - a
forma de re-admissão de sócios aspirantes; seria co-
brada uma taxa módica, para cobrir despesas de ca-
derneta etc.; os sócios aspirantes não apenas poderiam
usar a sede do Instituto como ainda receberiam men-
salmente o boletim;

4) a diretoria pedirá à Caixa Econômica um refôrço
de financiamento, afim de prover para a reconstrução
do andar superior da sede, especialmente da cozinha,
uma vez que foi decidido continuar a funcionar o
restaurante; na discussão dêste ítem, foram dados es-
clarecimentos acêrca do montante dos danos (perto
de Cr$600.000,OO) e da situação do seguro; a diretoria
pediu ainda aos associados para que, nas reuniões
de diretoria, trouxessem suas sugestões e seu apôio
para a campanha de reconstrução da sede.

Na discussão dos ítens acima foram portadores de
propostas os colegas Maria Tereza Barros Camargo.
Wilson Moraes, Eduardo Kneese de Mello, Jorge Wi-
lheim; o arq. Ariosto Mila deu esclarecimentos valio-
sos, assim como o arq. Rino Levi. Muitos outros ar-
quitetos participaram ativamente da Assembléia cujos
resultados já foram divulgados pela imprensa. Foi
apontada, aliás, a importância da constante. divulgação
pela imprensa, de tôdas as atividades do I. A B.

EXERCER E EXPLORAR A PROFISSÃ.O

Os arquitetos formados em 1954 vinham se regis-
trando no C. R. E. A como "firma individual" pagando
taxas bastante elevadas; não entendendo a razão disto,
houve queixas junto ao Instituto pedindo informações.
Após discutir-se o assunto em Assembléia, resolveu-se
pedir esclarecimentos. Estes foram publicados alguns
dias depois em jornais. Reproduzimos abaixo a nota
distribuída. Não podemos furtar-nos a observar, algo
admirados, as definições que se referem ao trabalho
profissional dos arquitetos: o arquiteto que é em-
pregado está exercendo a profissão, aquele que traba-
lha por conta própria está explorando a profissão; êste
portanto deve registrar-se como "firma individual" e
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pagar a respectiva taxa! O CREA foi criado para re-
guiar a profissão; é uma entidade, portanto, que in-
teressa muitíssimo aos arquitetos. Se tem necessidade
de maior renda, como alega, deve-se estudar com
cuidado quem deve. pagar esta necessidade, em que
proporção participam dessa renda os profissionais e
as firmas. Não nos parece justo que, por exemplo, os
numerosos jovens arquitetos recém-formados, devam
pagar taxas de quem "explora" sua profissão, quando
conseguem (e com que esfôrço!) abrir um minúsculo
escritório. Parece-nos igualmente "forçada" esta defi-
nição; não podemos compreende.r que o profissional
liberal que projeta não esteja exercendo sua profissão
mas explorando-a; "explorar" parece até ironia, quan-
do pensamos nos muitos arquitetos que. lutam para
conseguir manter aberto seus 15 metros quadrados
de escritório.

O CREA está ainda estudando a questão do registro
de arquitetos como firma individual. É portanto o
momento do L A B. intervir, dando sua opinião em
defesa da classe que congrega, sugerindo uma solu-
ção mais justa e que não envolva definições perigosas
é pouco exatas.

A NOTA DO C. R. E. A.

o Conselho Federal de Engenharia e Agricultura, no uso
elas atribuições que lhe são conf'er-idas pelo decreto 11.0 23.569,
ele l1 ele dezembro de 1933, decreto-lei n.v 3.995, de 31 ele
dezembro ele 1941, e decreto-lei n.O 8.620, de 10 de janeiro
de 1946.

"Considerando que os serviços dos Conselhos Feder-al e Re-
gionais ele Engenharia e Arquitetura exigem. caoa vez mais.
onerosos encargos, corresponrlentcs aos ser ví ços de expedições
ele carteiras, registros profissionais e ele Iírrnas, inscrições,
renovações, anotações, certidões, proce ssarnentos e outros;

"considerando que tais encargos representenl serviços ern
constante desenvolvimento ou aperfeicoarncnto dos existentes.
despesas ('On1 livros, mater ial (te expediente e pagamento ele
Iuncionar íos, exigindo constantemente não só a execução de
serviços extraordinários, como, ta mbe m .. a ampl iaçâo da fis-
cal ização;

"consíderando que pelas razões antes expostas e tambsm
pelo aumento elas despesas de expediente, se torna í mprescm-
«ivel rever os emolurnentos fixados na resolução 11.0 94, de-
vidos aos Conselhos Federal e Regionais de Engenharia e
Arquitetura;

"considerando que tais emolumentos independem daqueles
fixados no art. 24, do decreto-lei n.O 8.620, de 10 de janeiro
ele 1948;

"considerando que lhe é facultado, pelo art. 36, do decreto-
lei antes referido, resolver os casos omissos;

RESOLVE;
"Ar t. 1.0 - Ao Conselho Federal da Engenharia e Arquite-

tura são devidos os emolumentos decorrentes das despesas
de expediente a seguir enumeradas; a) Registro de procuração,
CrSlOO,OO; b) Certidão de registro de profissional, CrS200,OO;
c) Exped~ção de certidões e de trabalhos, até 2 folhas,
CrS200,00; por folha excedente, CrS50,00.

Art. 2.0 - Aos Conselhos Regionais de Engenharia e Arqui-
tetura são devidas as contribuições fixadas pelo decreto-lei
11.08.620, de 10 ele janeiro de 1946, e mais os emolumentos de-
correntes das despesas de expediente a seguir enumeradas: a)
Expedição de certidões e de traslados, até 2 folhas, CrS200,OO;
por folha excedente, Cr$50,00; b) Registro de profissional, de
qualquer modalidade ou categoria (diplomado ou não).



Cr$500,OO; c) Registro de firmas individuais, Cr$l.OOO,OO; d)
Hegistro de firmas coletivas, socieaades, empresas, etc., . . . .
Cr$2.000,OO; e) Renovação anual de licenças precarias, ....
Cr$500,OO; f ) Certidão de registro de profissional, Cr~150,OO;
g) Registro de abreviatura ae nome, Cr$150,OO; h) Anotação,
renovaçào ou substituição de responsavel tecnico, Cr~500,OO;
1) Anotações de contratos de obras e de serviços ae engenha-
ria, arquitetura e agrimensura (de qualquer especie), ....
Cl";i500,OO; j) Registro facultativo de anteprojetos, projetos,
ocçamentos, especificações, pareceres, laudos ou quaisquer
outros trabalhos tecnicos, cientificos ou artisticos, CrS500,OO.

Art. ::;.0 - Conmpreende-se por firma individual, a que alu-
de o item "c" do artigo anterior, a de profissional habilitado
que, sob a moaaliaacte ae firma individual, explora ramo de
engennaria, ae arquitetura ou de agr-imensur-a, compatível
com as atribuições de seu registro profissional (art. 8.0 do
uecieto 11.0 23.569, e art. 31 do decreto-lei n.v 8.620).

Art. 4." - Os conselhos Regionais de Engenharia e Arquite-
tura deverão proceoer ao registro, como rírrna íridívíuua l,
otstlntarnente ae registro profissional, de todos aqueles que,
portadores ae carteiras expedi das de conformidade com os
decr-eto n.v 23.369 e aecreto-Iei n.o 8.620, e resoluções elo Con-
selho Fe~ei·al, se estabeleçam como firma Indí víuual, para ex-
plorar atividade Clecorrente de seu registro profissional.

Art. 5." - A presente resolução entrará em vigor a partir

de 2 de janeiro de 1955.
Art. 6.0 - F'ícam revogadas a resolução n.o 94, e as demais

uísposlçôes em contrario."
],;sClareceu ainda o eng. Helio de Caires:
- "'O iegtstro como firma individual é, em ultima analise,

necessaiío ao profissional que trabalha por conta propria. O
art. 8.0 ao aecreto feaeral 23.569, de 11 de dezembro Cle 1933,
u íz textualmente: "Os individuos, firmas, sociedades, associa-
ções, companhias e empresas em geral, e suas filiais, que
exerçam ou explorem sob qualquer forma, algum dos ramos
de engenharia, arquitetura ou agrimensura, ou a seu cargo
ti verem alguma seção dessas profissões, só poderão executar
os respectivos serviços depois de provarem, perante os Con-
selhos de Engenharia e Arquitetura, que os encarregados da
parte tecnica são exclusivamente profissionais habilitados e
regístracos de acordo com este decreto." O registro como ín-
clividual só é exigido do profissional que explora a profissão.
Assim, um engenheiro, empregado em uma firma de engenha-
ria, o qual tem a seu carg-o, por exemplo, a fiscalização ou
calculo de uma obro, executada pela firma empregadora, está
exercendo a profissão e não explorando-a. Neste caso não é
exigido o registro como firma individual. Se porem, o enge-
riheuo trabalhar por conta propria, esse registro é exigido."

- "Quanto aos arquitetos, continuou, existem duvidas que
precisam ser esc1arecidas. Aliás um arquiteto, registrando-se
como firma individual, entrou com recurso junto ao Conselho
Federal de Engenharia e Arquitetura, pois entende que, apenas
projetando e nada tendo a ver com a execução da obra, está
exercendo sua profissão e não explorando-a. O Instituto dos
Arquitetos do Brasil tambem nos consultou a respeito. Este
caso está na dependencia pois do Conselho Federal, Tambem o
Conselho Regional se reunirá para apreciar a consulta."

A sessão foi aberta pelo arq, Jorge Wil heím, que passou a
presiaência ao prof. Lisandro Pereira da Silva, êste, iniciando
os aebates, falou sobre o programa lecionado na Faculdade
ue que era airetor. Afirmou que os alunos da FAU haviam
organizacio um programa que consideravam satisfatório, po-
rém o Conselho Universitário, senao um orgão heterogêneo, e
talvez po•.' l.SSOconservador, não aceitou muitas das sugestões.
Lembrou que havia necessiaade de; o quanto antes, serem
conseguic.as a aprovação ao regimento da Faculdade e sua
autonomia.

Xecessírlade de mator couhecimeuto de detalhes consu-unvos

Tomando ·a palavra, o arq, Philipp Lohbauer afirmou aos
presentes qUe a piimeír-a questão era saber se é possivel en-
sinar Arqurtet.ura e, em caso ele resposta arír matíva, de que
mOLtO ceveiia o ensino ser ministrado. A seguir ressaltou a
necessidaae ao maior conhecimento de detalhes por parte do
ar qurtetc, sugei-ínuo para tanto maior numero de aulas da
caoeiia ae 'recníca da Construção.

Em torno da questão proposta pelo arq. Lohbauer giraram
os aebates, chegando, os que intervieram nas discussões, à
conclusão ce que um ar·quiteto, a par dos dons que lhe são
na turais, cieve ser formado pela escola. Esta deve-lhe portanto
fornecer os conhecimentos básicos sobre a materia, os quaís
serram oesenvolvidos na vida profissional. Discutiu-se em se-
gurca o problema da seleção dos candidatos às faculdades de
Ai-quítetui-a, chegando-se à conclusão de que não são satisfá-
tóríos os atuais exames vestibulares. A seleção deveria ser fei-
ta nos primeiros anos do curso, quanelo se ficariam conhecendo
melhor as aptidões aos alunos. O ·arq. Vila nova Artigas inter-
veio nas o íscussôes, afirmando que o problema do ensino
gira em torno ela necessidade de conjunção entre a prática e os
conhecimentos teór-icos,

Pouco contato humano

O piof. Flavio Mota historiou a seguir o surgimento oas es-
colas, ressaltando o antigo convívio entre mestres e discípulos.
Mais tarde, com a criação das academias, que visavam a uma
padronização dos conhecimentos, perdeu-se muito desse con-
tato humano. Além clisso, falta às nossas escolas uma visão
global do mundo. Os melhores trabalhos ela arquitetura mo-
uerria são os que têm maior ligação com os problemas huma-
nos, (;01110 os de produção, os econornícos, sociais, etc.

UM DEBATE: "ENSINO DE ARQUITETURA"

Intervindo, o prof. Lisandro da Silva declarou que um dos
itens que constam do plano de reforma da Faculdade de Ar-
quitetura e Urbanismo refere-se à criação de um ateliê, onde
os professores teriam mai-or contato com os alunos, ao mesmo
tempo que estes conseguiriam maiores esclarecimentos sobre
os problemas ligados à execução do projeto. O arq. Vilanova
Artigas ressaltou que se continuasse a ser ministrado o mes-
mo curriculo, mesmo com a introdução de ateliê, a situação
não se resolveria. O processo de ensino continuaria o mesmo
introduzido no século passado por Grandjean de Montigny na
Escola de Belas Artes do Rio de Janeiro e que hoje é adota-
do na Faculdade Nacional de Arquitetura. "Devemos lutar
contra a burocracia no ensino", afirmou,

Realizou-se no Instituto de Arquitetos do Brasil, sob o pa-
trocínio do NEDAB-IAB um debate sobre "Ensino de Arqui-
tetura", ao qual compareceram inúmeros arquitetos e professo-
res. A mesa que dirigiu os debates era composta dos srs. eng.
Lisandro Pereira da Silva, diretor da Faculdade de Arquite-
tura e Urbanismo; arq, Jorge Wilheim, presidente do NEDAB;
profs. Philipp Lohbauer, Flavio Motta e Jean Maitre-Jean, e
estudantes Jun Okamoto e Luís Fleuri de Oliveira, represen-
tando respectivamente os alunos da F'aouldade de Arquitetura
Mackenzie e da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo.

O ensino de U r banísmo

Os srs. Flavio Mota e Fleuri de Oliveira ressaltaram a ne-
cessidaele de o ensino de Urbanismo e planejamento fazer
parte de todo o curso.

O presidente do DAFAM, acadêmico Mello, presente aos de-
bates, fez sentir a falta da caeleira de Sociologia. Sendo o ar-
quiteto um profissional que projeta para todo o povo, deve
conhecer êsse povo. E como· não conta 'com êsse conhecimento,
vai fazendo tentativas. Seria necessário um maior conheci-
manto, de sua parte, dos problemas humanos gerais. Recor-
dou tambem que no curso de Urbanismo, que se pretende
introduzir como especialização, para eventual seleção de can-
c.idatos, pensa-se em exigir dos mesmos conhecimentos de
Sociologia ê Historia da Arte, presumindo que o arquiteto ou
engenheiro civil já possua conhecimento dessas matérias, o
que na realidade não acontece. O prof. Lisandro Pereira da
Silva falou no que será o Centro de Pesquisas ele Urbanismo
(ia FAU como laboratorio de pesquisas que permitiria a
r-riaçâo do curso de Urbanismo.

O ar q. Jorge Wílhetm salientou que existem dois aspectos
a salientar no problema em debate: os princípios gerais e o
método de ensino. No que se refere a este último aspecto, o



Con hectmento dos probtemas essenciais da nação

quatro categorias: casas residenciais, edifícios de uso
público, edifícios de apartamentos e blocos residenciais
e diversos.
A mostra será itinerante já se tendo em vista di-

versas cidades e países que requereram o envio da
mesma. Cada expositor poderá apresentar até três
trabalhos, podendo usar para cada trabalho um má-
ximo de três pranchas. A composição das pranchas é
inteiramente livre, podendo apresentar-se obras exe-
cutadas, em execução ou projetos. O prazo para en-
trega dos trabalhos vence no dia 31 de Maio.

ate liê poderia ser considerado um passo dado à frente na
questão, pois estabelece maior contato humano e debates
em torno de problemas. Ponderou que seria interessante, em
discussões com a que se estava realizando, chegar-se primeiro
11 resolução desta parte - o método de ensino, ·depois de es-
tabelecidas idéi·as gerais e concretas sobre os princípios que
reger-íam o ensino da Arquitetura.

o acadêmico Jun Okamoto falou na necessidade de se trazer
a prática para dentro da escola, ao que o arq. Ví lanova Arti-
gas ponderou que a prática não é apenas o conhecimento
rnecânico de por menor es construtivos. "A prática, affrmou, é
primeiramente o conjunto de problemas essenci·ais da nacio-
nalidade. Quando se fala na escala humana, no homem
como centro da preocupação arquitetõnica, isso não signi-
fica apenas a medida física, 111as ta mbern o homem COlll0

elemento social. Quando se pensa que 25% dos cariocas
vivem em favelas, pode-se perceber que as míriúcías de um
código de obras, prescrevendo alturas de muros divisórios,
por exemplo, constituem parte tão insignificante do problema,
que de forma 'alguma podem ser considerados o centro das
preocupações dos arquitetos. Quando se pensa em dar um sen-
tido mais humano ao ensino, e nos principios gerais que de-
vertam reger uma escola, não devemos prender-nos tão so-
mente a problemas de pormenores construtivos, nem a aspec-
tos superficiais ela legislação da construção. Devemos, isto
sim, promover um amplo debate entre estudantes e professo-
res sobre os problemas ela nação, que atingem diretamente o
problema da Arquitetura e elo seu ensino. Para tal, é íridispen-
savel a liberdade de discussão e de cátedra."

UM DETALHE

Prosseguindo a série de detalhes apresentamos um
de autoria do arquiteto J. Vilanova Artigas visando
a padronização de, portas e batentes.

Líbei-dade de cátedra

o prof , Lisandro Pereira ela Silva, falando na dificuldade
de formar professores, confirmou que de fato ultimamente a
liberdade de cátedra não fóra rigorosamente mantida, inclusive
na própria Faculdade de Arquitetura e Urbanismo.

Especificações.
1 Dar ao vão bruto (fora do revestimento) llcm

mais do que a folha da porta

o debate versou a seguir sobre as diversas condições obje-
tivas que impedem o maior desenvolvimento do ensino nas
(luas escolas existentes em São Paulo. Salientou-se então, fi-
nalizando, a importância de serem realizados novos debates
para discussão mais específicas sobre o ensino da Arquitetura,
corri maior participação elos professores e diretores das duas
escolas.

Colocar os tacos 3cm fora da parede
Os tamanhos dados referem-se à folha da porta
e não à luz entre batentes. Dê à folha medidas
inteiras (60, 70, 80) conforme o caso.
Coloque os batentes de maneira que eles fiquem
pregados nos tacos 3cm salientes da parede.

5 A guarnição vai até o chão; o rodapé remata nela.

2
3

4

N. E. D. A. U.
6 A altura das portas é de 2,00 metros.

Estiveram em S. Paulo, no mês de Fevereiro, di-
versos jovens arquitetos e estudantes de arquite.tura
do Chile, Uruguai e Argentina. Naquela ocasião o
I. A. B. acolheu em sua sede diversos trabalhos tra-
zidos por êsses grupos e. o NEDAB ofereceu-Ihes um
jantar de confraternização. Este congraçamento de
profissionais e estudantes deu seus frutos. Recebemos
uma carta do Uruguai na qual comunicam a funda-
ção do N. E. D. A. U. (Nucleo de Estudos y Divulga-
cion de Ia Arquitetura en Uruguai); esta entidade
promoverá palestras, estudos, levantamentos e expo-
sições, - desejando um eficiente e constante inter-
câmbio de, exposições, conferencistas e caravanas com
os diversos grupos brasileiros do NEDAB.

CONGRESSO IX'l'EHl\'ACIOXAL DE ARQUJ'J'E'J'OS

EXPOSIÇÃO DE ARQUITETURA

De 9 a 16 de Julho próximo, realizar-se-á em La Haia
(Holanda ) o IV Congresso organizado pela União Interna-
cional de Arquitetos; êste conclave, conforme temos noticiado,
será dedicado ao problema da habitaçã-o, havendo exposições
anexas e publicando-se a seguir um livro dedicado a êsse te-
ma, com os melhores exemplos existentes. Estão sendo pro-
gr-amadas diversas manifestações culturais e recreativas. O
Congresso terá sessões plenárias e reuniões de cornissões de
trabalho. Já está encerrado o prazo para o envio de teses;
estas serão oferecidas aos delegados sob forma de apostila ou
livro; os delegados receberão posteriormente, grátis, os resul-
tados d-os debates. A participação custará 6.000 francos fran-
ceses por delegado; os acompanhantes pagarão 4.000 francos
franceses e os estudantes 20 florins holandeses (2.000 francos
ft·anceses). Três estudantes por país, poderão participar sem
despesas. O preço para excursões a Amsterdam e para a noite
de gala serão respectivamente de l.500 e l.000 francos nan-
ceses, A assinatura papa o livr-o "Housing 1945-1955" será de
2.500 francos franceses. Para qualquer informação dirigir-se
ao I. A. J3. ou diretamente à "I. U. A. Convention Bureau,
City Hall. The Hague, Holanda".

Sugerimos à diretoria do I. A. B. que estude 'a possibilidade
de'

c

organizar-se U111a caravana; talvez haja, destarte, possibili-
dade de obter o transporte cem vantagens; de qualquer forma,
ser-ia interessante que a diretoria do I. A. B. mantivesse in-
formados os associados por meio de circulares. Necessitam os
associados igualmente de informações a respeito do próximo.
Congresso Nacional de Arquitetos: onde se realizará? Quando?

O Núcleo de Estudos e Divulgação da Arquitetura
no Brasil do Instituto de Arquitetos do Brasil, depar-
tamento de S. Paulo, - continua organizando uma
exposição de arquitetos diplomados a partir de 1944
e residentes em S. Paulo. Para êsse fim poderão se;r
retiradas no L A. B. pranchas de "Eucatex" de
61 x 81 cm.
Já foi escolhido o júri de premiação da exposição:

arqs. Rino Levi, Oswaldo Bratke e, Vilanova Artigas.
Haverá grande número de prêmios sendo os trabalhos
divididos, para efeito de julgamento e premiação, em



REVISTA DAS REVISTAS

ARCHITECTl."R ..\T, R1.J('ORD (Janeiro - EF.. l'l'.l

Número dedicado a eelifícios para universidades, nos Est a-
dos Unidos. Infelizmente é um dos números mais fracos no
gênero; poucos exemplos interessantes. Alguns dos prédios de
Mies van der Rohe para o I11inois Institute of 'I'echnologv
(inclusive a Faculdade de Arquitetura que deu margem a
alguns àebates nêste bo lettm ) : um artigo sôbre o problema
da alilnentação nas escolas superiores; e urna quantidade Ül1-

pressionante C:e anúncios.

BAUWELT (F'cvcrctr-o - Alemanha)

Este semanário dedicado à arquitetura e à engenharia,
traz poucas novidades êste mês; uma biblioteca bem detalhada
ern Ber lirn, já construíàa, algU111aS obras de Saarinen, por de-
mais parecidas com Mies van der Rohe, artigos sôbre insola-
cão, problemas de energia atômica que possam influenciar a
construção. Há uma nota bem ilustrada sôbre os edifícios do
Ibirapuera, com uma descr-ição pouco exata (o Palácio de Ex-
posiçôes é considerado planetário, o auditório corista como
tendo sido já construído e nem todos os edifícios são atrtbuí-
elos a Oscar Níemever ; por outro lado não são citados os seus
colaboradores.)

ARCHITECTl."RAL DRSIGX (2 - Iug laterruj

Ern interessante nota editorial critica-se duramente a clire-
toria elo R r. B. A. ("Royal Institute of Brí tish Architects")
por se ter colocado contra a formação dum sindicato ("union")
do qual participassem arquitetos, empreiteiros de obras, téc-
nicos etc. Apesar da resposta a um questionário ter demonstra-
do que 63 ':"0 dos associados era favorável, a eliretoria boicotou
as negociações. Diz a revista: "Pr-essionar para a for-mação
dum sindicato significa pressionar para obter melhores pa-
garnerrtos, U111a 111a!Or parte dos benefícios. O R. L B. A. é
dirigido por lU1Xl minor-ia de empregador-es." Sugere-se ainda,
para defesa ela classe e ele seus componentes, que seja obriga-
tório o uso de placas com o nome do autor do projeto nos
canteiros de obras. Para nós, que tão habituados estamos com
o uso dessas placas, parece-nos estranho que os arquitetos ele
outros países não tenham êste costume.
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PORe\! (u.os 8/B/10 - Holan da j

A revista está nestes númer-os fazendo urna comparação en-
tre a arquitetura 60S Estados Unidos e a da Holanda. Eví-
eleneiam que nêste país há duas correntes: uma tradicionalista
e outr-a que se inspira nos melhores trabalhos dos arquitetos
que habitam os EE. UU. Gostamos ele certos aspectos da ar-
quitetura holandesa: sua preocupação pelo urbanismo, uma
calma de ritmos nas fachadas, o bom uso ele materiais locais
e do tijolo. lVIas há algo que realmente não entendemos e que
(! C0111U111 à arquitetura européia: são as plantas d8S edíf'ícíos
ele apartamentos; podemos compr-eender que o. modo de "ida
elos POYOS europeus se~·adiferente do nosso, obrigando certas
soluções di versas das que estamos acostumados a projetar.
Mas, meS1110 assím, não podemos cornpreender a circulação
extremamente complexa que frequentcrnente existe nos apar-
tameritos europeus: os c.:onlütórios separados pela sala, o ba-
nheiro perto da entrada e longe dos dormitórios, a coziriha
ele la t.o ela entrada ete. Publicam entre outros trabalhos
amer ioanos um bonito conjunto de pequenos apar-tamentos.
do arq. Craig Elwood (ví.Ie clichês).

- a:
CIl

a:
CIl



ARQl!ITB'l'URA ;\IEXICO (dezembro 1954) 1 - entrada; 2 - hall; 3 - refeições; -1 _ cozinha; 5 - c.
lavabo; 6 - estar; 7 - dormitor ío crianças; 8 - dormítorio
casal; 9 - banheiro.Entre outros assuntos aos quais voltaremos, e iniciando o

texto eleste numero encontramos a publicação ela conferênda
realizada pelo arquiteto José Villagran Garcia com o titulo de
"releias vigentes na arquitetura atual", Referindo-se à necessi-
dade de meditação sobre os rumos da arquitetura contemporâ-
nea traça ele uma imagem sintética dos movimentos estéticos
do início do século até hoje. Assim, fala doa importância das
teorias funcionalistas de Gropius e a mecanicista de Le Cor-
busier, derivadas da tecnogenética de Godofredo Semper que
muito influiu na cultura destes últ.imos cinquenta anos, ern
que o racíonaltsmo e cientifismo assumiram a forma rornán-
ticamente exaltada. Alude tambem à contraditória teoria or-
gânica do excêntrico \Yright, teoria que ele acha ainda con-
fusa e não suficientemente estudada pelos críticos, especial-
mente quando o seu criador diz que "arquitetura orgânica é
arquitetura livre da democracia ideal". O conferencista atinge
em seguida o ponto crucial doa questão ao contemplar a si-
tuação de hoje onde ele constata a existência de duas grandes
correntes ou orientações que sem serem opostas nem paralelas,
sinuosamente se ínter penetr-am: urna que tende a cer ta "In-
tcr-naciona lizaçâo" de soluções formais e uma outra que busca
o que seja "local e próprio". Os integrantes da ala "interna-
dona lista" são considerados forma listas e, portanto "neo-
acadêmicos", imitadores paradoxalmente dos arquitetos mais
a nti-acadernicos, como Le Corbusier, Gropius e mesmo Van
der Rohe que em 1927 declarou: "a forma como fim é forma-
lismo e como talo objetamos pois só aquilo que se vive com
intensidade é capaz de possuir intensidade de forma". Cita a
seguir Garcia o exemplo evidente de formalismo no caso da
Capela cIo Instituto Armour de Van der Rohe cuja fachada
foi reproduzida por Saarinen no dinamõmetro da General
Xl otors e ainda por Philip Johnson na residencia Hodgson.
Ora, isto é grave, pois se é verdade que ciência e filosofia
não te em fronteiras políticas e os costumes e os usos das
máquinas são os mesmos em diversos lugares do mundo, não
significa que o homem seja igual, pois cultura e economia
são sempre regionais; as idéias somente são universais quan-
do humanas pois as idéias aplicadas a problemas locais dão
reações locais. A segunda corrente que segue o local e o pró-
prio divide-se em dois camínhos para o objetivo comum: uma
que se apoia em formas tradicionais de tempos históricos
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Philip C. .Ioh nsou: Casa Saar+nen: Bdifício de dí na-
mómetvos • General )[otors.

o arquiteto que fizesse algo maior, para atender U111 caso
cie exigências particulares, influiria negatívamonta quanto à
autenticidade do projeto, dificultando o trabalho do profissio-
nal, pois iria fugir à realidade nacional que ele pretende in-
terpretar. O modernismo atravez da ocidentalizaçüo precipitada
ela arquitetura entra em choque com os costumes e mentalicla-
eles regionais que estão procur-ando adaptar às consequen-
cías da inclustrialização que é inevitavel mas que provoca um
clesequilíbrio regional no que se refere ao emprêgo de ma-
teriais locais e tradicionais.

O que não devemos, dizem eles, é cair no formalismo ele-
corrente do fato ele querermos fazer "arquitetura para ficar
na Historia como exemplo do século". O mais importante é
resolver realisticamente e deixar acabada a obra tecnicamen-
te perfeita. "Construção" e não "forrna",

passados por-ém locais, em casos críticos for mas anacrônicas
como na Rússia ou Espanha, e outra, de estrutura moderna e
reg ioria l, nU111a maneir-a lenta e inobservacla, por-ém firlue. O
que devemos seguir, diz o conferencista é esta ultima "ati-
tude" seru nos preocupar-mos corn a "solução" que pertence
aos artistas em particular. O que é importante, conclue, é eles-
cobrir a "essência" do que é autenticamente local nas obras
de nosso secular patrimõnio histórico e artístico, afim de
demonstr-ar o que realmente S01110S como povo e nação.

SIXKKKTIKl: - (Dezembro 1954 - Japão)

Ao folhear uma revista japonesa logo fica-se informado so-
bre a grande quantidade de construções naquele pais e salta à
vista a preocupação de seus arquitetos na procura ele uma
arquitetura nacional contemporânea. Assim é que nos inte-
ressamos por 11l11a mesa redonda levada a efeito por Ul11.

grupo cle jovens arquitetos locais, à semelhança do que acon-
tece entre nós.

Procur-ando encontrar o padrão de unidade de habitaçáo
possível para o habitante médio, chegam. eles à apresentação
ele um modelo que repr-oduzímos no clichê. Base de cinco pes-
soas num total de 23 "tsubo" sendo "tsubo" U11la medida 1110-

clular ~!lIe equivale a 1,80 111 por- 1,80 m, portanto, aproxima-
damente 7-1 m.q.
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SÃO PAU L O

MODIFICAÇAO NO CONSELHO DIRETOR

Soubemos que o arq. Gilberto Junqueira Caldas
requereu licença por motivos particulares, do cargo
de 2.° secretário; razão: mudança de residência para
Campinas. O arq, Ciampolini indicou estatutàriamen-
te o arq. Wilson Maia Fina para assumir o cargo dei-
xado vago.

COMISSAO DE FUNDOS

Foi formada, com o fito de levantar as somas ne-
cessárias para a restauração completa da sede, uma
comissão integrada pelos seguintes arquitetos: Maria
Thereza Barros Camargo, Eduardo Kneese de Mello,
Plinio Croce, Jarbas Karman e Jorge Wilheim. Al-
gumas iniciativas foram tomadas, em três direções:
apêlo a colegas, apêlo a um grupo de firmas e enti-
dades, estudo da realização duma festa-baile-show
na sede social. Depois eu conto ...

COMISSAO DE OBRAS

A fim de coordenar os trabalhos de projeto e cons-
trução do pavimento superior da sede do IAB, foi
nomeada uma comissão, da qual faz parte entre ou-
tros, o colega Ariosto Mila.

ARQUITETURA BRASILEIRA EM ISRAEL

Sob os auspícios da Associação de Relações Cultu-
rais Israel-Brasil realizou-se no Museu Bezabel de
Jerusalém, a inauguração de uma grande exposição
de arquitetura brasileira, com a presença do Exmo.
Sr. Moshe 'Sharetton, primeiro ministro de Israel e
Exmo. Sr. Nelson Tabajara de Oliveira, ministro do
Brasil. A mostra inaugurada foi organizada pelo
NEDAB do Rio de Janeiro, tendo estado em São
Paulo, durante o mês de Janeiro, em exposição no
Museu de Arte.

PROBLEMAS REIVINDICATÓRIOS
;DE ARQUITETOS

As últimas reuniões semanais do NEDAB do r. A. B.
de São Paulo foram dedicadas a discutir e recolher
uma série de reivindicações profissionais a fim de
serem encaminhadas para resolução satisfatória da
forma mais eficiente possível. A estas reuniões pú-
blicas compareceram numerosos colegas, tendo já
sido compiladas uma lista de reivindicações referen-
tes a registros, relações com a Prefeitura, e outras
repartições públicas, escolas técnicas etc.

"PROBLEMAS URBANOS DE S. PAULO"

Realizou-se na sede do departamento de São Paulo
do Instituto de Arquitetos do Brasil, o debate pro-
movido pelo NEDAB, sôbre, os "Problemas Urbanís-
ticos de São Paulo", tema êsse que foi subdividido
nos seguintes ítens: 1 - Centro e periferia; 2-
Assistência aos bairros; 3 - Desdobramento da ad-
ministração municipal. A criação de subprefeituras.
A sessão foi aberta pelo arq. B, Castelo Branco,

que ressaltou de início o caráter objetivo que o
NEDAB pretendia dar ao debate, quanto à resolu-
ção imediata dos problemas que mais afligem a po-
pulação. Convidou a seguir os arquitetos e urbanistas
Leo Ribeiro de Morais e Carlos Lodi, e o subprefeito

Boletim Mensal N.O 16 Maio de 1955

Redatores: Jorge Wilheim - Telésforo Giorgio Cristofani

de Santo Amare, dr. Valdemar Teixeira Pinto, a par-
ticiparem da mesa dirigente dos trabalhos, passando
a direção dos mesmos ao arq. Armando Ciampolini.

O Plano Diretor da Cidade

Iniciando os debates fez uso da palavra o arquiteto
Leo Ribeiro' de Morais, que apresentou um relato
suscinto das atividades desenvolvidas até agora pela
Comissão Orientadora do Plano Diretor da Cidade.
Esta comissão, salientou, tem, realizado um trabalho
que se poderia chamar de acadêmico, mas, capaz de
indicar a solução para os problemas urbanísticos da
capital. Traçou a seguir considerações sôbr e o esque-
ma proposto pelo prof. Anhaia Melo, no qual estão
enquadradas tôdas as necessidades urbanísticas de
São Paulo.
Prosseguindo na exposição, declarou o arquiteto

Leo Ribeiro de Morais que os trabalhos mais interes-
santes da Comissão foram os realizados no sentido de
melhor aproveitamento do terreno, com a finalidade
de estabelecer proporções certas entre área construi-
da e áreas para recreação. Salientou ainda que todos
os elementos da Comissão têm realizado pesquisas
profundas e importantes e hoje estão discutindo jus-
tamente os ítens programados pelo NEDAB para
aquêle debate ..

Necessidade da decentralização administrativa

Chegando a conclusões quanto à melhor solução
para os problemas urbanos de São Paulo no que diz
respeito à assistência aos bairros, propôs, o arq. Ri-
beiro de Morais, a divisão da cidade em agências mu-
nicipais, capazes de se colocarem a par dos problemas
dos bairros e resolvê-Ios satisfatoriamente.
O arquiteto Carlos Lodi expôs a seguir seus pontos

de vista quanto à criação de subprefeituras ou agên-
cias municipais, como haviam sido designadas pelo
orador anterior. Apresentou as vantagens da decen-
tralizaçâo da administração municipal; que passaria
a funcionar através de unidades obedecendo a planos
orientadcres gerais que as abrangessem em sua tota-
lidade. Em um aparte, o arquiteto Vilanova Artigas
ressaltou a necessidade imediata daquela decentra-
lização.

Os "terren.stas"

O arquiteto Ribeiro de Morais expôs a seguir a si-
tuação calamitosa em que' se encontra São Paulo,
devido acima de tudo, às especulações imobiliárias dos
chamados "terrenistas".
Declarou o dr. Valdemar Teixeira Pinto que as leis

vigentes são inadequadas, Existem casos absurdos de"
loteamentos que são aprovados, aliás inteiramente de
acôrdo com os dispositivos legais, sem entretanto pos-
suir um mínimo de requisitos indispensáveis para que
possam ser considerados, por assim dizer, habitáveis.

Ressaltou em seguida o arq. Leo Ribeiro de, Morais
a necessidade de um levantamento urbanístico, e que
ainda está por ser realizado em nossa capital. Afir-
mou que. a prefeitura não está aparelhada para resol-
ver os problemas que lhe dizem respeito. O compra-
dor de um lote de terreno que deveria ser protegido e
esclarecido pelas autoridades municipais sôbre o que
adquire dos "terrenistas", no entanto não o é.'



Os melhoramentos públicos de São Paulo

o arq. Carlos Lodi teceu considerações sôbre a re-
Iaçâo existente entre as áreas da capital diversamente
dotadas de melhoramentos públicos. Relatou, aos pre-
sentes, os estudos de levantamentos efetuados nesse
sentido, através da utilização de curvas delimitando
as zonas da cuprtal. A primeira dessas curvas envoltó-
rias, abrangendo áreas da cidade que possuem todos
os melhoramentos (como tal entendido um mínimo de
cinco serviços públicos, tais como água, luz, esgôto,
pavimentação e transporte), delimita uma área de
apenas 60 quilômetros quadrados, e isto até o fim do
ano passado. A curva seguinte, envolvendo zonas do-
tadas de no mínimo um melhoramento público, abran-
ge uma área de 140 quilômetros quadrados. A envol-
tória seguinte, correspondendo a áreas desprovidas de
melhoramentos, corresponde a uma superfície de 154
quilômetros quadrados, e é habitada por 1.300.000 pes-
soas, que vivem portanto desprovidos de serviços pú-
blicos!

A municipalização dos serviços públicos

Tratou-se a seguir sôbre a conveniência de todos
os serviços públicos passarem à competência do muni-
cípio, inclusíve os de água e esgôto.
A uma pergunta do arq. Vilanova Artigas sôbre o

tato. de os serviços de água e esgotos serem estaduais
e todos os outros municipais, esclareceu o arq. Carlos
Lodi que, devido à falência da companhia estrangei-
ra - a Cantareira - que explorava àqueles serviços,
o Estado os arrematara.

O subprefeito de Santo Amaro, dr. Valdemar Tei-
xeira Pinto, prestou esclarecimentos quanto às van-
tagens da passagem dos serviços públicos para o âm-
bito municipal. Ressaltou as deficiências do serviço
de água e esgotos na sua subprefeitura, onde a área
servida por água encanada é de apenas 8% da total.
Mostrou a seguir as vantagens e 'facilidades da exe-
cução dos serviços públicos quando todos são muni-
cipais.· Cria-se um perfeito entrosamento entre todos,
facilitando sobremaneira sua realização.

Assistência aos bairros

Falando sôbre a melhor maneira de ser prestada
uma perfeita assistência aos bairros, disse o arquiteto
Ribeiro de Morais que o problema seria resolvido pe-
la criação de agências municipais, onde os moradores
dos bairros exporiam as necessidades do local. Essas
agências teriam funções amplas, tais como aprovação
de plantas, prestação de assistência aos que quisessem
construir, traçado na rede de águas e esgotos e, in-
clusive, disporiam, de arrecadação própria.
A seguir, o arq. Carlos Lodi expôs a necessidade

da criação imediata de "distritos", núcleos em tôrno
dos quais desenvolver-se-ia a vida da coletividade. A
cidade deve planejar o todo, o plano diretor, porém
é preciso sentir o bairro, como um conjunto humano,
para ser possível a solução de seus problemas carac-
terísticos, iner.entes a cada local. Seriam criadas zo-
nas de interêsse nos bairros, funções urbanas que
aliviariam o centro.

O sr. Valdemar Teixeira Pinto teceu considerações
sôbre a estruturação das subprefeituras, salientando
que a de Santo Amaro não poderia servir de base, pois
está muito mais desenvolvida do qu= se poderia dese-
jar para uma subprefeitura. Afirme .J.ue considerava
aquela região como a que irá receber' futuramente os
excessos de população da capital. Apesar de todos os
técnicos reconhecerem a importância daquela zona,
ela não possui ainda um plano de extensão, que se
torna imprescindível.

Esgotado todo o material de debate foi encerrada a
discussão, tendo-se chegado à conclusão unânime de
que para resolução dos problemas mais imediatos da
cidade é necessária e urgente a criação de subprefei-
turas ou agências municipais.

UM DETALHE

Publicamos novamente um detalhe construtivo de
autoria do arq. Rino Levi. Trata-se duma janela da
residência do sr. Olivo Gomes em São José dos Cam-
pos. Características: 1 - cobertura; 2 - camada de
ar; 3 - laje de tijolo furado; 4 ~ roldanas movimen-
tadas mediante manivela; 12 - persiana metálica;
13 - vidro; 14 - basculante: 5 - madeira; 10 ~ pa-
.rapeito metálico ..
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Urbanismo
"URBANISMO É ARQUITETURA COLETIVA"

A respeito de artigos publicados no jornal "O Es-
tado de São Paulo" na sua seção "U.ttBANISMO",
escreve-nos o arq. B. Castelo Braneoc-

Embora os temas abordados por esta seção especia-
lizada sejam sempre os mais palpitantes, em- relação
aos amplos problemas de urbanismo a se resolver em
nosso país, e, em particular, na cidade de São Paulo,
nem sempre os pontos de vista e conceitos emitidos
são claros e coerentes. Muitas vêzes são. expostas
Idéias anacrônicas e confusas, algumas delas hoje não
mais sustentáveis; outras vêzes a focalização dos pro-
blemas é errônea ou superficial dando, assim, àquela
seção um sabôr empírico bastante acentuado e pre-
juuícial ao público leigo. É flagrante, por exemplo,
no artigo intitulado "~'AVELAS", a separação esta-
belecida pelo articulista entre Urbanismo e Arquite-
tura. Cito, textualmente, os seguintes trechos:- "É
preciso que nos empenhemos desde já na formação em
nossa terra, de uma consciência urbanística, que am-
pare o exercício da função social do arquiteto". Mais
adiante lê-se:- "O urbanismo só poderá contar com
a colaboração. da arquitetura quando realizada na
escala humana, atendendo às necessidades do ho-
mem".

Ora, o urbanismo deve ser encarado como a umao
entre todos os meios sucessivos nos quais os sêres
humanos desempenham suas necessidades e obrigações
vitais: o meio familiar de habitação e descanso, o
meio de recreação espiritual e física, etc.. A arquite-
tura está para uma casa assim como o urbanismo está
para uma cidade. Não existe difere.nça de "natureza",
existe apenas diferença de "grau". Urbanismo. é ar-
quitetura coletiva, porque é a resolução dos problemas
ecológicos dos aglomerados humanos. E arquitetura
realizada na escala humana e atendendo às necessida-
des do homem é arquitetura enquadrada no contexto.
social (planejamento urbano e rural).

Para não ser incompleto, sem querer me alongar
muito, citarei um parágrafo de um artigo. intitulada
"O Maior Entrave", no qual o. autor esquematizanda
as dificuldades que surgem ao se querer aplicar os
princípios fundamentais do Urbanismo chega à con-
clusão. de que "o maior entrave" é a incompreensãa
do povo.

Diz o autor:- "Verdadeiramente, nada mais dificulta
a ação. da urbanismo que a incompree.nsão. Não resta
a menor dúvida de que cumpre às prefeituras muni-
cipais, antes de mais nada, explicar ao público o que
afinal significa o termo "urbanismo".

Todos nós sabemos, que, Urbanismo. não é um pro-
blema de informação ou de educação de homens. É
evidente que um movimento de caráter informativa
seria um admirável ponto de partida para a renova-
ção do nosso "habitat", principalmente - e de iní-
cio - quanto às condições mínimas de salubridade de
uma habitação, princípios de higiene, ritmo de vida,
influência dos fatôres cósmicos, atmosféricos e telú-
ricos, alimentação sadia, etc., etc.. Porém isto nada
significa quando o problema fica sem ser resolvido
quanto ao seu aspecto técnico-econômico-financeiro.

No estada de coisas em que estamos mergulhados,
nem todos podem conseguir o seu bem-estar mínimo,
ou alcançar o pleno florescimento de sua saúde física
e mental, ou trabalhar num ambiente digno e huma-
no, ainda que tendo compreendido suficientemente
a sua importância e necessidade.

C. E. D. U. R.

Realizou-se na mês de Maio uma reunião. de deba-
tes do Centro de Debates de. Urbanismo do 1. A. B.;
foram informantes os colegas Leo Ribeiro de Morais,
Carlos Lodi e Wilson Maia Fina, tendo havido inte-
ressante projeção de diapositivos sôbre a cidade de
São Paulo.

"VOCE, O ARTISTA, A SOCIEDADE"

No terreno das artes plásticas, tôda discussão. e
crítica leva em consideração certos conceitos, como:
formalismo, conteúdo, forma, etc. As duas grandes
correntes do pensamento estético que, mais "doutri-
nam" são as diversas formas do abstracionismo dum
lado e o realismo do outro; inúmeros grupos e artistas
que não aderem a essas correntes, "flutuam" em bus-
ca de. certezas. Evidentemente as conceituações esté-
ticas de nossa época são pouco claras; cremos mesma
que somente através de muito debate e amadureci-
mento da situação em geral, poderão os artistas real-
mente estabelecer bases seguras de orientação esté-
tica. Publicamos abaixa um artigo do crítico inglês
John Berger, que tivemos ocasião de ler na revista
"Mundo Estudantil", no qual o autor aborda o proble-
ma acima dando. suas definições a certos vocábulos
comuns na crítica estética de hoje.

"Ninguém pode negar a crise. da arte conternporâ-
nea ocidental. A situação do artista na sociedade, seu
total fracassa em transmitir a realidade, com raras
exceções, - o grande número de improvisados, - tu-
do isto atesta a existência dessa crise. Par outra lado,
para qualquer pessoa capaz de raciocinar e não de
repetir chavões, - deve-se admitir que para desen-
volver-se a arte, do realismo socialista, se encontram
inúmeras dificuldades; o artista, deveria par ordem
nisto.

Há diversas maneiras de se analisar a desintegra-
ção da arte no regime econômico decadente do capita-
lismo. Há igualmente diversos modos de se conceítuar
o papel do realismo socialista. Frequentemente am-
bas as questões se aproximam, do ponto de vista de
estilo daquilo. que superficialmente se chama pintura
e esc~ltura. Mas se a obra deforma a natureza é cha-
mada de formalista, se inclue por demais detalhes
desnecessários, é apelidada de naturalista; caso reflita
de forma forte à natureza, se chamará realista. Cada
uma dessas denominações pode ser válida. Mas a sua
aplicação é geralmente automática e por demais
rígida.

Creio que um bom caminho para compre.ender o.
problema fundamental, seja o de examinar novamen-
te e definir certos termos-chave. Não se trata de um
pedantismo semântico, mas de, esclarecimentos de
conceitos que existem por traz dêsses vocábulos.
Inicialmente, a técnica. É frequentemente menos-

prezada pelos chamados artistas de, vanguarda, as
quais pensam ser a técnica uma mera série de truques
acadêmicos automáticos; a palavra técnica deve abar-
car todos os problemas que o artista tem a resolver
em seu atelier, com exceção das problemas de inten-
ção e filosóficos. Deve incluir todos os problemas de
desenho, composição, côr, relação tonal etc. Deve-se
ter presente que o "modo" de dizer-se algo sempre

Um detalhe da "Natividade" (inacabada)
de Píer deIla Prancesca.



afeta "aquilo que é dito". É quasi impossível marcar-
se uma linha divisória. Mas se pensarmos nos meios
usados pelo artista para transmitir sua visão, meios
incluídos na técnica, perceberá sua limitação: forma,
cor, desenho etc.; limitação que os transformaria, iso-
lados, em meros exercícios técnicos. Esta definição do
vocábulo técnica, leva-nos inevitàvelmente a perce-
ber que o essencial, o elemento dinâmico de tôda obra,
é o conteúdo: o propósito com o qual se inicial o tra-
balho técnico.

Conteúdo é frequentemente confundido com "as-
sunto", apesar de ser a diferenciação muito simples,
Conteúdo é aquilo que o artista encontra dentro de
seu assunto. O conteúdo duma obra não depende da-
quilo que o artista interpreta e sim da maneira de
interpr etá-lo e, por conseguinte, de sua total atitude
em relação à vida em geral. O temperamento dum
artista, isto é: sua personalidade já condicionada pela
experiência prévia, - pode levar o artista a preferir
certos assuntos. Aquilo que êle vê nesses temas, o
conteúdo de sua obra, depende de sua filosofia, de
sua compreensão da realidade. No entanto, apesar
de se compreender que o. conteúdo é algo mais pro-
fundo que o próprio temperamento, - há ainda os
que se queixam do "perigo" de "afogar" a originali-
dade do artista. Este temor se baseia num equívoco.
Originalidade é uma qualidade que não se deve

procurar concientemente. É uma ironia que os artistas
"avançados" de Paris, Londres, Nova York, Tokio,
Roma, queiram antes de mais nada ser "originais" e
que, quando suas obras estão reunidas numa mesma
exposição, não se possa distinguir uma da outra. A
originalidade não é uma excentricídade de visão mas,
ao contrário, uma questão de fidelidade com a qual
um artista descreve, a verdade. A individualidade dum
autêntico artista é indestrutível e essencial. É a indi-
vidualidade do artista que lhe permite descobrir
aquilo que é típico.
O típico é considerado amiúde, errôneamente, co-

mo tendo o significado de valor médio. O típico, é 'o
particular visto em relação ao geral. O artista deve
fazer o possível para identificar-se com o assunto
específico de sua obra. Se assim não faz, apenas es-
tará generalizando. Mas há sempre uma parte de si
próprio (que podemos chamar de individualidade)
que é obrigada a manter certa objetividade. com re-
ferência ao assunto da obra. É atravez desta indivi-
dualidade objetiva que o artista pode - na medida
em que tenha uma compreensão profunda da reali-
dade. objetiva, -. guardar um sentido de proporção,
relacionar o particular ao geral e destarte descobrir
aquilo que é típico, característico; esta descoberta
será o eco da experiência de milhares de pessoas. A
.intensidade desta descoberta depende. de sua inteli-
.gência.

Imaginação, contràriamente ao que muita gente
pensa, - não é habilidade para inventar fantasias
e sim a habilidade para descobrir aquilo que existe:
mesmo quando escondido. O processo imaginativo é
sempre um processo de conexão, correlação. Por
exemplo, os cientistas usam a imaginação para prever
a conexão entre causa e efeito; o poeta emprega sua
imaginação para a conexão por meio' de imagens; '0

escritor para correlacionar seus personagens com a
história da época em que os situa: Mas, em cada caso,
o resultado é a conexão entre o particular e, o geral
para desta maneira dar ênfase a algo que, de outro
modo, seria apenas coisa admitida e banal.

Sei que algumas dessas definições são rudimentares.
Mas encontrámo-nos hoje numa situação peculiar que
também é complicada, Estamos forjando uma estética
que possa corresponder a uma situação dada. Ao con-
trário, no passado, provàvelmente por escassos co-
nhecimentos e visão histórica, nossos antepassados
sempre deixaram que a situação forjasse a estética,
analisando-a e compilando-a "a posteriori".

Para terminar, desejaria dizer algo sôbre o vocá-
bulo arte. Não creio que a arte seja um ideal sagrado
e um caminho de 'salvação. Tôdas as suas grandes
tradições demonstram que a arte deva ser considerada
corno um produto acessório: um resultado da aptidão,
eficiência e imaginação mediante' as quais um homem
possa levar a cabo um determinado trabalho."

REVISTA DAS REVISTAS

.BAUEN·\VOHl'íEN (1, 2 -. Alemanha)

Esta revista é bem apresentada, do ponto de vista gráfico;
não tanto a paginação como o trabalho de clícher-ía e im-
pressão, aspectos importantes numa publicação dedicada à
arquitetura. Nestes números há bons detalhes decorativos, um
interessante centro de compras realizado em Rotterdam, e
um artigo de Werner Hebebrand sôbre problemas urbanísticos
de cidades grandes, Abaixo, aspecto do centro de compras,

BOLETIM DO "Aí\IERICAN INSTITUTE OF ARCIDTECTS

(Dezembro 1954)

A quase totalidade do texto dêste boletim é dedicada à
necessária modificação e correção de certos preceitos urba-
nísticos, necessidade esta verificada pel-a "inevitabilidade" da
guerra. Os redatores fazem inicialmente um apêlo à reestru-
turação dos Comitês de Defesa Civil dos quais deveriam par-
ticipar também arquitetos, a fim de todos t.rabalharern desde
já "em função do ataque". Escrevem textualmente: "Tôda
cidade deveria ser estudada tendo em vista operações de
emergência"; o problema todo está em dispersar a população;
admitem que esta idéia seja difícil de ser aceita, pois leva a
uma diminuição da vida corrrunítár ía, mas, se cogttarrnos na
economia futura de não ter que resolver os graves problemas
de tráfego centralizado, poderemos chegar à conclusão que a
dispersão é também uma solução econômica. Aàmitem. que
esta tendênc1a nem, sempre é muito natural ou humana e
por-isso acham que "deveriamos educar aquelas pessoas que
ti-atassem iniciahnente do caso, compi-eender as vantagens
econômicas, para podermos vender a idéia da dispersão, não
necessàriamente como uma necessidade contra a ameaça, mas
corno urna melhor maneira de viver." E mais além: "dever iam
ser feitos estudos para determinar as reais vantagens de viver
isolados em vez de viver agrupados. Sabemos que estas vanta-
gens existem, mas para acelerar esta orientação e vendê-Ia
ao povo, êsses dados precisos serão necessários." Propõem
ainoa a forrnaçâo de grupos de educadores-propagandistas com
arquitetos e outros profissionais, a f írn de melhor convencer
a população a se dispersar. Finalmente chamam a atenção dos
profissionais para a necessidade de militarização da arquite-
tura: "Deveriamos fazer uma avaliação dos atuais programas
de construção e paralízar- aquêles ítens que não são compatí-
veis com O sistema armado (weapons system)". Finalizam
admitindo que esta dispersão deve ser lenta, num "esfôrço de
adaptar nossa sociedade" à situação e sugerem uma política
de escala nacional no sentido de acelerar essa tendência!

Francamente, estamos 'abismados. Todo o nosso esfôrço·
profissional, corno arquitetos, COnlQ urbanistas, visa a vida
comunitária; é realmente uma pena que O mêdo e a psicose
da guerna existente no mundo, leve nossos colegas norte-
americanos a posições afastadas disto, isto é: à procura da
dispersão, (Devemos esclarecer: s-omos favoráveis a uma me-
nor densidade demográfica, a uma melhor distribuição dos
benefícios próprios a uma cidade; somos apenas contrários
àquela dispersão que implica numa diminuição da vida co-
munitária). Lamentamos também que a premissa assumida
seja a guerra "inevitável e indiscutível", sem que ne111 uma
palavra seja dita no referido boletim, acêrca das possibilida-
des dos arquitetos fazerem algo para "impedir" a deflagração



A nosso ver, a arquitetura é uma arte essencialmente hu-
mana pois planeja e edifica os diversos palcos em que o
homem atua; os arquitetos devem, porisso se dedicar total-
mente à preservação da vida humana e das conquistas de sua
cultura e não dedicar-se a cínicas especulações necrófilas.

J. W.

duma guerra! Tenho certeza que uma boa discussão sôbre
êste tema, seria bem recebida pelos arquitetos americanos.
Em vez disso, o boletim do A. I. A. Iímíta- se a enumerar
vantagens duma boa dispersão: Hamburgo era uma cidade
de alta densidade de população e poucas áreas livres; morre-
ram 58.000 pessoas, sendo que 42.000 numa só noite; no
entanto Hanover era menor e muito lUe110S densa; lã morre-
ram apenas 5.000 civis sendo que, num caso "normal" (de
alta densidade) teriam falecido 20.000; contràriamente, Ham-
burgo, se tivesse sido melhor planejada, perderia "apenas"
umas 15.000 vidas!

ARCHITECTURAL RECORD (n.o 220 EE. UU.)

Número dedicado em sua maior parte a hospitais; e mais
especificamente a hospitais para moléstias crônicas. Nêste
sentido, apesar de não haver projetos muito brilhantes, é um
número muito interessante e digno de se ter na biblioteca
especializada, para consulta. É também publioada uma casa
dupla do arq. Walter Costa da qual publicamos a planta e
um aspecto.

ARHITEKT (n.6 15 - Iugoslávia)

Número .muíto interessante dedicado à experiência urban ís-
tica de Malibor, cidade industrial de 80.000 habitantes. Esta
cidade, e tôda a região, foram muito atingidas pelas destrui-
ções da guerra; grandes planos de reconstrução se tornavam
necessários. É curioso notar as três fases e experiências urba-
nísticas por que passou a cidade; inicialmente havia planos e
projetos de edifícios preparados por escritórios centrais' a
burocracia impedia maior desenvolvimento e deSligava' da
realidade os projetos que, freqüentemente, exigiam técnicas e
materiais não encontrados no local. A seguir houve modifica-
ção na orientação: um certo liberalismo construtivo dava a
tarefa de reconstrução à iniciativa particular e a cooperativas;
apesar de certas melhorias, especialmente causadas pelo plane.
jamento das cooperativas, surgiu a tendência da centr-altzação
urbana em busca de valorização imobiliária, prejudicando o
bem-estar coletivo. Depois de analisadas estas deficiências,
decidiu-se atacar agora o problema urbanístico da cidade
reunindo-se os meios e exper-iências cooperat.ivos e entregando
o planejamento a especialistas. Grande cuidado é dado à parte
histórica da cidade e aos monumentos que definem a história
da cidade. No clichê um aspecto do futuro centro de Malibor.

THE JOURNAL OF THE ROYAL INSTITUTE OF BRITISH

ARCHITECTS (n.o 5 - Inglaterra)

Dois assuntos preenchem êste número: uma conferência
acêrca da arquitetura como ciência e como arte (autor: J.
Bronowski) e um debate sôbre prédios altos numa cidade.
Os textos de ambos são muito extensos, sendo difícil um re-
sumo; o sr. Bronowski, após atacar os conceitos místicos da
arte e da estética, explica quais são seus critérios estéticos,
baseados no dualismo impulso-limitação; discorre sôbr e a ne-
cessidade de liberdade de ação, destacando o campo da pro-
dução artística e isolando-o historicamente. Coloca a seguir a
ciência como um conhecimento imprescindível para o arqui-
teto; refuta o conceito de ciência como limitadora da arte;
manifestando-se contrário ao trabalho de equipe quando da
"invenção dum edifício", lamenta terem os arquitetos poucos
conhecimentos técnicos.

IJA CONS1'RUCTION l\IODERNE (n.o 2 - França)

Artigos e projetos muito fracos nos números de Feverei-
ro e Março. A mesma paginação medíocre. Apenas duas coisas
interessantes: "uma experiência de inspiração social e cornu-
nitâria" e ~ "reconstrução de Rovanierní". O prtmerro tema
é um conjunto de habitações de subúrbio; não é suficiente-
mente aprorundado o verdadeiro aspecto comunitário do em-
preendimento. Quanto à reconstrução da capital da Lapõnia
(norte da Finlândia), cidade duns 140.000 habitantes, o pro-
jeto inicial tinha sido confiado a uma equipe dirigida por
Alvar Aalto; mas posteriormente houve muita modificação.
A apresentação é mais demonstrativa do que um estudo apro-
fundado. Infelizmente.
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5 Ã O PAU L O

ELEIÇÕES NO I. A. B.

No Rio de Janeiro foram realizadas eleições para o
Conselho Diretor e Fiscal do Departamento Central;
rorarn novamente indicadas os mesmos conselheiros,
havendo, no entanto, a probabilidade de novo acêrto
para os cinco nomes da diretoria executiva. (Lembra-
mos que o Departamento Central é dirigido por quinze
conselheiros os quais indicam cinco para a diretoria
própriamente dita; as reuniões deliberativas contam,
no entanto, sempre com a presença de todos os con-
selheiros. )

Em São Paulo, realizaram-se as eleições, tendo sido
indicados para Conselho Diretor e Conselhos Fiscal,
respectivamente, os colegas: Ariosto Mila, Wilson
Maia Fina, Eduardo Kneese de Mello, J. V. Maitrejean
e Jorge Wilheim; e Francisco Beck, Maria Tereza Bar-
ros Camargo, Rino Levi. A posse realizou-se no dia 21
de Julho sendo festejada num concorrido jantar.

Achamos interessante destacar a forma e o espírito
que precederam às eleições em S. Paulo, fato relativa-
mente novo nas "campanhas sucessórias", Um grupo
de sócios convocou por meio dum abaixo-assinado e
farta propaganda pela imprensa, uma reunião para
discutir quais as principais medidas e orientações que
deveriam ser adotadas pela próxima diretoria e a fim
de verificar a possibilidade de. indicar um conselho
diretor 'de unidade, representando na medida do possí-
vel todos os eventuais grupos, inclinações e gerações
de associados. Participaram desta reunião cêrca de
cinqüenta colegas; podemos resumir os resultados do
primeiro ponto discutido: a próxima dire.toria deveria
atacar inicialmente os seguintes problemas: alugar
com urgência a loja a fim de garantir maior equilíbrio
rínancerro ao 1. A. B.; por em funcionamento o restau-
rante; estudar a melhor forma de aumentar o quadro
social e aproximar os estudantes; organizar uma co-
missão de imprensa e divulgação que centralizasse os
trabalhos de circulares, boletim, contacto constante.
com a imprensa, rádio e TV; prestigiar o I. A. B. e a
profissão, organizando realizações que digam respeito
ao urbanismo e problemas da cidade e do planejamen-
to em geral, pondo destarte os arquitetos em contato
com outros profissionais e as mais diversas camadas;
organizar exposições e palestras não apenas na sede
como também nos bairros e em cidades do interior,
ampliando a esfera de ação da entidade.
Ressaltada a importância de se evitar uma estéril

luta interna, foi sugerida uma comissão que pudesse
sondar os diversos setores de associados e propor no-
mes para os Conselhos. Esta comissão, composta pelos
colegas Kneese de Mello, Maia Fina, Flávio Vilaça e
Wilheim sondou cêrca de sessenta colegas e prestou
contas numa reunião posterior.

CONGRESSO DE HAIA

Realizou-se em Haia o Congresso Internacional
de Arquitetos, organizado pela União Internacio-
nal de Arquitetos. Sabemos de deze.sseis arquitetos
brasileiros que embarcaram para lá, dos quais treze
do Rio. De S. Paulo, seguiram os colegas Rino Levi
e Jarbas Karman; o colega Birkholz, que já se encon-
trava na Europa, também participou do conclave.
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CONFERÊNCIA DE ESTUDANTES DE
ARQUITETURA

Realizou-se em París no mês de Abril, a terceira
conferência internacional de Estudantes de Arquitetu-
ra, patrocinada pela União Internacional de Estudan-
tes, União Internacional de Arquitetos e UNESCO.
Participaram 250 estudantes dos 28 países. Uma ex-
posição apresentava realizações estudantis e não, dos
seguintes países: Bélgica, Checoslováquia, Dinamarca,
Franca Holanda Hungria, India, Irlanda, Inglaterra,
Itália, 'Iugoslávi~, Suécia, Suíça, União Soviética e
Viet-N amo Os participantes foram recebidos pela es-
cola de Belas Artes de París, tendo-se dividido em
cinco grupos de estudo. O tema central da conferência
foi "A Cidade Nova", debatendo-se exemplos existen-
tes e critérios de cidades ideais.

PEQUENA NOTA

Inaugurou-se com festivo e concor'rido cocktail a
exposição de jovens arquitetos paulistas de 1944 a
1954 realizada pelo N. E. D. A. B. A mostra, antes
de percorrer outras cidades continuará na sede do
L A. B.. O juri de premiação está se reunindo a fim
de indicar quais os melhores trabalhos apresentados.

Artes Plasti"cas
l'.-I.SSEIO l'Ebl BJJ<;XAL

Inaugurou-se no Palácio das Nações do Parque Ibirapuera,
a III Bienal de S. Paulo. Importante acontecimento no campo
das artes plásticas, dedicaremos algumas linhas informativas
e críticas ao acêrvo apresenta elo.

~ ú nieros e obsorvacões

Trinta e sete nações enviaram um total de 1992 obras;
destas, 400 eram de autor brasileiro. Um júri ele seleção,
escolhera as obras nacionais; um juri ele premiação interna-
cional distribuiu os prêmios ela seguinte maneira: Granele
Prêmio S. Paulo (CrS 300.000,00) a Fernanel Léger (França),
melhor pintor estrangeiro (CrS 100.000,00) a Magnelli (Itália),
melhor brasileiro (idem) a Milton ela Costa; melhor escultor
estrangen-o (Cr$ 100.000,00) a Mirko (Itália), melhor brasi-
leiro (ídem ) a Maria Martins; melhor desenhista estrangeiro
(CrS 50.000,00) a Kubin (Austria), melhores brasileiros (ídem )
a Caribé e Alelemir Martins; melhor gravador (CrS 50.000,00)
a Steinharclt (Israel) e melhor brasileiro (idem) a Marcelo
Grassman. Além elêstes prêmios regulamentares, foram clis-
tribuírlos diversos ele viagens e ele aquisição: José Barbosa
(viagem), prêmio CIT e ENIT, '8 Rolph Nesh e Nahum Gut-
man (Noruega e Israel); "Moinho Santista" CrS 50.000.00) a
Ferreira Serpa (Brasil), "Saribr a" (Cr S 50.000,00) para escul-
tura a Mário Cravo e Fr ans Weissmann, "Cia. Gessy" (Cr S
ilO.OOO.OO)a G. Brenner (Holarida ) , "Cir-co lo Italiano" (Cr S



',0.000.0:)) a ?\ino Maccari (Itália), "Jafet" (CrS 50.000,00) a
Rolph Casso (EE. UU.); "Cia. Seguros da Ba hia" (Cr S
30.000,00) a Hans Fisher (Su íça) , "Trícct-Lã" (CrS 20.000,00) a
E,isa Martins da Silveira (Brasil), "Ar no' (CrS 20.000,00) a
Américo Sposito (Uruguai), "Probel" (CrS 20.000,00) a Hege-
dusíc (Iugoslávia), "Caixa Econômica Federal" (CrS 35.'JOO,00)
a Mareel Fiorini (França), "Jockey Club de São Paulo"
(CrS 100.000,no) clivióido entre Fritz Winter (Alemanha) e
R. Guii.te iBélgica) , "Metalúrgica Matarazzo" (CrS 100.000,00)
dividido entre Consagr-a (Itália) e Munakata (Japão), dois
prêmios do "Museu de Arte Moderna do Rio" (CrS 20.000,00)
a Maria Leontina e Felícia Leirner (Brasil), "Carlos Ramagni"
(CrS 10.000,00) a Fayga Ostrower (Brasil).
Algumas observações de ordem geral: com a diminuição de

obras e metros a percorrer, ganhou a exposição e o visitante;
diversas delegações trouxeram menor número de pintores
mas maior número de obras de cada expositor, tornando mais
justa e interessante a análise. A disposição está ótima, como
sempre; apenas a escultura poderia ter efeitos de iluminação
mais apropriados. Muito interessante (e gràficamente bem
apresentado) o quadro clemonstrativo do desenvolvimento da
arte contemporânea, logo à entrada. Tendo uma função didá-
tica, parece-nos que seu valor, no entanto, é relativo, pois não
entendemos uma análise de desenvolvimento da arte que parta
e se baseie tão apenas em forma e técnica; pode-se acompanhar
e apontar a seqüência das experiências formais e técnicas dos
diversos pintores e fazer uma divisão por escolas, para finali-
dade didática; mas isto não significa justificar, apontar "a
razão de ser" das obras contemporâneas de arte; o funda-
mento da atividade cultural e artística de nosso século, isto é,
a infra-estrutura social e econômica, não consta do quadro
demonstr-ativo: no entanto, pensamos ser precisamente êste
aspecto que teria constituido a introdução educativa tão pro-
curada ]:>81' milhares de visitantes da Bienal.
Diversos críticos apontam (no próprio catálogo) a existên-

cia do debate entre figurativistas e abstracionistas; êste debate,
fecundo como qualquer discussão, não me parece existir real-
mente na Bienal; não se pode dizer que haja, por exemplo, na
sala geral do Brasil, número suficiente de .figurativistas para
que se inicie um debate; é uma Iástíma a ausência de figura-
tivistas (que inegàvelmente existem no Brasil!) Quanto à
pr-emiaçâo... sempre se fala mal da premiação, sempre há ra-
zões para se criticar; não vamos insistir; pensamos ser muito
difícil distribuir os prêmios nesta Bienal em que há realmente
pouca coisa apatxonante; de qualquer forma ainda cremos ter
havido por demais empenho em premiar-se abstracíonístas,
sendo que alguns, autores de telas sujas, extremamente mal
trabalhadas e compostas, de forma alguma o mereceram.

(;. Portm arí

"'~studo para "Cuerr-a" (1955)

Portinari e Segall

h"aver muita coincidência entre minhas preferências e a dis-
tribuição de prémios!) Não gostamos definitivamente das
"infindáveis variações" ele Flexor, Ivan Serpa (voltamos ao
"collage"?), de bons gr-áficos como Sacilotto, Maurício N. Li-
ma, do neo-Ozenfant, de Wa ldernar da Costa, dos cír-culos .neo-
Delaunay de Ubi Bava, dos trabalhos decor-ativos de Lula e de
Bandeira. Êsses pintores me perdoem por tê-tos escolhido; mas
pergunto-me se desde as últimas bienais êles têm realmente
progredido; e se com suas obras ajudaram nossa arte a pro-
gredir. Suas obras "vartaram" 111as f'ícararn na mesma; e po-
derão continuar a variar SelTI dar um passo à frente, sem
trazer contribuição alguma. Enquanto a finalidade for tão
apenas variar e compor, com efeitos cromáticos de bom gôsto
e certamente decorativos, - mas sem nada trunsmtttr-, parece-
me que continuarão marginais ao inevitável progresso das ar-
tes plásticas em nosso país. Suas pesquisas não são inúteis, no
sentido que todo trabalho honesto sempre traz algo de posi-
tivo; mas inegàvelmente estão êsses artistas muito aquem de
suas possibilidades. Fiquei também decepcionado com as telas
de Flávio de Carvalho, uma repetição pouco convincente de
velhos maneirismos. Quanto a Milton da Costa, inegàvelmente
um pintor que conhece bem o sem "metier", achamos bastante
mexpressívos os quadros expostos. Ê uma pena que, com al-
gumas exceções, - os visitantes brasileiros, o povo, encontre
algo de sua vida, de sua paisagem, de seu ambiente, apenas
nas obras dos chamados "ingênuos"! Será que não interessa
aos artistas nacionais êste "encontro" com o público? Preferi-
rão muitos apenas "encontrar-se" com iniciados e com a co-
missão de premiação? Não acredita-nos que isto se dê com a
maioria dos participantes; devemos abrtr-Ihes um crédito de
confiança; mas devemos também provocar o tal diálogo entre
figurativistas e abstracionistas a fim de se responder à per-
gunta feita pelo crítico Antonio Bento, no catálogo: "Corres-
pende êsse surto da abstração a uma necessidade profunda
de expressão dos nossos artistas, ou decorre de uma imposi-
ção da moda?"

lnegàvelmente duas belas salas. Anteriormente, neste bole-
tim, já nos referimos ao painel "Guerra" de Portinari; disse-
mos naquela ocasião que as dimensões enormes da obra fa-
ziam necessário maior acento de certas linhas mestras; isto
falta muito e não sabemos se a juxtaposição de tantos temas,
realmente se integrará num "conjunto" que simbolize a guer-
ra. Dos estudos apresentados, muito trabalhados (o que, a
meu ver, é um elogio!), preferimos os quatro mastins arre-
ganhando os dentes, o menino chorando e uma mulher ajoe-
Ihada. Gostamos muito da série de florestas de Lasar Segali;
há muito que aprender com êste pintor e gostamos imensa-
mente do respeito que tem pela matéria que trata; as telas
grandes e "As erradias", obras já bastante conhecidas são tõ-
d'as bem representativas do estilo de Segal\.

Brasil: desenho, escultura etc .

Brasil: pintura

Bem melhor pareceu-me a série de desenhos, gravuras,
esmaltes e esculturas da representação nacional. Gostamos da
"Piroga" e da "Bar-tir-a" de Brecheret, do pequeno e torturado
"Cristo crucificado" de Mário Cravo, os grupos de Teresa
d'Amico, duma certa nobreza, as bonitas esculturas de Felícia
Leirner, o rnassiço mas um pouco fácil "Sem rumos" de Pola
Rezende. Não gostamos dos múttíplos exercícios de primeiro
ano de escola de arquitetura que figuram como escultura.
Em gravura destacamos duas xilogravuras de Renina Katz,
"Escada" e "Enseada de Rossmin Perez. As incisões de Pedroso
d'Horta são ricas em trabalho e textura, mas bem pobres em
expressão. Dentre os desenhistas destacamos os agradáveis e
decorativos trabalhos de Buffoni ("Peixes") de bom gôsto mas
apresentando o perigo constante de cair em maneirismo; gosta-
mos também de "Pombos" de Hilde Weber; o conjunto apre-
sentado por Goeldi denota sem dúvida a maestria de seu au-
tor mas é pouco representativo de sua fôrça de expressão. As
composiçôes de Plattner não constituem novidade, são alguns

Se tivéssemos que premiar um pintor brasileiro, ser-nos-ia
bem difícil escolher dentre os expositores; devo admitir que
nada nos entusiasmou. Gostamos dum quadro misterioso de
Z. Autuori, dos "Peixes" de Krajcberg, com belos tons e bom
tratamento, duma paisagem amarelada refletindo-se nágua de
autoria de Aloísio Magalhães; da seriedade, "métier", e sim-
plicidade cromátíca dos quadros de Pancetti, dos belos parcos
e da paisagem com igreja de Rebolo, indicando a escolha duma
nova temática, não se prendendo às paisagens de tons esmae-
cidos; gostamos dos quadros de F. Schaeffer, do "Algodoal" de
José A. da Silva e das casas terracota de' Vol'pí. (Não parece



estudos para "S. Paulo"; achamos extr emamento bem cornpos-
tos. Dos desenhos em geral destacamos de forma especial as
"Crianças" de Darcy Penteado, nanquim sôbre tecido, espe-
cialmente a de n.v 1, realmente um dos mais belos tr-abalhos
no gênero apresentados na Bienal. De igual forma gostamos
do belo conjunto de trabalhos de Carybé, em que a pureza e
fôrça de expressão de seu sintético traço, descreve de forma
poética a vida do Nordeste. A nosso ver, êstes trabalhos de
Penteado e Carybé são os pontos altos de tôda a sala geral
brasileira.

França e Itália

Belo e representativo conjunto de obras de Léger, trouxe-
nos a representação francesa: E' curioso notar enl sua obra,
três formas de expressão: uma em que as forrnas "vegetais"
predominam e moldam a paisagem, mesmo quando nela inter-
vem a figura humana; outra em que a côr tem a primazia
absoluta: é o caso da exuberante "Grande Parada" que já de
longe nos chama atenção pela circunferência vermelha, faixa
horizontal azul e faixa vertical verde; estas côres nada têm a
ver com o desenho, simplesmente o cobrem e mesmo eSCOl1-
dern; prefer-imos a terceira for-ma de expressão, aquela que se
encontra especialmente em "Acampamento" e enl "Constru-
tores", nos quais a côr volta a ser Ilmi ta da pelo desenho, ha-
vendo maior integração de elementos.

Guttuso "3 ruulhcres"

Pareceu-nos não muito representativa a sala de homenagem
a Derain; gostamos do pequeno auto-retrato e do retarto de
"M. Gilbert", indicando a pesquisa que 'Ü levou ao "fauvismo".
Dos demais gostamos muito de Bores, de tons quentes, nota-
darnente de sua "Camponesa" e da "Composição com Iímões";
extranhamos a disparidade cios quadros de Ozenfant, com
uma "Aterrisagem noturna" agradável ao lado duma "Janela
iluminada" francamente de mau gôsto. Detestável a pasta
gr.ossa e suja das telas de Hosiasson, não justifica da por ne-
nhum efeito, composição ou côr que seja. Bonitas as litogra-
fias verdes de Zao Wou Ki.

A sala italiana é talvez a mais rica e que melhor se presta
à polêmica entre figurativistas e abstraci<mistas; nela encon-
tramos um pintor que conscientemente trabalha segundo 'Os
critérios 'do realismo socialista (Guttuso) e, assim como diver-

)Hllguzzi

"Mu lhe r pulando corda"

sas tendências de não-figurativismo. O conjunto de obras de
Campigli não nos despertou entusiasmo; uma temática e tra-
tamento de matéria algo repetidas. Não achamos justa, de
forma alguma, a premiação de Magnelli; talvez quando por
vez primeira realizava suas telas com estranhas formas den-
tadas e côres arroxeadas ou terrosas, sua iniciativa servisse
de ponto de partida a alguma libertação formal; não enten-
demos, no entanto, a repetição das mesmas experiências em
1953. Até mesmo no campo experimental das pesquisas de
forma e textura, Prampolini é mais interessante. Achamos
decorativas (para tecidos estampados, especialmente) as telas
de Capogrossi e pouco dignas as obras de Burri: estamos mui-
to longe do tempo em que colar pedaços de sacaria e pintar
algo em cima, significava algo, pelo menos rebelião, inconfor-
mísmo e pesquisa; está superada esta fase "heróica"; já se
voltou e tende-se a voltar à sobriedade, à dignidade no trata-
mento da matér-ia, assimiladas as "libertações" de meio século.
As telas de Guttuso servem de resposta àqueles que confun-
diam "realismo" com obrigatoriedade de apenas se retratar o
proletariado em luta: quatro paisagens e três mulheres. Estas
são o ponto alto, oanosso ver, evidenciando não apenas a ha-
bilidade técnica de Guttuso, como o aprendizado de meio
século ao qual nos referimos acima; gostamos tarnbém da
paisagem com telhados; as marinhas são de gr-ande efeito
mas ainda pouco expressivas.

Da escultura salientamos a "Mulher saltando corda" e
"Homem com galo" de Minguzzi; as esculturas totêmicas de
Mirko são apenas interessantes; quanto às obras de Consagra,
devem ser colocadas contra uma parede, pois não têm "costas",
o que lhe dá um aspecto desagradável se ,!S considerarmos
como esculturas. Belíssimos os desenhos de Zigaina, especial-
mente o "Ceifeiro" e o "Trabalhador de Friuli"; traço seguro
e expressivo, bom uso da côr. O tom caricatural amargo dos
desenhos de Maccari lembra um pouco o estilo de Grosz.



te da representação norueguesa; boa a idéia de apresentar
apenas gravadores, cujo nível é bem alto nesse país. A influên-
cia de Munch está presente; mas além da fôrça expressionista
e da técnica apurada, há facetas mui diversas: muito delicado o
"Dez anos" de Finne, alegre e bem composta a "Veneza" de
Arne Holm, bonitas as xilogravuras de Tveteraas; gostamos
sobretudo dos trabalhos de Sigurd Winge, traços expressivos e
economía de meios exprimindo com veemência belas e líricas
composições. Na sala da Alemanha há um dos pontos altos da
Bienal: o belo conjunto de gravuras de Max Beckmann; bem
mais 'do que seus óleos, das gravuras emana tôda a crítica
amarga, cruel, por vêzes pessimista, do expressionismo ale-
mão. O grande número de trabalhos dá uma excelente idéia do
valor e alcance de sua obra. É curioso verífícar entre grava-

G. Zigaina, "Trabalhadores de Fl'uili" (1955)

Outvos países mediter-râneos

A pequena representação grega foi bastante fraca; não gos-
tamos dos trabalhos de Kontopoulos; preferimos de longe o
bonito retrato de "Angela", em branco e ocre, de autoria de
Mavroidi. De Israel vieram as obras de sete artistas diferentes,
dando à sala de seu país uma grande riqueza cromática. As
aquarelas de Gutman são a nosso ver, alegres mas um pouco
superficiais, tanto no tema como no tratamento e textura;
preferimos a série ele quadros de Shemi, notada mente suas
"Mulheres em Safed". As numerosas gravuras de Steinhardt
representam um conjunto bonito e homogêneo, sóbrio, mesmo
que seja difícil destacar alguma xilografia excepcional. Acha-
mos muito interessante a sala da Iugoslávia, com obras da
escola de Hlebiné; êste grupo, criado pelo pintor Hegedusic,
foi constituido por artistas camponeses e êste fato dá ao con-
junto de telas apresentadas, seu extranho sabor. Muito inte-
ressantes os curiosamente detalhados quadros de Generalic e
bonita a "Primavera" de Hegedusic; gostamos menos dos tra-
balhos de Virius. Perdoem-nos por colocar Portugal neste ítem
mediterrâneo: desejamos apenas assinalar dois trabalhos de
Dordio Gomes, "Alentejo" e "Retratos", destacando-se da me-
eliocridacle quase geral elas elemais obras expostas.

<?enel'alic, "Sob a Pereira"

'dores jovens de diversos países expositores, a influência de
Beckmann, assim como a de Grosz e Munch. Não achamos
muito feliz a escolha ele pintura alemão; preferimos o bronze
"Jovem pastor" de Lehmann, o conjunto de desenhos ele He-
genbarth, tanto as ilustrações para Shakespeare, como os "Tra-

K. Hegednsíc, "Revolta do povo" (1928)

o restante da Europa

A Grã-Bretanha apresenta-nos uma sala eledicada a Graham
Sutherland, pintor que, no dizer de Herbert Read, "respira
a ansiedade cósmica que nos aflige" e está "profundamente
cõnscio da índole metafísica desta era". A justificativa parece-
nos tão obscura quanto os próprios resultados; além elo "Cristo
carregando a cruz" nada vimos que realmente justificasse a
sala especial; talvez ter-ia sido mais interessante uma apre-
sentação mais variaela ele artistas britânicos. Gostamos bastan- \\'. Thony. "l\1anhattan com guindaste" (1949)



E. Stgru-dson
"Catedral" (1954)

balhadores entre r uínas" e outros; bonitas e têcnícamente
muito apuradas as litografias coloridas de Karl Rodei e a
"Vista do pôrto" de Kuegler. Na sala austríaca há principal-
mente dois artistas muito bem apresentados: Kubin e 'I'hôny:
nas telas do primeiro se pode claramente discernir a trajetó-
ria seguida, do romantismo ao surrealismo, passando por in-
fluências de Munch e Ensor; têcnicamente excelente, seus
nanquins e aquarelas têm um ar fantasmagórico que marca
a diferença entre o expressionismo alemão e o austríaco. Dos
trabalhos de 'I'hôny, gostamos especialmente das vistas de
Nova York ("Vista de Manhattan com guindaste", por exem-
pio). Original e bem tratada 'a escultura "Anunciação" de Sil-
ver í; não nos impressionou muito o desenhista Steinhard, ape-
sar de sua maestria: preferimos os rostos calmos das crianças
nas gravuras de Szyszkowitz. Interessante conjunto de obras
veiu da Bélgica. As grandes telas de Brusselmans são pouco
brilhantes, havendo certa repetição; mas é inegàvelmente um
pintor e'e fôlego; gostamos de sua "Aldeia sob a neve". Interes-
santes os retratos de Daeye, cuja técnica lembra a de Segal!.
Achamos um pouco irregular o conjunto de telas de Gustave
se Smet, apesar de nelas transparecer uma personalidade mar-
cante; gostamos da "Mulher com chale azul" e "Nú sentado
de camisa rosa". Por outro lado achamos feíssimas as telas de
Guiette, mal pintadas e de gôsto dúbio. Ponto alto da represen-
tação belga são, a nosso ver, 08 desenhos de Permeke, real-
mente ótimos.
A Suíça apresenta-nos uma grande sala com trabalhos de

Sophie '1'auber-Arp. Certamente uma boa visao panorâmica;
tão ampla que nos coloca frente a uma pergunta: é justificá-
vel que um artista realize em 1941 o mesmo gênero, a mesma
pesquisa, o mesmo aspecto formal, - do que em 1920? Aquilo
que era justificável e tinha de fato um conteúdo, um sentido
de revolta, de pesquisa, logo após a primeira guerra mUJ'-
dial, - será que já não foi superado e mesmo digerido, depois
da segunda guerra? Já não haverá ternas 111ai8 interessantes,
pesquisas mais apaixonantes para o artista contemporâneo?
Francamente, uma sala tão grande de Tauber-Arp nos decep-
ciona pela repetição de variações, as quais, com o passar do
tempo e a rápida superação da fase experimental da arte con-
temporânea, - vão perdendo de sentido. Desejariamos ainda
chamar a atenção para as duas bonitas gravuras de "Circo"
de autoria de Alois Carigiet.

R. Ganguisi
"Protesto" (1949)

As il'méricas'

Muito, muito fracas a nosso ver as salas dedica das a artistas
americanos; interessantes as "Figuras" do boliviano Garron.
algum trabalho menos comercial de Marina Nunez dei Prado,
Em geral passamos dum país para outro sem perceber diver-
sidade alguma (Será êste o internacionalismo desejado? Um
internaci-onalismo que esconda as caracter.istlcas as tradicões
o espírito, o patrimônio cultural de cada país?). 'DOS trab;lho~
apresentados pelos- Estados Unidos, apenas destacartamos o in-
teressante "Josephine" de Rico Lebrun, o "Pôrto Solitário" de
Sheets, a engenhosa escultura de Har dy, um bonito desenho
ele Erderly. O México apresenta um acêrvo de valor: gravuras
ele Rivera, Siqueiros, Orozco e 'I'amayo; certamente é a sala
americana mais representativa, integrando-se esta técnica no
conjunto das artes plásticas dêsse país; "Desocupados" e "Mu-
lheres" de Orozco, o lírico "Sonho" de Rivera, os pesados
"Mineiros" de Siqueiros, 'as "Melancias" de Tarnayo são as
gravuras de que mais gostamos. Destacamos ainda as "Mu-
lheres com pássaro" do cubano Bermudez, novamente a in-
fluência do expressionismo de Munch, desta vez no mexicano
Cuevas, a fraca representação uruguaia, o conjunto da Vene-
zuela com alguns trabalhos heterogêneos e interessantes, nota-
elamente o desenho elegante de Poleo e algumas telas de
Funes e Moreno,

Oriente e obsor-vações suplementares

Desta vez pareceu-nos fraca a contribuição japonesa à Bie-
nal, apesar das belas gravuras de Munakata; bem Inter-essan-
tes as pinturas dos vietnamitas 'I'hy e T'ho, especialmente os
"Búfalos" e "Bambus" do primeiro, evidenciando uma requin-
tada técnica, simplicidade de desenho, bom gôsto cromático.

As notas 'acima representam a opinião pessoal do autor das
mesmas; talvez se note certa frieza ou aspereza, originadas
mais da necessidade de síntese do que dum julgamento radical.
Isto se refere de modo especial aos artistas jovens que pesqui-
sam no campo do abstracionismo: critico-Ihes a continuação
das variações, sem progredir; com isto não pretendo negar-lhes
o direito de refazerem experiências de outros artistas de dé-
cadas passadas; apenas desejava chamar-Ihes a atenção para
a existência do público, evidenciar seu hermetismo e o perigo
de exercícios se tornarem gratuitos e estéreis. - .T. ,V.

ENTREVISTA PRECIPITADA
Um jornal paulista publicou uma entrevista concedida pelo

sr. Umbro Apollonio, delegado italiano à III Bienal e membro
elo júri de premiação. Estranhamos bastante os conceitos nela
emitidos pelo crítico peninsular, pois, se tem, evidentemente,
tôda liberdade de opinar sôbre a arte em geral e a nossa em
particular, - pensamos cxtrcmamentc.precípítadas, incorretas
e mesmo algo arrogantes, as afirmações feitas. Os críticos de
arte europeus são geralmente bons conhecedores, estudiosos
e profundos; por isso não compreendemos como uma pessoa
que permanece alguns dias no país, que lamenta "nã-o ter
tido mais contato com os artistas do Brasil", joga de cima de
sua cátedra, conceitos tão radicais quanto os que seguem: "Os
países americanos, não possuem tradição cultural ( ... )"; "Em
certo sentido os ar-tistas americanos são mesmo simplórios em
comparação aos europeus quanto aos motivos que movem e
preocupam a uns e outros". Em linhas gerais o sr. Apollonio
defende a tendência abstracionista e acha promissores os indí-
cios (verificados na Bienal) de futuro brilhante desta tendên-
cia em nosso país; partindo do justo ponto de vista da necessi-
dade de maior intercâmbio cultural e _artístico, chega à con-
clusão (que reputamos errônea) de' que a mais legítima
expressão da arte brasileira seria a utilização das experiências
formais européias revestindo a expressão do artista.

Pensamos de outra forma: devemos partir do conhecimento
e do estudo de nossa tradição (pobre e curta não significa
Inexistente jj estudar e sentir qual a linha de continuidade
duma expressão artística nacional; a partir dessa expressão
escolher os meios técnicos e formais que melhor consigam
transmitir esta expressão. Se o sr. Apollonio tivesse tido mais
calma, poderia ter examinado o que existe em arte fora da
Bíenal também, conhecer qual a tradição (especialmente a
paisagística) da pintura brasileira etc. Para completar êle
coloca tôdas as Américas numa só gaveta, como se a tradição
e os problemas dos artistas brasileiros, peruanos, mexicanos
ou estadunidenses fôssem idênticos! - J. \oV.



REVISTA DAS REVISTAS

HABITAT E'r HABITATIONS (n.v -1·5,Bélgica)

Revista pequena, com pouca matéria; destacamos o presente
número pela publicação duma g·arage de ônibus londrina,
apresentada já por numerosas revistas de arquitetura. Trata-
se duma área coberta relativamente grande com vãos de ses-
senta metros, estrutura de concreto. Uma bonita ponte sôbre
o Meuse apresenta algumas esculturas bonitas.

FOHUlI'l (n,v 1-2, Holanda)

Esta publicação dedicou êste número à recuperação de um
"polder", isto é, duma região baixa, coberta pelo mar, que é
transformada em vasta gleba arada. Esta notável obra (vide
clichê), não é atacada apenas como problema técnico e sim
como U111 'colnplexo socíal-econôrnico; trata-se de criar novas
comunidades. A intervenção estatal nestas obras é grande,
pois se trata dum importante planejamento regional. "A pai-
sagem pertence ao homem", explicam na introdução; êste é o
tema central dos trabalhos. Além da secagem, represamento e
preparação do solo, o govêrno constrôe silos, casas comuna ís,
oficinas e garages centrais, facilitando a vida comunitária dos
pioneiros que cultivarão o "polder".

Impressionante recuperação de UUi "polder"
(acima - antes da recupação)

BAUKUNST UND \VEHKFORi\l (n.o 5, Alemanha)

Um número interessante pelo texto, dedicado quase exclusi-
vamente a problemas teóricos de urbanismo. Destacamos os
seguintes artigos: "Planejamento e política", "Notas sôbre a
construção social de habitações", "A oasa para todo o mundo
é a casa de ninguém", "Problemas qualitativos da construção
de habitações", "Para uma política de construções sociais", "O
plano da cidade nos interessa a todos". Impossível resumir aqui
as opiniões emitidas, tôdas demonstrando ser o tema extre-
mamente atual num país tão destruído pela guerra.

Il0JH11'es: Garuge de ônibus

Helsinki: Alfândega

Alemanha: Escritório de

atacadista

BAUEN &, \\'OHl'íEN (n.o :1, Alemanha)

Éste número apresenta inicialmente alguns belos projetos
de instalações industriais que vêm provar que uma fábrica
não deve ser necessàriamente um grande galpão. Uma fábrica
de cigarros, um atacadista de ferro, uma tipografia, foram
projeta dos e melhor executados, como se pode depreender da
fotografia dos escritórios dum atacadista (arq. Salzbrenner,
.Maí e Karlsruhe). Éste exemplar apresenta também uma bo-
nita escola técnica sueca e a estação de embarõuo para passa-
geiros, no pôrto de Helsinki (arq. Hytorien e Luukonen) que
dever íamos comparar com nosso armazém de bagagens em
Santos (vide clichê).

"EL !\RQUITECTO PEHUANO (n.o 210/211, Peru)

Alguns fatos auspiciosos destacam êste número. Primeira-
mente a inauguração dum simpático edifício para funciona-
mento do Departamento de Arquitetura da Escola Nacional de
Engenheiros. É curioso notar que, apesar de não haver fa-
culdade de Arquitetura propriamente dita, - o curso é bem
diferenciado, a ponto de ter um edifício próprio, com sua bi-
blioteoa, sala de exposições, laboratórios de materiais, audi-
tório etc. É importante salientar também que no Peru já está
em funcionamento o curso de Urbanismo (2 anos) para post-
graduados, já se tendo diplornado o primeiro urbanista pe-
ruano. A maior parte do número é dedicado a uma grande
colônia de férias, construida pela "Corporacion Nacional de Ia

Per-u: Colônia de f<"rias



Vivienda", cujo funcionamento garante férias em condições
ideais para 52.000 pessoas .tj.8,J.: ano; a capacidade do conjunto
é de 800 leitos, compreel1(t~í}Çlobiblioteca, centro recreativo,
inúmeros edifícios para cas~ls' com filhos, sem filhos e soltei-
ros. Os arq. Agurto, Vasquez, Cardenas e Ramos realizaram
uma obra da qual a revista e o Peru em geral, podem sentir-se
orgulhosos. Na fotografia acima, um aspecto parcial do con-
junto,' notando-se o bom ,'ISO da pedra local, contrastando com
elementos estruturais.

quiteto Carlos Lazo e a êle devemos todo o organograma e o
sentido imprimido à realização; o projeto propriamente dito 'é
dos ar-qs. Cacho e Pala cios tendo o arq. Santacilia como asses-
sor-). Na primeira parte há um levantamento de dados (físicos,
humanos, econômicos e político-administrativos) que são para
nós um manancial de informações sôbre o México; o estudo
passa de forma brusca e que não entendemos para o planeja-
mento regional e urbano, detendo-se quase exclusivamente
sôbre a região do golfo; com tantos dados, gráficos e esquemas
(freqüentemente publicados, creio, mais por razões de compo-
sição gráfica do que propriamente, para csclarecer ) , - perde-
se a esta altura a seqüência. A apresentação da arquitetura
mostra a ênfase que é dada ao espírito e preservação da cul-
tura e tradições do país; a preocupação pelo homem existe
sempre, mesmo se às vêzes parece assumir caracteres dema-
gógicos. A parte central do conjunto consta de três edifícios:
um, central, administrativo; outro, baixo, dedicado principal-
mente à construção (projetos etc.) ; o terceiro é destinado ao
serviço de operações (estradas de ferro, linhas aéreas, maríti-
mas, fluviais, telégrafo, correio etc.). Mais atraz, há um hos-
pital geral e outro infantil e maternal; o conjunto é completa-
do por três grandes blocos residenciais para famílias dos fun-
cionários, com respectivos centros de compras. Esculturas de
Zuniga ornam as entradas dos edifícios, gigantescos murais

S. C. O. P.: Uma fachada

ESPACIOS (n.o 21-22, México)

Deveriamos dedicar um capítulo à parte a êste número de
"Espacios", "revista integral de planíf'ícaoion, arquitectura y
artes plásticas". De fato, é tão "integral" esta publicação, que
mais se parece um livro de estudo e consulta. Todos os nú-
meros da revista são apresentados duma forma gráfica e ti-
pográfica extremamente complexa; esta forma de apresentar
projetos, com profusão de côres, fotografias superpostas, pá-
ginas a desdobrar, inserções' de definições, gráficos ilustrativos
de tôda espécie, - lembra o pêso e complexidade decorativa
da arquitetura mexicana (e não 'apenas da contemporãnea). É

de fato uma revista mexicana, e reconhecendo esta sua auten-
ticidade e entrosamento, pensamos estar dando uma opinião
justa e elogiosa. Precisamos admitir que, na busca duma
transmissão mais gráfica, mais instantânea do pensamento, -
às vezes essa mesma transmissão é obstaculada, distraida. Jl:ste
número é inteiramente dedicado ao novo edifício da Secret·aria
de Comunicações e Obras Públicas (S. C. O. P.). A apresen-
tação é completíssima: numa primeira parte expõe-se o que é
planejamento, dá-se um histórico interessante das comunica-
ções no México, passa-se a demonstrar o problema das comu-
nicações neste século, sua integração no âmbito internacional,
nacional, regional e urbano; são expostos os planos da Secreta-
ria, levantados os dados mais importantes, esquematizada a
forma de trabalho dêste ramo do Govêrno e, finalmente, expli-
cada a razão e necessidade da criação do novo edifício;·na se-
gunda parte, há a apresentação do conjunto, finalizando-se
com a integração de murais, esculturas e decoração interna.
Tanto o conjunto como esta publicação são duma grandilo-
qüência de abafar!
A palavra "planejamento" toma aqui seu verdadeiro senti-

do; o Secretário de Comunicações e Obras Públicas é o ar-

Escultura de Zuni~a

S. C. O. P.:
Corredor de espera

(cuja autoria não conseguimos encontrar na complexa pagina-
çâo da revista) revestem inteiramente algumas fachadas; uma
bela escultura de Betancourt, colocada na praça fronteiriça
ao conjunto, é dedicada a Cuauhtemoc ("a águia que desce"),
primeiro heroi mexicano, ponto de encontro entre a mitologia
e a história dêsse país.
Aconselhamos vivamente a obtenção e conservação na biblio-

teca especializada, dêste interessante número de "Espacios";
sugerimos mesmo um estudo aprofundado do planejamento
e seus critérios, assim como do projeto prõprjarnente dito.
Ilustram a presente nota, um aspecto geral do conjunto, um
detalhe das esculturas de Zúniga, um aspecto das passagens
para público e uma fotografi.a do monumento de Betancourt.



:\li'xico: o conjunto S. C. O. P. Detalhe da escultura de Znnig:a

ARTS & AHCHI'l'JJ;C'l'UHE (Janeiro - EE. UU.) AR'l'S & ARCHITECTURE (Março - EK {TC)

Estamos ele há muito acostumaelos a folhear esta pequena
revista muito bem paginaela. Suas notas edítor íaís são "sui
generis": sempre versam sôbre problemas ele política interna-
cional; mas eluma forma ampla, ele princípio; fala-se muito na
O. N. V. e na Vl'\ESCO. É uma pena, mas talvez seja normal,
que frequentemente discorram mais em defesa dos interesses
de seu país, atravez e dentro da O. N. V., - do que propria-
mente elas idéias internacionalistas que criaram e moti varam
essa entidaele supr-a-nacional. Nêste número há um bonito
projeto ele Raymond Kappe para um grupo ele seis pequenos
apartamentos e uma casa do arquiteto mexicano Juan Sordo
Mada leno. Não gostamos da igreja ele Felix Candela, cornpl í-

cada cobertura de concreto ('011'\ sabor neo-gót ico.

WERK (n.o ;l - Suíça)

Depois de tantos números, êste é realmente rico em matéria.
Destacamos uma série de casa de Harry Seidler, australiano
conhecído inclusive por sua estaelia no Rio de Janeiro. Três
resielências j-aponesas ele Hirose, indicam-nos certas peculiari-
dades planimétricas e, especialmente, fotografias de certos de-
talhes bem cuidados. Publica-se ainda o aeroporto da Cidaele
do México, infelizmente sem plantas que permitam melhor
estudo; as fotografias indicam, porém, um projeto claro, sõ-
brio do arq. Alvarez. Destacamos a apresentação eluma exposí-
ção elo Museu de Arte Moderna de Nova York, intitulaela "A
Família do Homem", mostra dedicada "à dignidade do homem",
com fotogr-atias de 68 países; as fotografias, muito bem mon-
taelas, sem textos, têm uma introdução de Carl Sandburg, na
qual se explica ser a mostra um "testamento da câmara foto-
gráfica". Tenta-se, até certo ponto, mostrar ser o homem e
suas necessidades idênticas em qualquer parte do munelo, con-
ceito que é positivo como anti-preconceito racial, - mas que
poele igualmente involver critérios inexatos do ponto de vista
elo processo histórico do desenvolvimento dos povos. De qual-
quer forma, o que transpassa desta exposição fotográfica é o
elocumentário sôbre o digno trabalho e vida do homem em
todo o munclo.

Um número fraco. Pr-Incipalmente dedicado a escolas pri-
márias; há alguns projetos bons, todos preocupados com o
problema da iluminação. lVIas sem muita novielade. Bom
artigo sõbr e arte etrusca com algumas reproduções, infeliz-
mente não em côres. A parte de resenha de livros e exposi-
ções é bem feita, como sempre; nela figuram notas sôbre pu-
blicações dedicadas à construção escolar.

.-1 í'am ítlu do horue m



AI'{l. Giacinta Palmíer]

Habitação" que achou acanhada com corredores es-
curos e anti-funcional. Desiludiu-se também no
Brasil mas por outro motivo: é que é difícil encon-
trar a arquitetura de Niemeyer (que êles mais conhe-
cem) e outros bons arquitetos por ser insignificante
em relação ao volume gigantesco de obras ruins, ten-
do as nossas cidades um aspecto bem diferente do
que lhe era dado imaginar através de revistas e pu-
blicações. E mais que lastimável é revoltante o que
se fez e está se fazendo com o Rio de Janeiro. São
Paulo é uma cidade caótica. Mas porque existem
"aquelas" residências "assim tão deslocadas" nos
bairros elegantes? Mas e o urbanismo? Essas e outras
perguntas que nos foram dirigidas por-alguém que
também julga que não deveriam existir, bem como
as tristes construções acima, uma vez que êste é um
país novo com vitalidade e em progresso acentuado
onde nos achamos que organização e planejamento
seriam o mínimo e o indispensável.

lJMA ENTREVISTA

Já tivemos ocasião uma vez de entrevistar para o
nosso boletim um jovem arquiteto inglês e julgando
útil êsse contacto resolvemos reproduzir aqui um
resumo de uma rápida conversa tida com uma jovem
arquiteta italiana GIACINTA PALMIERI há quatro
meses chegada e. residente em São Paulo.
De início soubemos ter-se formado em 1951 em ar-

quitetura pelo Politécnico de Milão, talvez a faculdade
mais adiantada da Itália com programa de ensino por
assim dizer de vanguarda por estar sempre em cons-
tante renovação. Outras escolas de relêvo seriam as
de Turim, Roma, Florença e particularmente a de
Veneza que tem a parte artística tremendamente de-
senvolvida, gerando por vêzes mais pintores e escul-
tores do que arquitetos propriamente. Os estudantes
lá dificilmente trabalham em escritórios uma vez
que têm muito o que' fazer na faculdade, e mesmo
porque esta já lhe dá até certo ponto, ensinamentos
práticos e atuais suficientes para quando formados
ingressarem na vida profissional.

O ambiente proporciona facilidade de contacto com
obras do passado que a escola não descuida, tanto é,
que desde o 1.0 ano, o aluno sai á rua com o pro-
fessor fazendo levantamentos minuciosos desde mo-
numentos antigos e até mesmo detalhes contempo-
râneos.

As cadeiras são as nossas, em linha geral, somente
que melhor entrosadas e mais aprofundadas sendo
que a arquitetura de interiores é muito cuidada e
não considerada como "decoração" ou cousa aposta
mas sim, integrada perfeitamente no todo da ar-
quitetura.
O jovem recém formado a fim de obter colocação

Junto a um arquiteto de valor, que é a maneira local
de, iniciar, procura participar de concursos públicos
(até participa de 4 ou 5 por ano) tentanto títulos.
GIACINTA PALMIERI que nos mostrou ótimos

desenhos seus, por exemplo, trabalhava com o arqui-
teto Gandolfi e Vigano. O engenheiro civil já tem
sua posição bem definida de modo que sua interfe-
rência profissional no campo da arquitetura tende
a desaparecer por completo. O arquiteto projeta e
constróe.
Le Corbusier ou Wright são cónsiderados temas

superados entre os jovens, sendo a arquitetura ame-
ricana muito observada e Niemeyer comentado. Ao
visitar Marselha desiludiu-se, com a "Unidade de

o CONGRESSO DA U. I. A.

Os temas do Congresso e que se realizavam em
Haia (Holanda) de 11 a 16 de Julho, foram os seguintes:
tema principal: Habitação (programa, projetos e pro-
dução); temas gerais: formação do arquiteto, posição
social do arquiteto. Os sub-ítens do tema principal
abrangem diversos assuntos, a saber: a) programa -
abrigo, alojamento, moradia, evolução natural da ha-
bitação, crítica e sistemática do programa duma habi-
tação, regulamentação e financiamento, programa de
produção, comparações de regulamentações com as
necessidades materiais e espirituais, dimensões míni-
mas da habitação.

b) projetos: planos e projetos individuais, habita-
ção uni-familiar, projetos-tipo, normalização e estan-
dardização, elementos de composição, coordenação mo-
dular, equipamento da casa.

c) produção: métodos tradicionais, construção em
série, produção industrializada, sistemas semi-indus-
triais, análise econômica dos sistemas, colocação dos
pedidos, elementos-tipo.
Durante a realização do Congresso, houve quatro

exposições: a mostra internacional da UIA, a expo-
sição de arquitetura dos Países Baixos, o concurso de
emulação entre estudantes e a exposição de duas es-
colas holandesas àe arquitetura.

No clichê, uma vista da praia de Scheveningen,
vendo-se os hotéis Kurhaus e Palace, onde se realiza-
ram as reuniões do Congresso.
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LOJA E SEDE

No intuito de restabelecer o equilíbrio financeiro
dêste departamento, foi apressada a locação e inaugu-
ração da Exposição Permanente de Materiais de
Construção; neste sentido foram procuradas diversas
firmas e se fixou o mês de Setembro para a monta-
gem definitiva.

A reconstrução da sede tomou agora novo impulso,
tendo-se para tal movimentado boas somas, tanto as
pagas pela companhia seguradora, como através de
contribuições de numerosos sócios a quem a diretoria
tem apelado. Já foi autorizada a reforma do fogão,
geladeira e balcão do bar; foram retirados os tacos,
raspadas as pastilhas, aprontados os caixilhos. O mês
de setembro será dedicado aos trabalhos mais inten-
sivos, contando-se reabrir a sede, completamente equi-
pada, no mês de Outubro. Haverá novo sistema de
iluminação e já será prevista a localização da biblio-
teca. A inauguração da sede reformada coincidirá
com a abertura duma exposição retrospectiva da se-
mana de Arte Moderna de 1922.

CURSO SÕBRE ACúSTICA ARQUITETÕNICA

Está se realizando atualmente na sede o curso do
arq. uruguaio Luis Garcia Pardo que se desenvolve
em nove aulas, durante três semanas. O IAB dará
um certificado aos inscritos com mais de 80% de fre-
qüência, tendo sido limitado a 50 o número de inscri-
ções. O arq, Garcia Pardo dividiu o curso em três
capítulos principais: acústica dos espaços fechados;
acústica dos espaços fechados com o uso de micro-
fone; acústica dos espaços abertos.

HISTÓRIA URBANíSTICA DE S. PAULO

A diretoria do IAB convidou o arq. Luis Saia, o
Núcleo de Estudas e Divulgação da Arquitetura no
Brasil do IAB, e o Centro de Estudos Folclóricos da
FAUUSP, - para em conjunto organizarem um ciclo
de conferências em que historiadores, urbanistas, es-
critores pudessem desenvolver o tema em epígrafe; o
curso seria composto por palestras -que versariam
sôbre diversos temas, desde os costumes, as tradições,
os modos de 'vida dos diversos ciclos econômicos por
que passou esta cidade, até o seu desenvolvimento ur-
banístico. A comissão convidada se reunirá para es-
boçar um planode trabalho.
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DIA DO URBANISlWO!

Para odiado .,Urbanismo, ·em. Novembro, o ar q,
Carlos Lodr-e.os .demais membros do Centro de De-
bates de Urbanismo está cogitando da possibilidade
de organizar urna exposição sôbre plano~ diretores
ou uma mostra sôbre a cidade de S. Paulo.

COMISSAO~E-DlVULGAÇAO

Foi criada .esta' comissão, composta pelos colegas
Alfredo Paesani Rodolpho Ortenblad Filho, Pedro
Torrano e Berriar'do Castelo Branco; tem por finali-

Boletim Mensal N.O 18 Agôsto de 1955
Redatores: Alfredo Paesani - Bernardo Castelo Branco

Pedro Torrano - Rodolpho Ortenblad Filho

dade: redigir o boletim mensal, publicar as circulares,
manter contato com a imprensa, rádio e TV no intuito
de divulgar as atividades do IAB, cuidar da publica-
ção de eventuais publicações dêste departamento.

CONGRESSOS

Em Caracas de 17 a 26 de Setembro realizar-se-á o
Congresso Panamericano de Arquitetos. Tema prin-
cipal será "Planejamento Integral dos Espaços da
Habitação". O IAB está organizando um grupo for-
mado por arquitetos de S. Paulo, Rio etc., para par-
ticipar do mesmo.

Congresso do Bureau Nacional de Estudantes de
Arquitetura e Urbanismo

O congresso dos estudantes de arquitetura êste ano
realizar-se-à em Ouro Preto e Belo Horizonte de 27
de Agôsto a 7 de Setembro. Durante o conclave que
reunirá estudantes de tôdas Faculdades do Brasil será
proferido pelo professor Silvio de Vasconcelos, da
Faculdade de Arquitetura de Minas Gerais um curso
rápido sôbre Arquitetura do Brasil.

O ternário atendendo as conclusões que chegaram
no congresso anterior será mais concentrado, abor-
dando apenas dois temas básicos: Casas Populares, so-
luções práticas; e Arquitetura Contemporânea.

Acompanhará o congresso uma exposição de traba-
lhos escolares cujos ternas serão:

2.0 ano - Residência de Campo
3.0 - Igreja
4.0 " - Penitenciária
5.0 - Hospital.

Aspecto da Exposicão de Jovens Ar-qultetos
110 I. A. B.



r~"JOVENS ARQUITETOS PAULISTAS, 1944-1954" A BIENAL E O CONCURSO INTERNACIONAL
PARA ESCOLA DE ARQUITETURA

Esta exposição esteve aberta durante o mês de
Agôsto na sede do IAB, tendo-se inaugurada com fes-
tivo cocktail. A mostra que compreende mais de
sessenta pranchas de aproximadamente trinta arqui-
tetos, circulará agora por bairros e cidades; sendo seu
itinerário estudado pelo NEDAB que a organizou. O
júri de premi ação é composto pelos arquitetos Eduar-
do Kneese de Mello (convidado a substituir o arq,
Rino Levi, em viagem), Vilanova Artigas e Osvaldo
Bratke.

ALMOÇOS DAS QUINTAS-FEIRAS

Entrevistamos um dos membros do juri, arquiteto
Salvador Candia.

Qual o critério utilizado na premiação?

O juri procurou selecionar trabalhos que atendessem
ao programa de, uma forma urbanística e arquitetôni-
camente bem realizada e que explorassem inteligen-
temente o pitoresco dos locais escolhidos e. permitidos
pelo tema; desinteressando-se por trabalhos que for-
çavam soluções monumentais; procurando aquêles que
além das assim chamadas soluções corretas atingissem
uma contribuição superior na organizacão e planifica-
ção do projeto. "
Apesar do juri ter realizado reuniões durante seis

dias, afora as horas dedica das a estudos particulariza-
dos feitos por cada membra, pode-se dize.r ter tido
um trabalho fácil pois dentre a quantidade de traba-
l?oS fracos, desarticulados e pretenciosos, o destaque
dos que VIeram a ser premiados era bastante nítido.
Notou alguma contribuição substancial ao progresso

do ensino da arquitetura?

Pessoalmente, acredito que o trabalho cubano cor-
reto, bem planejado e agradável nas soluções 'apre.-
sentadas, reflete uma orientação escolar segura e bem
coordenada. O projeto japonês me parece que, possuin-
do tudo aquilo que nos faz considerar ótimo um tra-
balho dêsse gênero, transcende para o poético como
poucas vêzes se vê e.m arquitetura. Possue a rara
qualidade de não deixar perceber se o "estilo" das
soluçoes adotadas é tradicional ou contemporâneo e
a habilidads com que relaciona homem, natureza e
ar quitettu-a - são qualidades que asseguram-lhe o
prêmio obtido.

Que achou do trabalho das escolas nacionais?
Por mais que o juri se esforce, no relatório que vai

apresentar, em descrever os méritos e defeitos de
cada projeto, será difícil aos que não tenham presen-
tes os 38 trabalhos - compreender as qualidades e
falhas de cada um. Os estudantes brasileiros têm a
preciosa oportunidade de estudar, comparar e julgar
os projetos. Compreenderão por isso mais fàcilmente
porque seus trabalhos não foram citados. Se, relacio-
nar.mos os trabalhos nacionais com aquêles que o
jurr premiou, veremos que falta aos nossos aquela
umdade, coordenação e orientação de ensino que o
trabalho cubano por exemplo reflete. Os trabalhos
brasileiros são desorganizados, de uma fácil esque-
matização e afetada simplicidade que impressiona-
ram mal o juri. De um modo geral, o juri concluiu
que a fraqueza dêsses trabalhos é mais de nossas
escolas que dos próprios alunos.

VISITA DE ESTUDANTES DE ARQUITETURA

Um grupo de estudantes da Universidade de Cor-
doba, acompanhados pela professora Arquiteta M~-
rina Waisman, estiveram em visita a nossa Capital.
O simpático grupo em estreitos contatos com o IAB,
tiveram 9 oportunidade de visitar várias obras, as
quais dedicaram profundos estudos. No clichê abaixo
um instantâneo quando da visita ao IAB por ocasião
da inauguração da Exposição de Jovens Arquitetos.

Enquanto o restaurante da sede não funciona, os
almoços tradicionais das quitas-feiras, se realizam na
Cantina Santo Antonio, à rua Epitácio Pessoa; a par-
ticipação tem sido grande; tem sido norma convidar-
se em todo almôço alguma pessoa grada da classe,
tendo j,á comparecido o vereador Nicolau Tuma, a
pintora Anita Malfatti, os jornalistas Rui Bloem e
Moyses Woltr azman e o arquiteto uruguaio Garcia
Pardo. Abaixo aspecto de um dos almoços.

Bibliografia

LASZLO MOHOLY-NAGY

Êste departamento possue duas exposições fotográ-
ficas de arquitetura brasileira, tradicional e contem-
porânea. Estas mostras que estavam há muito arqui-
vadas, serão retoca das, completadas e circularão por
cidades do interior e bairros desta Capital; pensa o
IAB,. desta forma, divulgar melhor nossa arquitetura
e, ao mesmo tempo, não deixar sem função duas ex-
posições de seu acêrvo.

Quandu em 1919 Gropius substitui Van de Velde
na direção da escola de Weimar transformando-a na
Bauhaus, e a seguir ampliando-a em Dessau, rápida-
mente aquêle núcleo de estudos tornou-se o mais im-
portante centro de encontro e difusão de tôdas as cor-
rentes vitais da arte moderna na Europa.
Ensinando ou publicando trabalhos na importante

série dos "Bauhausbücher" os mais importantes nomes
da cultura artística da época dão a sua contribuição:
Piet Mondrian, Theo Van Doesburg e J. J. P. Oud
(que representam a inclusão do néo-plasticismo na
Bauhaus), Mies Van der Rohe, Kandinsky e Laszlo
Moholy-Nagy. Entre todos, unicamente Moholy-Nagy
pela amplitude de suas pesquizas, agudeza e equilí-
brio de sua sensibilidade, e aprofundamento de sua
cultura plástica, realiza experiências que abrangem

EXPOSIÇÕES DE ARQUITETURA NO IAB



Molíoly-Nagy (continuação).
simultâneamente quase todos os fenômenos visuais
do espaço. Aqui reside a característica fundamental
de Moholy-Nagy: a sua preocupação por tudo que
constitui o nosso "ambiente visual"; Moholy-Nagy é
o homem das "experiências em totalidade".

Abandonando a Alemanha de Hitler, como também
o fez Gropius, parte para a Inglaterra e posteriormen-
te para a América onde se reencontram.
Depois de criado um novo. Bauhaus, o "Instituto de

Desenho" de Chicago, Gropius convida para dírigí-Io
o amigo e colaborador eficiente na Europa: Moholy-
Nagy, Enfrentando todos os impecilhos e dificul-
dades êle estabeleceu o renome mundial da nova es-
cola, ao mesmo tempo que continuou a se revelar
um mestre nas diversas modalidades de expressões
plásticas que abrangia.
De espírito polimórfico, mas coordenado, Moholy-

Nagy abordou apaixonadamente todos os fenômenos
.do espaço e da luz, através de pesquizas em todos os
domínios: arquitetura, escultura, pintura, teatro, de-
senho industrial, fotografia, cinema, publicidade, ti-
pografia.

Não deixou de dar também o seu testemunho pes-
soal através de publicações. Foi êle quem dirigiu
juntamente com Gropius a série dos "Bauhausbücher"
.na qual publicou em 1926 "Malerei, Photographie,
.Film", e em 1932 "Von Material zur Architektur". Na
América, em 1946, publica com tradução de Daphne
Hoffman o seu importante livro "The New Vision",
logo depois aparece "Abstr act of an artist" e em 1947
"Vision.in Motion", em publicação postuma.

Como -professor, pensador, artist a e escritor dotado
de raro espírito de observação e de uma admirável
·inteligência e imaginação, Moholy-Nagy contribuiu
-para o desenvolvimento da personalidade de seus dis-
cípulos e de todos aquêles que dêle se aproximaram,
ajudando-os a manifestarem seus dons, aprimorarem
suas qualidades e melhor julgarem a interdependên-
cia existente entre tudo aquilo que compõe o espaço.
Não se poderá estudar o movimento Bauhaus sem

aliar a êle a personalidade e o desejo de realização
·de 'MoholycNagy, uma das figuras mais marcantes da
arte contemporânea e um dos espíritos mais conscien-
tes da importância que um centro de estudos possui
·do ponto de vista de renovação das artes plásticas.

Moholy-Nagy, o artista e o escritor - personalidade
·quase desconhecida entre nós - acha-se biografado
no livro (1) escrito por Sibyl Moholy-Nagy sua com-
panheira e melhor colaboradora, notável educadora
e mulher de letras. Êste livro não apenas retrata a
vida do artista como, acima de tudo, testemunha a
·qualidade e o valor de suas pesquisas. O prefácio es-
·crito por Gropius '- o amigo que teve em Moholy-
·Nagy um entusiasta constante para grandes empreen-
dimentos e um apoio que foi imprescindível para que
alcançasse muitos de seus objetivos - é a melhor
apresentação que se poderia desejar para o artista
e para o livro.
A obra de Moholy-Nagy pode ser apreendida neste

volume graças às 85 ilustrações que reproduzem seu
trabalno, além dos textos elaborados com muita agu-
deza por Sibyl,
Foi Moholy-Nagy para Herbert Read " ... uma das

mais criativas inteligências de nosso tempo", e, tal-
vez, o único artista que desenvolvendo um número
tão grande de atividades díspares, embora sempre
relativas ao espaço, poude enfrentar o risco de nun-
ca cair no superficiaL

Tendo desenvolvido um exaustivo trabalho - sem-
· pre consciente do valor do tempo - tanto no ensino
· como nas pesquisas plásticas, Laszlo Moholy-Nagy
situa-se como uma das coordenadas da arte contem-
porânea. B. C. Branco
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ENTREVISTA

Dirigindo uma caravana de cêrca de 20 estudantes
da Faculdade de Arquitetura da Universidade de Cór-
doba, e.steve em São Paulo a arquiteta Marina Wais-
man, professora de História da Arquitetura Moderna
naquela escola.

Reproduzimos abaixo a entrevista concedida por
esta professora à Folha da Manhã, constituindo um
depoimento bastante vivo, embora rápido, sôbre as
condições atuais, do ponto de vista arquitetônico e
urbano, das cidades da Argentina em geral e de Cór-
doba e Buenos Aires em particular.

Arquitetura argentina e brasileira
Comparando as tendências da arquitetura em seu

país e no nosso, afirmou a profa. Marina Waisman
que entre 'nós nota-se uma maior liberdade formal
uma maior audácia no uso das côres e. no aprovei ta-
mento dos ~materiais.

"Sob o ponto de vista formal - afirmou - encon-
tra-se no Brasil maior atividade criadora e mais ima-
ginação inventiva. A arquitetura argentina é mais
severa. As curvas, que no Brasil encontramos com
tanta freqüência, são usadas com bastante timidez."

Causas

Sôbre as possíveis causas dêsse fenômeno declarou-
nos a profa. Marina Waisman: '

"Uma das causas a ser apontadas seria o meio am-
biente. Já a arquitetura colonial argentina é uma
arquitetura sem côr, onde o branco aparece com ex-
clusividade. Interessante é notar como, sendo abso-
lutamente semelhantes às condições coloniais do
Brasil e da Argentina, aqui no Brasil a arquitetura
colonial apresenta uma variedade de côres que a do
meu país não possui. Assim, poderiamos considerar
a seriedade de. nossa arquitetura como uma herança
do passado.
"Outro fator que permite explicar a severidade das

construç~es na Argentina é serem, em meu país, tan-
to o governo como as classes ricas, mais conservado-
ras, o que parece não suceder aqui no Brasil. A
classe média, que constitui a grande massa da po-
pulação, é já mais permeável às inovações e permite
que se. comece algo no sentido da moderna arquite-
tura".

Obras de carater social
Prosseguindo, afirmou a profa. Marina Waisman:
"De outro lado, não há grande possibilidade de apli-

cação da arquitetura moderna no meu país. Aqui no
Brasil são realizadas grandes obras pelo govêrno,
obras monumentais, onde o arquiteto tem campo para
aplicar suas idéias modernistas. Na Argentina o go-
vêrno dirige suas vistas mais para o campo social
construindo grande número de casas para os operá-
rios. Estas, de carater modesto, já não permitem seja
aplicada da mesma maneira que nas obras monumen-
tais as formas e as teorias da arquitetura moderna.

"Em Córdoba estão sendo construidos alguns edi-
fícios públicos importantes. Trata-se da estação ter-
minal de ônibus, do centro cívico, do edifício da
Prefeitura e o dos Correios e Telégrafos.

Para a construção dos edifícios públicos na Argenti-
na, o govêrno concede tôda liberdade de ação à So-
ciedade Central de Arquitetos, a qual organiza os
concursos, 'designa o juri de seleção e premiação, en-
fim, estabelece as normas para o projeto e construção
dêsses edifícios.

"Para facilitar a aquisição da casa própria, existe
em meu 'país um plano de. construção de casas popula-
res sumamente barato, desenvolvido pelo Banco Hi-
potecário NacionaL Mesmo não possuindo terreno, o
pretendente apresenta sua solicitação a êsse banco,
que lhe fornece tôdas as facilidades para a construção.
A casa, que pode ser escolhida entre oito tipos, para
diversos tamanhos de. famílias, é paga em trinta ou
quarenta anos, correspondendo os pagamentos men-
sais a um sexto do salário mínimo percebendo pelo
operário argentino."



Planes orienta dores de cidades

Passando a falar sôbre Urbanismo, referiu-se a
profa. Marina Waisman ao fato de o segundo plano
qüinqüênal do govêrno argentino exigir que todos os
municípios do país tenham seu plano orientador.
Assim em Córdoba já foram feitos os estudos preli-
minares, de i caráter estatístico, e resolvidos vários
problemas parciais da cidade. Está sendo preparado
o código de zoneamento, devendo cada zona possuir
seu código de obras.
A única cidade da Argentina que já possui o seu

plano orientador é San Juan, que foi destruida por
um terremoto há cêrca de dez anos. Na cidade re-
construida não é permitida a aglomeração de edifícios
altos. Se um arranha-céu é construido em certa área
a seu redor já não é mais permitida a edificação de
prédios altos. Procura-se assim não atingir grandes
densidades de população, pois isso acarreta grandes
problemas urbanísticos, como se pode notar em São
Paulo.

Transporte urbano

Referindo-se ao sistema de transporte urbano de
Buenos Aires, declarou nossa entrevistada que essa
cidade possui uma magnífica rede de trens subterrâ-
neos, que desafoga consideràvelmente o trânsito.
Quanto ao estacionamento de veículos, possui a capi-
tal argentina diversas garagens subterrâneas, de mo-
do que isso também não constitui um problema.
Em Córdoba o problema do tráfego também não

se apresenta grave. Possui a cidade duas vias radiais,
Norte-Sul e Leste-Oeste, que cortam-na de ponta a
ponta. Nas margens do rio Primero, que atravessa a
cidade, estão sendo construidas vias expressas que
melhorarão ainda mais as condições de trânsito. Êste
aliás não é muito intenso pois é absolutamente. proi-
bida na Argentina a importação de automóveis. O
problema de estacionamento existe, estando prevista
a. construção de uma garagem subterrânea.

As favelas

Encerrando sua 'entrevista, referiu-se a profa. Ma-
rinaWaisman ao problema das favelas. Estas exis-
tiam em Córdoba, nas margens do rio Primero. Com
a construção das avenidas expressas, as favelas desa-
pareceram. Para abrigar as populações assim deslo-
cadas, foram construidos pelo govêrno blocos de apar-
tamentos, de 5 pavimentos cada. Êsses apartamentos
foram alugados a 60 ou 70 pesos mensais, o que corres-
ponde a cêrca de. 1/12 do salário mínimo na Argenti-
na, o que é de 800 pesos por mês.

Revista das Revistas

L'ARCHITECTURE D'AUJOURD'HUI N.o 59 ABRIL 55

(FRANÇA)

~-\ exempto do que já fez COlll vário s países, entre os quais
o Brasil, esta revísta dedicou o seu númer-o de Abril dêste
ano ao Méxíco. Através de artigos e vasta documentação foto-
g'l'áfica tem-se eU1 mãos urna síntese do que possui de r'ep re-
«eutattvo esta nação cenrro-amer+caua. Desde os conjuntos
~layas de. Uxmal e Chíchén-Itza ao conjunto 111odel'110 da ci-
dade-universitária percebe-se a í n ter-depe ndên cta de inspiração
existente entre o passado e o presente que dá à arquítetum
feita no ~(éxico 11111 caráter acentuadamente nacional.

A destacar temos, de início, um artigo do arquiteto Rícardo
de Robina Intftulado "Arquitetura l\Iexicana". Estudando 'se-
paradamente três períodos históricos dtsttntos (o pré-colom-
btano, o hispânico e o .moderno) jialient.a .,0 autor li untdade de

sentimento que se perpetuou através de mudanças de estilos
as mais profundas.

Um artigo de Alonso ~Iariscal sõbre "O ensino da Arqutte-
tura no l\léxico", que 111na 110ta da revtsta adver-te ter sido
publicado apenas quanto às suas passagens essenciais, nos dá
um aspecto geral dos planos de ensino desenvolvtdos nas qua-
tI'O escolas do país, Diz o antor:- "O ensino da arquitetura
evoluiu contínuamcnte e, em tôdas as escolas, projeta-se üní ..
camente arqutteturn moderna apoiada em um critério de
realismo avançado e progressista".

No clichê o edifício da Reitoria vendo-se ao fundo a Biblioteca.

BAU'VELT - N.os 20 a 28 (Alemanha)

Revista semanal de ótima apresentação gráfica. Apresenta
atualidades e projetos de todo o mundo.
Em seu n.o 26 encontramos a capela de Le Corbusier, Notre

Dame du Haut. A plástica lembra construções árabes, não
nos tendo agradado o confuso aspecto geral dos vários ele-
mentos arquitetõnicos.
A cobertura principal é extremamente complicada e, acre-

ditamos, nada funcional para um lugar onde existem nevascas
freqüentes.

CUADERNOS DE ARQUITETURA (publicação. do Colégio de
Arquitetos de Catahmha e Baleares) n.o 21 (Espanha )

Revista muito bem composta e de excelente impressão,
onde encontramos uma interessante maneira de fazer propa-

ganda, qual seja a de impr imtr-, numa página recortável, U111a

série de fic!1as numeradas por assunto, orlde se encontram as
características, procedência, referências e demais dados sõbre
o material. Estas, destacadas, poderão formar um excelente e
prático fichário. Crendo ser esta uma das melhores maneiras
de tornar ainda mais interessantes a propaganda especializada,
recomendarnos às revistas brasileiras a, adoção da mesma.

Ainda neste número, destacamos a feliz iniciativa do arquí-
teto D. Jpsé Soter-as Maur i, que, expondo em urna palestra.o
.seu crit~r;:i9_~éibre.._a_urbanização c:i!lz0!la~residencial da Av.



dei Generalíssimo Franco, reuniu uma numerosa assistência
composta em sua totalidacle pelos proprietários de terrenos
situados naquela avenida, que apreciaram e debateram êsse
plano urbanístico. Dizemos feliz iniciativa porque o poder pú-
blico representado pelo arquiteto, pretendendo ordenar os fu-
turos prédios residenciais, poderia apenas elaborar leis de
regulamentação - como acontece aqui - que nunca resulta-
ria num plano harmônico e perfeitamente entrosado entre si,
corno aquêle apresentado.

o plano muito bem estudado e apresentado com plantas,
gráficos, tabelas de aproveitamento, maquetes, baseia-se prin-
cip-almente na experiência já adquirida quando- do prolonga-
mento da Castellana, de Madr íd, onde o plano foi totalmente
executado com capital e iniciativa particular. É êsse tipo de
empreendimento conjunto - poder públieo-particular -, que
que se faz necessário às nossas cidades, mormente nessas so-
luções de emergência que bem poderiam reunir os dois Inte-
r-esses.

ARQUI'l'ECTURA - Or-gano Oficial de Ia Socíedad de Arqut-
tectos deI Uruguuy (X.o 2:30,maio de 1955)

Êste número que nos chega às mãos, aliás com uma irre-
gular-í dade aparente \0 anterior é de Outubro de 1954) é de-
dicado à Edifícios Industriais, dos quais destacamos o projeto
do engenho "EI Espirullar", para produção da cana de açúcar
e sua industrializaç.ão. A obra é de grande envergadura, pois
compreende desde a disposição das plantaçôes e aberturas de
canais até os edifícios administrativos e residenci·ais. Larnen-
tàvelrncn te, porém, a obra não é publícada em seu todo, pre-
judicando, assim, uma melhor apreciação.

Um artigo traduzido de L'Architecture d'Ajourtl'huí sôbre
"A Madeir-a, técnica antiga e técnica moderna", pode também
ser ressaltado. No mais, é uma revista que poderia merecer
da entidade máxima dos colegas vizinhos melhores cuidados.

ARKKITEH'rI·ARKITER'l'El'í - maio de 1955 (Finlândia)

Revista finlandêsa que apresenta um extenso e pormenoriza-
do documentário sôbre um conjunto hospitalar regional. A
severidade da arquitetura da Finlândia é, a primeira vista,
pouco aceitável par-a o gôsto latino. Especialmente nos gran-
eles projetos reflete-se a frieza da concepção artística nórdica,
não implicando na qualidade técnica utilitária dos edifícios
que, aliás, é excelente.

WERR - muío de 1955 (Sutssa )

Além de Ul11'aala hospitalar de enfermarias e três edifícios
de apartamentos, apresenta-nos os primeiros aspectos da cons-
trução da nova capital de Punjab, Chandigard. Obedecendo à

orientação de Le Corbusier em colaboração com Pierre Jean-

neret, lVIaxwell Fry e Jane Drew, cria-se, inteiramente plane-
jada, uma cidade cuja capacidade inicial será de 150.000 habi-
tantes e final de 500.000.

O traçado urbanístico é de certa maneira tr-adicional, isto
é, quadriculado em ângulos retos. O zorieamento é distribuido
em sete setores diversos, de acôrdo com as atividades e castas
que irão ocupar os distritos residenciais, de trabalho e recrea-
ção.

Foi criado um corpo de arquitetos locais que está elaborando
os projetos sob supervisão dos arquitetos acima nomeados,
Le Corbusier está projetando com exclusividade o distrito dos
edifícios governamentais e administrativos.

As secções ela Universidade, o centro estudantil e o hotel
já foram construidos, bem assim COlTIO in úrner-os quarteirões

residenciais onde se encontram 13 diferentes protótipos de
moradias. As de padrão mais baixo denotam características
de confôrto excepcionais (sanitários, páteos 'murados, cozi-
nha ete.).

O aspecto ger-al cÍos edifícios apresentados demonstra uma
unidade excelente de concepção. Os sistemas construtivos pa-
recem ser simples, utilizando materiais locais e o todo se
apresenta muito alegre e decorativo.

BAUKUNST UND WERRf'ORi\I - junho de 1955 (Alemanha)

Número inteiramente dedicado à obra recente de Richard
Neutra, apresenta-nos um ótimo resumo da excepcional obra
dêsse arquiteto. Acompanha o texto uma série de desenhos
ráptdos de viagens executadas por Neutr-a, nos quais se deduz
o espírito observador e extrema sensibilidade do autor. Os
projetos são admiráveis principalmente pela clareza constru-
tiva, detalhes excelentes integrados no conjunto e emprêgo
dos mais modernos materiais.

i\lODERN HOl\lE - abril de 1955 (Austrália)

Residênc'ias atuais que denotam a grande influência da ar-
qu itctura americana sôbre a técnica e concepção dos arquitetos
australianos.

Os edifícios construidos denotam bons detalhes, sem apre-
sentar nada de original.

BOLETIM DO "A:\IERTCAN INSTl'rUTE OF ARCHI'J'ECTS".
(E. U. A.)

Jauetro-Peverenot Apresenta alguns estudos sôbre côres apli-
cadas às escolas e comentários sôbre a prática da arquitetura

nos EE. UU..

Março-Abril: Relatórios de várias conferências sôbre modula-
ção aplicada à ar quítetur-a.

O assunto mais interessante é dedicado ao emprêgo de plásti-
cos na construção. O campo dêsses materiais é extenso e apre-
senta novos horizontes ao arquiteto contemporâneo,
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INFORMAÇãO DA SECRETARIA

o arquiteto Hector Hernandez, trouxe para o IAB,
uma coleção de diapositivos em branco e preto,
sôbre. arquitetura mexicana;

parte das cadeiras recuperadas, já voltaram à sede;
dentro de dias chegarão as mesas e as cadeiras
estofadas;

a biblioteca do IAB, já está recebendo revistas e
está sendo organizada; será inaugurada possivel-
mente ao mesmo tempo que a sede;
para o IX Congresso Panamericano de. Arquitetos,
realizado em Caracas, seguiram três arquitetos bra-
sileiros: Rino Levi, Nestor Figueiredo e Oscar Nie-
meyer;

na última assembléia do IAB, foi eleito membro
representante do Instituto, junto ao CREA, o ar-
quiteto J. Vilanova Artigas.

CLUBE DOS ARTIS~AS E AMIGOS DA ARTE

A Diretoria do IAB, encerrou felizmente as nego-
ciacões com o "Clubinho"; ambas as entidades estão
satisfeitas com a solução do caso que há tanto tempo
.se arrastava. O IAB recebeu o que devia receber, e
foi firmado um acôrdo com datas e prazos, foi combi-
nado também um detalhe da transferência de contrato.

Al,MôÇO DAS QUINTAS FEIRAS

Continua se realizando, provisoriamente na Caver-
na S. José, o Almôço dos Arquitetos, sendo grande
o número de profissionais que. vem prestigiando mais
essa iniciativa da atual Diretoria do IAB. No flagran-
te abaixo, jovens arquitetos durante êsse almôço.

EXPOSIÇãO JOVENS ARQUITETOS PAULISTAS

O NEDAB, encerrando brilhantemente mais uma de
suas manifestações de. divulgação da arquitetura no
Brasil, fez distribuir, dia 27 último, os prêmios e res-
pectivos certificados àqueles que foram _consagrados
pelo juri. Abaixo transcrevemos a relaçao completa
dos contemplados e respectivos prêmios.

Boletim Mensal N.O 19 Setembro de 1955

Redatores: Alfredo Paesani - Bernardo Castelo Branco
Pedro Torrano - Rodolpho Ortenblad Filho

RELAÇ'ãO DOS PREMIADOS

São os seguintes os prêmios conferidos, em número
de quatorze, e os respectivos prêmios:
Prêmio "Enciclopédia Britânica" ao arq. Kurt Hol-

lander (projeto de uma residência).
Prêmio "Anita Malfatti" ao arq. Jorge Bercht (pro-

jeto de uma residência).
Prêmio "Tarsila do Amaral" ao arq. Jorge Wilheim

(projeto de um hospital geral).
Prêmio "Oswald de Andrade FO." ao arq. Roger Zme-

khol em colaboração com o arq. A. L. de Anhaia
Mclo (projeto de uma residência).

'Prêmio "Moussia Pinto Alves" ao arq. Rodolpho Or-
tenmblad (projetá de uma residência).

Prêmio "MacGraw Revistas Técnicas" ao arq. Ari
Queiroz Barros (edifício de apartamento).

Prêmio "Casa Franco" aos arquitetos Carlos Vidal,
Roberto Monteiro, e eng. ·G. A. Lira (projeto de
um laboratório).

Prêmio "MacGraw Livros Técnicos" ao arq. Telesforo
Cristofani (projeto de um edifício de apartamen-
tos) .

Prêmio "Livraria Italiana" ao arq. Paulo Mendes da
Rocha (projeto de um clube náutico).

.Prêmio "Livraria Kosmos" ao arq. Maria Tereza de
Barros Camargo (projeto de um edrfici o para a
Casa do Estudante).

Prêmio "Livraria Franceza" ao arq. Cesar Luiz Pires
de Melo (projeto de uma residência).

Prêmio "Lemac" ao arq. Aluisio da Rocha Leão (pro-
jeto de um recanto infantil).

Prêmio "Bandeirante" ao arq. Fabio Penteado (pro-
j eto do "Clube Campineiro").

Prêmio "Paoelaria de Paula" ao arq. Carlos de Arau-
jo (projeto de uma residência).

Arq. Jorge \Yilheinl recebendo seu prêmio das mãos
da pintora Tarsila do Amaral.



A PROPÓSITO DA SEÇAO DE PREVID:E:NCIA
SOCIAL, DO DEPARTAMENTO DE SAO PAULO,
DO I. A. B.

Em 6 de janeiro de 1953, o arquiteto Wilson Maia
Fina, atendendo a uma solicitação do departamento
de S. Paulo, estudou as bases de uma seção de previ-
dência que aquêle departamento pretendia criar. A-
presentou um relatório completo a respeito, acrescido
de uma minuta de estatuto da futura entidade. Êsse
documento, apre.ciado e aprovado pela diretoria, foi
imediatamente encaminhado ao departamento central
do IAB, de onde emanam tôdas as aprovações defini-
tivas. Não fôsse a lentidão, por certo involuntária,
com que caminham êsses documentos pelo departa-
mento central, já teríamos possivelmente em São
Paulo, e a serviço de todos arquitetos do Brasil, essa
salutar e imperiosa organização.
O estudo do arquiteto Maia Fina, fruto de uma aná-

lise minuciosa, teria por escopo:
a - garantir um pecúlio para herdeiros e benefi-

ciários dos seus segurados, e para segurados
tornados inválidos.

b - conceder empréstimos ao segurado que ocasio-
nalmente necessite.

c - prestar assistência a seus segurados naquilo
que estiver ao seu alcance.

Evidentemente, considerando que já existem 300
arquitetos e que cêrca de 100 são diplomados anual-
mente, somente em S. Paulo, pode-se imaginar o
grande. alcance dessa seção de previdência, principal-
mente se a compararmos com as congêneres dos mé-
dicos e advogados, onde a prática já demonstrou so-
bejamente a sua necessidade.
O estatuto previa uma diretoria própria, eleita jun-

tamente com o Conselho Diretor. Para manutenção e
formação do fundo beneficiário que pudesse de fato
assistir condignamente a todos os associados, além
do "prêmio" a entidade contaria também com o pro-
duto de uma taxa mínima - igual a do expediente -
que seria criada sôbre os processos que tenham anda-
mento pela Prefeitura de S. Paulo. Friza o arquiteto
que. essa modalidade não é estranha, e que os médicos
e advogados já a possuem para o mesmo fim.
Extranhando o silêncio em tôrno dêsse estudo, re-

solveu êste boletim historiar o fato, e colocar os inte-
ressados a par do conteúdo do mesmo para que, se o
interêsse fôr de fato expressivo, se empenhem no
sentido de se conseguir a sua aprovação. Igual esfôrço
vem desenvolvendo a atual Diretoria do IAB, não só
no que se refere a seção de Pre.vidência, como tam-
bém à reforma dos Estatutos.

Hector Hernandez para surpresa geral, é formado
também em engenharia civil. Terminando seu curso
muito cedo - conta-nos êle - sentiu que sua tendên-
cia não era para engenharia civil, tratando imedia-
tamente de cursar arquitetura, formando-se em 1952
pela Universidade Nacional Autônoma de México.

Em ambos os cursos defendeu teses, tendo na de
arquitetura estudado "Um plano Regulador e Centro
Cultural para Operários".

Seu Trabalho

Hernandez é assistente de composição de. arquite-
tura na F. A. de México. Tem seu escritório, mas
quer estudar mais sôbre história e técnica de arqui-
tetura. Porisso está numa tournée tendo percorrido
América Central, Equador, Bolívia, Brasil donde vai
para Pôrto Alegre, Buenos Aires, Chile, voltando ao
Brasil. Pretende continuar o circuito pela Africa, Eu-
ropa, Canadá, Estados Unidos, Cuba e voltar ao Méxi-
co. Nessa viagem visitará Hernandez todos os museus
estudando-os sob todos os ângulos para atender ao
plano de museus que o govêrno do México pretende
desenvolver. A habitação popular também é outro
assunto que Hernandez está aproveitando para estu-
dar tendo em vista o largo programa de construções
de casas populares que o govêrno tem de resolver.

Ensino de. Arquitetura no México

E n t r e v s tas

Como todo País que compreende a evolução que
necessàriamente está se processando no ensino da ar-
quitetura, em função da própria evolução da técnica
da arquitetura, está a Faculdade de Arquitetura do
México caminhando para o sistema de atelier, já tão
utilmente comprovado no Uruguai e em outros Países.
Sentindo essa transição procura colocar o México seu
ensino de Arquitetura á altura das necessidades pro-
fissionais que seus formandos terão ao enfrentar a
vida prática. Que isto sirva de EXEMPLO aos nossos
diretores de escola, que teimam criminosamente em
permanecer estagnados, em perene adoração aos mol-
des pré-diluvianos em ensino de arquitetura.
Há três escolas de Arquitetura no México - as ofi-

ciais: uma localizada na cidade do México que fun-
ciona há aproximadamente 40 anos, outra em Guada-
lajara que funciona há 6 anos e, a católica (Monterey)
- que está em funcionamento há 1 ano.

Há um total de 2.000 alunos.
Quanto à suficiência do ensino no México, Hernan-

dez considera-o completo, principalmente no que diz
respeito à constante evolução que se processa, equi-
parando-o ao que de mais avançado haja.
O ensino de arquitetura é em conjunto com o de

arte: Educação visual sob todos os aspectos, desenho
realista, história da arte com um professor para cada
matéria, decoração e modelagem (que atualmente foi
incluida).
O urbanismo é dado, também como aqui, no 5.° ano.

Garcia Ramos, arquiteto especializado em urbanismo
é de opinião que o mesmo deverá ser dado a partir do
1.0 ano, teoria com a qual está de acôrdo também Rino
Levi. O autor desta entre.vista vai mais longe advo-
gando ensino de urbanismo como elementos de edu-
cação nos cursos elementares para a criação de um
"senso urbanístico" que, poderá evitar problemas mais
tarde para a cidade. Educando desde cedo poderão
estas crianças, quando homens, reagir com mais bom
senso quando, em todos os campos, os problemas ur-
banos se lhes apresentarem.

ENTREVISTA COM O ARQUITETO MEXICANO
HECTOR HERNANDEZ

Sociedade de Arquitetos do México

Aproveitando a estadia do jovem arquiteto mexica-
no em nossa capital, o boletim do IAB, procurando
registrar as impressões e opiniões do arquiteto visi-
tante., teve com êle uma rápida entrevista.

Tem tido a Sociedade de Arquitetos do México
grande movimento representando bem seu papel no
seio da classe que congrega. Carlos Lago - seu pre-
sidente' - foi quem imprimiu vibração e conseguiu
ação na sociedade. Possui ela sede própria com amplas
instalações, restaurante ótimo e tudo quanto possa
oferecer de atrativo aos sócios.



A influência dos pintores na arquitetura mexicana
através da sociedade de arquitetos tem sido grande.
Há palestras entre arquitetos e pintores nas quais os
pintores chamam a atenção dos arquitetos quando
acham-nos fora dos propósitos; são verdadeiras "bri-
gas amistosas".

A Associação dos Arquitetos congrega as correntes
de arquitetos no México. Os conservadores são de
mais de 60 anos e já não a freqüentam mais. Houve
o problema da presença de duas correntes, mas isso
há mais de 20 anos. Hoje não se concebe mais que se
possa fazer algo no clássico.
Comparando com o nosso Instituto de Arquitetos

vemos que sucede o mesmo, apenas que a corrente dos
conservadores procura reagir fracamente numa última
tentativa de auto-reafirmação - fundando o Instituto
Paulista de Arquitetos - voz afônica no mundo já
conquistado do bom senso e do equilíbrio na arquite-
tura contemporânea brasileira.

Conta-nos Hernandez que no México também é o
arquiteto que se interessa pelos movimentos plásticos,
muito justo e lógico aliás. Há um acentuado tom de
realismo amargo nas artes refletindo bem o estado de
espírito do México.

o 4.° CONGRESSO DA U. I. A.

Rino Levi e a participação brasileira

Arquitetura como Função Social
O Govêrno Mexicano tem tido problemas inúmeros

a resolver e tem como programa de trabalho o se-
guinte esquema:

1.0 Escolas: Campanha contra o analfabetismo.
2.° Saúde: combate à tuberculose, malária e impa-

ludismo.
3.° Habitação para o camponês: construção em série

para atender o agricultor.
4.0 Habitação do burguês: construção de conjuntos

residenciais.
A pré-fabricação considera Hernandez relativamen-

te difícil no México devido à variacão de costumes e
meios de lugar para lugar. É mais interessante resol-
ver cada problema isoladamente com detalhes espe-
cíficos para cada caso.

Os Dep~rtamentos Governamentais têm tido largue-
za de visao suficiente para agir em direção à arqui-
tetura e urbanismo moderno o que muito tem contri-
buido para melhorar o México.

-Realizou-se em Haia entre 9 e 16 de Julho dêste
ano o 4.° Congresso da União Internacional de Arqui-
tetos - associação de sociedades de arquitetos - do
qual participaram órgãos técnicos, arquitetos repre.-
sentando sociedades e arquitetos individualmente.

A representação brasileira contou com a presença
dos arquitetos Rino Levi e Jarbas Karman, de São
Paulo, fazendo parte da "Comissão de Ensino" e dos
seguintes arquitetos do Rio de Janeiro: Afonso Eduar-
do Reidy, Maurício Roberto, Carmen Portinho, Régis
do Nascimento, Hélio Uchôa, A. F. das Neves, L. V.
Chefer ino, S. de Almeida Pocento e Lauro Bastos
Birkholz.

O arq. Rino Levi foi autor de uma proposta sôbre
a .criação de novas bases para o ensino de arquitetura,
fundamentada em um ponto de vista que defendeu
há muitos anos: não se deve. separar o ensino de urba-
nismo do de arquitetura; a arquitetura está condicio-
nada ao fenômeno urbano. Esta proposta, redigida e
traduzida para vários idiomas, foi apoiada fortemente
por muitos congressistas destacando-se entre êles os
centro e sul americanos e os da Inglaterra. Embora
tendo sido apoiada - inclusive pela própria "co-
missão de ensino" - a proposta não foi levada muito
em consideração nas conclusões finais da mesa, pois
esta já estava formada com antecedência e com seu
próprio trabalho já redigido. Os elementos que apoia-
ram esta proposta fizeram, então, uma reunião para
que. a mesma pudesse ser levada em plenário. No
entanto, comenta o arq. Rino Levi, a rigidez do regu-
lamento do Congresso não permitiu que a mesma
fôsse considerada, pois apenas são debatidas as pro-
postas apresentadas pelas Comissões sem que propos-
tas isoladas, como foi o caso desta, possam pesar nas
suas conclusões finais. Entre os arquitetos que iriam
assinar a proposta Rino Levi anotou os seguintes no-
mes: Eduardo Neira Alva, do Perú, P. J. Marshall e
Atkinson, da Inglaterra, Obregón Santacilla, do Mé-
xico, e os arquitetos Jarbas Karman e Lauro Bastos
Birkholz do Brasil. A proposta foi redigida nos se-
guintes termos:

Ao 4.° Congresso da U. I. A.

Senhor Presiden te:
Impressão de São Paulo

Indagando de Hernandez o que de mais notável
havia visto em São Paulo, respondeu-nos:

"O Parque do Ibirapuera. Êste projeto, se fôssem
conservadas suas características iniciais, seria o con-
junto mais significativo de arquitetura contemporânea
brasileira. Mesmo assim perturbado como está em sua
composição com outros edifícios que nada significam
no conjunto, o parque Ibirapuera é o monumento
paulista de arquitetura contemporânea."

)IAIHA THEREZA DE BARROS ('AMARGO

Os abaixo assinados, membros dês te Congresso, respeitosa-
mente soltcitam de Vossa Excelência a leitura, em sessão ple-
nária, do presente documento, relativo ao tema FORMAÇÃO
1)0 ARQUITETO.

Sôbre o ensino da arqutteturu, os signatários desejam cha-
luar a atenção para o seguinte: -

1) _ Atualmente, em certo número de países, dá-se, no en-
sino da arquttetura, excessiva ilnportância à com postçâo for-
mal. Isto, em eonsequêncía, cria nos estudantes uma coucep-
cão falha da profissão do arquiteto.

2) - A persistência de métodos antiquados, que não cor-res-
pondem à reajídade social, econõrntca e técnica de nossos dias.

3) - A predominância de uma concepção bí-dtmensíonal
]10 ensino da arquitetura, que conduz a soluções pm-amente
decorutívas.

4) - A tendência de forçar O individualismo em prejuizo
do trabalho em equipe, em colaboração C0J11 outras 1»)'0-
fissões.

Para reruedtar tal situação, os signatários acham necessário:
1) - Dar maior ímportância ao ensino da moder-na téc-

nica de construir e das ciências sociais, de modo a garantir
progrnmas escolares maís equilibrados.

2) - Orientar a formação do arquiteto dentro de um espf-
l'ito acentuadamente técnico.

~) _ Acentuar sistemas e formas de trabalho baseados ern
couceítos tridiJllensionais.

4) - Incentivar a colaboração com profissionais de outros
l'tUllOS, especiabnente da Sociologia, da Econontia e da Indús-
tria, por meio de trabalhos de equipe.

Ês,te documento traduz nossos pontos de vista pessoais e é
devido em grande parte à oportunidade proporcionada por êste
Congresso para 11111 tntercâmbío de idéias, pelo que rna nrfestn-
mos aqui noSSOS agradecimentos.

Scheven ingeu, 16 de Julho de 1955.
'I.

A secretaria do Congresso, vendo-se à esquerda os arquitetos
Rino Leví e Jarbas Karman.



o arquiteto Rino Levi falou-nos a seguir sôbre a
organização do Congresso, considerando-o um dos me-
lhores - sob êste aspecto - de quantos já participou.
Todos os trabalhos eram traduzidos simultâneamente
para quatro línguas: francês, inglês, russo e espanhol.
"Contando com a participação de aproximadamente
1.000 congressistas, êste Congresso precisaria mesmo
de uma organização perfeita e rígida, como todo
grande congresso, embora em prejuizo da livre mani-
festação de todos os congressistas; não seria possível
-que cada qual se manifestasse. isoladamente", de-
clarou-nos Rino Levi. Era grande o número de pessoas
e pequeno o número de dias e, para efeito de estudo
de determinados problemas, diz-nos ainda Rino Leví,
é preferível que se reuna um certo número de espe-
cialistas e que discutam os problemas em mesa re-
donda, sem limite rígido de tempo, em forma de de-
bate.

O próximo Congresso da U. I. A. realizar-se-à em
Maio de 1957 na cidade de Moscou, por resolução
unânime dêste último congresso reunido na Holanda.
O tema, também aprovado em plenário, é o da "Pla-
nificação e Reconstrução das Cidades".

Junto ao Congresso funcionou a Exposição de Es-
tudantes de Arquitetura cujo tema era "Conjunto
'Residencial para 2.000 pessoas". O Brasil, infelizmen-
te, e muito temos a lamentar, nada apresentou.

Houve na exposição um total de 71 projetos repre-
sentando 48 escolas e 23 países. O tema para a pró-
xima exposição é um "Centro Cornunal".

O Congresso preparou ainda, antes de sua realiza-
ção um livro em forma de fichário com fôlhas inde-
pendentes. Êste livro, intitulado "Habitação 1945-
1955", constitue pelo material que encerra - do-
cumentando o que se fez no mundo neste último de-
cênio no terreno da habitação - e também pelo
cuidado gráfico com que está composto, a realização
mais importante do Congresso.

O livro está dividido em três partes: 1) Programa;
2) Projeto; 3) Produção; e é constituido por projetos
enviados à Holanda .e lá redesenhados pelos organi-
zadores do fichário, a fim de que o mesmo obtivesse
unidade. O país que conta com maior número de
trabalhos no livro é a Holanda, constituindo um vo-
lume em separado. O Brasil, embora não tendo en-
viado grande quantidade de trabalhos, aquilo que
mandou é bastante representativo como qualidade.
Convém salientar, no entanto, que o nosso país não
possue, em realidade, um número satisfatório de obras
(conjuntos residenciais) que pOSS3.m se enquadrar
pe.rfeitamente nas diretrizes dêste album, Apesar disso
um número maior de realizações poderia ter sido en-
viado, e o arq. Rino Levi que foi o encarregado da
coleta do material brasileiro avisa por nosso intermé-
dio, aos arquitetos que possuem projetos dessa natu-
reza que os mesmos ainda serão recebidos para inclu-
são no fichário.

O Brasil está representado neste livro por 3 proje-
tos do arq. Rino Levi: Fazenda em São José dos
Campos; projeto de 518 residências para operários

Conjunto Pedregulho, vista parcial

nesta mesma cidade (incluindo casa de Saúde, creche,
escola, Igreja, mercado, jardim de infância e campo
esportivo), e o projeto para a Cidade Universitária de
residências para 2.000 alunos. O arquiteto Francisco
Bolonha enviou um projeto de 27 habitações na ilha
de Paquetá; Oscar Niemeyer: 60 habitações para a
Escola de Aeronáutica de São José dos Campos; Hen-
rique Mindlin: um prédio de apartamentos em São
Paulo; Afonso Eduardo Reidy o projeto do conjunto
residencial de Pedregulho .

!\laqllete do projeto do arquiteto Rino Levivpa ra a
cidade untversttãrta de S. Paulo.

Para que se tenha uma idéia mais total do que foi
o 4.° Congresso da U.I. A., realizado na praia de. Sche-
veningen, publicaremos a partir do próximo número
dêste boletim as conclusões das diversas comissões
que o constituíram, bem como o "Estatuto dos Arqui-
tetos" lá aprovado, material êsse colocado à nossa
disposição pelo arquiteto Rino Levi.

B. Castelo Branco-...•

Artes Plastrcas

4.° SALÃO PAULISTA DE ARTE MODERNA

Não queremos fazer aqui um estudo pormenori-
zado dêste Salão quanto às várias tendências e posi-
ções alí reunidas, nem tão pouco emitir julgamentos
críticos aprofundados - segundo critérios que pu-
dessem ser considerados válidos - sôbre os trabalhos
apresentados neste "rendez-vous" de. artes plásticas
marcado pelos artistas modernos de São Paulo no
Salão Oficial da Galeria Prestes Maia.

De um modo geral e amplo, o nível médio quanto
à qualidade formal foi alto em demonstrar - princi-
palmente - o espírito de pesquiza constante (embora
em muitos casos anêmico) existente entre nossos ar-
tistas quanto ao estudo dos eleme.ntos constitutivos
de suas linguagens plásticas.
Em relação aos salões anteriores êste pareceu-nos

possuir a fôrça de um decreto de agonização (não de
morte. ainda) da arte abstrata. Era flagrante, mesmo
aos olhos do público leigo (o público que ainda não
aprendeua vêr ), a posição insustentável em que fica-
ram colocados os abstratos: esmagados de um lado
pela representação figurativa que não era boa mas
se impunha à custa de. alguns elementos isolados e de
outro lado pelos artistas 'concretos.
Êste salão foi dos figurativos e dos concretos. No
entanto, cabe-nos quanto aos primeiros a observação
de que um tema nunca vale simplesmente por si
mesmo, é preciso dizer quanto a êstes artistas que a
sua motivação é quase que em totalidade desprovida



de conteúdo, os seus temas não possuem suficiente
fôrça (dramática e plástica) como manifestação esté-
tica; quanto aos segundos cabe-nos e, exigência de
maior seriedade e melhor basificação de alguns dêles
(se bem que muitos aqui estão incluidos apenas para
maior facilidade de classificação).

Iniciando com a secção de Desenho e passando pri-
meiramente por Aldemir Martins (no catálogo inclui-
do na secção de Pintura) constatamos mais uma vez
a felicidade decorativa conseguida por êste desenhista
através de seu bem elaborado virtuosismo partindo
sempre de temas ingênuos e simples, como é o caso
de seu "Frango dágua".

Marina Caran, com motivações gritantes e desespe-
radas ("A trapeira", "Os revoltados" e "O morro")
consegue atingir mais do que a fôrça pura e 'simples
de um cartaz. Seus desenhos demonstram de imediato
a personalidade mural de sua autora, dotada de uma
profunda preocupação pela vida do homem: a vida
dos que sofrem e lutam. Além dêste valor social
(documental e humano) a sua obra possui (dentro de
sua sensibilidade expressionista de vêr as coisas) um
dinâmico sentido plástico revolucionário.
Em Pintura destacamos, de, início, duas pintoras

pioneiras ligadas diretamente aos nossos primeiros
movimentos de vanguarda: Anita Malfati e Djanira
da Motta e Silva. Ao lado destas formando um trio
de similares sensibilidades (guardando-se as justas
proporções impostas por cada personalidade) encon-
tramos o pintor Oswald de Andrade Filho com duas
telas: "Ecce Homo" e "Retrato de Oswald de Andra-
de". Embora estas duas telas sejam próximas, quanto
à época em· que foram realizadas, elas distanciam-se
quanto ao processo plástico dispensado aos temas,
evidenciando "Ecce Homo" uma nova tendência no
sentido de purificação das côres e das formas. O
retrato de, seu pai pertence ainda a um período som-
brio em que a dramaticidade sofrida do traço (e con-
vém salientar que o desenho em Oswald é sempre
uma estrutura muito ligada ao fim alcançado) cria
uma atmosfera de eclosão patética. Depois dêste pin-
tor poderíamos encadear Alfredo Volpi que aqui com-
pareceu com apenas uma tela de sua característica
temática popular.

Entre os pintores concretos (percebendo-se mesmo
o forte sentido de grupo existente) os trabalhos de
Waldemar Cordeiro ("Um pensamento por imagem"),
Luiz Sacilotto, Fiaminghi, Geraldo de Barros e Maurí-
cio Nogueira Lima (também arquiteto) mereceriam
cada qual um estudo pormenorizado que aqui não
cabe infelizmente.

A secção de Gravura, inferior à de pintura em no-
vas pesquisas, colocava-se no entanto acima das sec-
ções de, Desenho e Escultura. Rossine Quintas Perez
apresentou o melhor conjunto nesta secção. Os seus
três trabalhos demonstravam um coerente tratamen-
to dos claros e escuros através de precisos e controla-
dos efeitos técnicos construindo -tramas de caráter
ilustrativo. Lívio Abramo, um dos primeiros artistas
gravadores do Brasil, estava representado por três
xilogravuras suficientes para uma pequena demons-
tração de todos os seus amplos recursos técnicos, seu
virtuosismo e sua limpidez e, segurança de trabalho
sôbre a madeira. Nilson Seoane compareceu com um
conjunto bastante satisfatório e capaz de revelar sua
já bem formada personalidade e posição como grava-
dor. Manejando com .hahilidade os burís sôbre o li-
nóleo e a matéria-plástica (em que foi um dos pri-
meiros a gravar entre nós) consegue fortes efeitos
de massas em branco e preto justapostas a bem estu-
dadas texturas de ricos efeitos técnicos. A argumenta-
ção geométrica de seus trabalhos é sempre bem
definida e constitue parte inerente da própria lingua-
gem adotada. Outro - que ainda poderia ser citado é
Karl Heinz Hansen: um bom desenhista de pouco
conteúdo e poucos recursos técnicos como gravador.
Destacamos ainda, depois dêstes gravadores, três mo-

notipias de Maria Heloisa de Almeida Penteado, de-
monstrando uma sensibilidade nova em formas de
côres.
Na secção de Escultura destacava-se uma pequena

figura em bronze de Bruno Giorgi: "Prometeu Acor-
• rentado", de admirável fôrça telúrica, constituindo o

melhor trabalho desta secção. Além de Bruno Giorgi,
os escultores Vaccarini, Caciporé Torres e Rafael
Galvez.

Na secção de Arte Decorativa (seção que precisa-
ria ser melhor definida, pois uma "Coruja" de Malozzi
não passa de escultura do mesmo modo que um "O
Cangaceiro" . de Itajahy Feitosa Martins - embora
feito com cacos de azulejos para "aplicar" sôbre uma
parede tem a mesma função como "arte decorativa"
que poderia ter uma tela a óleo) notamos apenas a
presença de três Padrões em Linóleo para Tecido, de
Nilson Seoane.
Na secção de Arquitetura destacamos dois projetos

de Ícaro de Castro Mello (Igreja em Campinas e Gym-
nasium em Pôrto Alegre), o projeto de um Edifício
em Campinas de Fábio Moura Penteado, e o projeto
de Oswaldo Corrêa Gonçalves em colaboração com
Rubens Carneiro Vianna da Escola SESC-SENAC em
Marília. Devem ser destacados ainda os projetos en-
viados por alunos de nossas faculdades de arquitetura,
merecendo de nossa parte incentivo para que expo-
nham e principalmente para que organizem exposi-
ções universitárias. - R. C. B.

..

Revista das Revistas .
- .

ESPACIO - N.O 17 (Universidad de Ia Rabana - Cuba)

A exemplo de outras recentes publicações sôbre arquitetura,
êste número é dedicado à apresentação de sete obras de Ri-
chard Neutra, Nos projetos dêsse destacado arquiteto contem-
porâneo encontramos duas constantes principais: a avançada
técnologia ao lado de um aspecto humano poucas vêzes obser-
vado nos arquitetos construtivistas. Neutra consegue, dentro
de uma escala rigorosa de proporções ideais, obter o máximo
do plano aberto e da tntcrIígação interior-exterior dos am-
bientes.

O presente número de Espacio é de excelente teor grãfico e
artístico. Parabéns aos colegas de Havana.

Edifício de Escritórios em Los AngeIes
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NOTíCIAS DA SECRETARIA

- Está adiantada a organização da exposição do
pintor mineiro Alberto Grignard, sob a respons ibili-
dade do colega David Libeskind.

- Durante o mês de outubro foram realizadas duas
sessões cinematográficas, uma com filmes sôbre ar-
quitetura constantes do festival "10 anos de filmes
sôbre. arte" e outra sôbre a construção dos edifícios
da ONU.

- A diretoria está estudando a possibilidade dum
acôrdo com a Filmoteca do Museu de Arte Moderna,
no intúito de programar durante um ano projeções
de filmes importantes, na sede. do IAB.

V JORNADA PAULISTA DE ADMINISTRAÇAO
HOSPITALAR

Realizar-se-á nesta capital, de 27 de novembro a 3
de dezembro próximo, a V Jornada Paulista de Ad-
ministração Hospitalar, patrocinada pela Associação
Paulista de Hospitais em colaboração com o Instituto
de Arquitetos do Brasil-departamento de S. Paulo.

Dentre as várias realizações dessa jornada, está
programada uma exposição de. projetos de hospitais,
que será montada no saguão da Faculdade de Medi-
cina da Universidade de S. Paulo.

ALMÕÇO SEMANAL DOS ARQUITETOS

Numa daquelas reuniôes de congraçamento, de tô-
das ás quintas-feiras, o IAB e os colegas de Maria
Thereza de Barros Camargo lá estiveram num misto
de alegria e tristeza, comemorando seu "último" con-
vívio com aquêles. "Acontece" que a nossa colega
não é mais Camargo e sim Motta pois no dia 15 últi-
mo uniram-se em matrimônio, e "abandonando" pre-
cipitadamente seus colegas e o Consêlho Fiscal do
IAB, partiu para Boston (EE. UU.) onde fixará resi-
dência. No clichê abaixo o arquiteto Eduardo Kneese
de. Mello, em nome do IAB e de todos cs colegas pres-
ta uma homenagem a Tereco.

Boletim Mensal N.O 20 Outubro de 1955

Redatores: Alfredo Paesani - Bernardo Castelo Branco
Pedro Torrano - Rodolpho Ortenblad Filho

V EXPOSIÇAO DE ARTES PLÁSTICAS DO
DIRETÓRIO ACADÊMICO DA FACULDADE DE
ARQUITETURA MACKENZIE

CARTAZ

Luiz Villa ça

O clichê acima anuncia para novembro, mais uma
exposição dos alunos da Fac. de Arquitetura Macken-
zie. Desta feita, e substanciadas nas experiências e
progressos das anteriores, arroja-se ao público e aos
críticos, de uma maneira mais altiva, exibindo-se nos
salões do Museu de Arte de S. Paulo, atendendo a
generosidade daquela organização incentivadora.

A inauguração está programada para o dia 25 de
Outubro e extender-se-á até o dia 25 de Novembro.
Serão apresentados trabalhos de Arquitetura, Pintura,
Escultura, Desenho e Composição Decorativa.

A comissão organizadora, a quem se deve essa bri-
lhante apresentação é constituida pelos alunos, Mau-
rício T. Schneider, João Carlos Bros, Livio Levi,
Aloisio Langeani e Pedro Paulo de Mello Saraiva.

O juri que é de seleção e premiação está assim
constituido: -

ARQUITETURA SECÇÃO A - trabalhos extra-
escolares - arquitetos: Eduardo Corona, Plínio Cro-
ce. e Carlos B. Milan.
ARQUITETURA SECÇÃO B - trabalhos escola-

res - arquitetos Elisiario Bahiana, Gustavo Caron e
Paulo Mendes da Rocha.
PINTURA E ESCULTURA - Clovis Graciano, Nel-

son Nóbrega e Pedro Corona.
COMPOSIÇÃO DECORATIVA - esta secção será

julgada conjuntamente pelos dois juris.
O próximo número dêste BOLETIM focalizará com

mais detalhes essa mostra de arte.



Acham-se a disposição dos congressistas do IV Con-
gresso Brasileiro de Arquitetos, os Anais dêsse Con-
gresso, que poderão ser retirados na sede do IAB
ou oportunamente recebidos pelo correio. '

tético pessoal de cada um. A evolução social e as
conquistas da técnica e da ciência, não nos permitem
prevêr os limites nem as tendências definitivas da
arquitetura contemporânea, mas as formas falsas e as
soluções sem razão plausível serão sempre. passa-
geiras.

IV CONGRESSO BRASILEIRO DE ARQUITETOS

11 CONCURSO INTERNACIONAL PARA ESCOLAS
DE ARQUITETURA DA m BIENAL DO MUSEU

DE ARTE MODERNA DE SAO PAULO

Ata Oficial do Juri de Premiação

Realizou-se dia 12 de Outubro no Parque Ibira-
puera -::- no pavilhão em que funcionou a terceira
exposiçao internacional de Arquitetura organizada
pela Bienal do Museu de Arte Moderna de São Paulo
desta vez dedicada exclusivamente a Escolas de Ar-
quitetura - a entrega dos prêmios que couberam aos
trabalhos enviados pelos alunos da Escola de Arqui-
tetura da Universidade. de Havana, Cuba, e do De-
partamento de Arquitetura da Universidade de Wa-
seda,. Japão. A ,mesa que presidiu a solenidade, que
constituiu tambem o encerramento da III Bienal. con-
tou com a presença do sr. Francisco Matarazzo Sobri-
nho, presidente do Museu de Arte Moderna e ideali-
zado~ .das bienais, sr. João Acioli do Departamento
Municipal de Cultura, arquite.to Eduardo Kneese de
Mello, presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil
departamento de São Paulo, sr. Lourival Gomes Ma-
chado, eng. Lisandro Pereira da Silva, diretor do
FAU, e arquiteto Jorge. Machado Moreira, presidente
do Juri de Premiação. Transcrevemos abaixo, na ín-
tegra, as palavras proferidas na ocasião por êste ar-
quiteto, bem como a Ata Oficial do Juri e os comen-
tários do mesmo sôbre os projetos de Cuba e do
Japão que conquistaram "ex-aequo" os prêmios do
certame com uma primeira classificação.

Examinando cêrca de quatro dezenas de estudos
vindos de vinte países, da América, Europa, Ásia ~
África, o juri não pode ignorar certas tendências ge-
rais que caracterizarem núcleos de ensino tão distan-
ciados geográfica e culturalmente, e também certas
deficiências igualmente comuns, acusando, quase sem-
pre, uma criticável orientação didática que o aluno
de uma escola de arquitetura não poderá superar pe-
los seus próprios meios. Bastaria, aliás, a possibili-
dade de comentar essas tendências e de criticar essas
deficiências para que o juri se sentisse compensado
pelos seus esfoços, pois assim encontra oportunidade
de contribuir, na medida de suas fôrças, para a me-
lho ria de ensino de uma especialidade cada vez mais
solicitada pelos progressos da sociedade contemporâ-
nea. É, aliás, na consciência dessa função social da
arquitetura e, portanto, na análise dos problemas hu-
manos, que encontramos um dos traços característicos
da mentalidade dos jovens que, em todos os quadran-
tes do mundo, buscam as escolas de. arquitetura. In-
felizmente, porém, a tão sadio impulso nem sempre
corresponde uma perfeita compreensão dessa questão
fundamental. Assim, muito embora os projetos con-

(Continua na página seguinte)

Palavras do Arquiteto Jorge Machado Moreíra

Na qualidade de presidente. do Juri de Premiacão
da Exposição Internacional de Arquitetura da III :Hie-
nal, cabe-me, nesta oportunidade, dar conta da tarefa
que nos foi cometida e no desempenho da qual, os
meus colegas e eu, nos esforcamos no sentido de con-
tribuir, da melhor maneira possível. para o êxito do
certame realizado pelo Museu de Arte Moderna de
São Paulo. Nesse desempenho a nossa preocupação foi
grande porque estávamos apreciando trabalhos de es-
tudantes. Dai o estudo minucioso de. cada projeto, a
fim de poder apreciá-los, sob todos os aspectos. dentro
de São Paulo. A análise que fizemos - embora as
vêzes severa - e as considerações de ordem geral
têm objetivos definidos. Esperamos que os estudantes
as compreendam e recebam mais como uma contri-
buição para sua formação do que como uma crítica
pura e simples. Antes de tratarmos dos trabalhos
cabe. pela oportunidade, uma advertência aos futuro~
arquitetos e, principalmente, aos estudantes brasilei-
ros. Queremos nos referir à imperiosa necessidade de
considerar os problemas de arquitetura sob um as-
pecto sério e elevado, de abandonar essa constante
preocupação inventiva que atinge uma grande maio-
ria e que já vai constituindo uma verdadeira obsessão
ou mesmo uma obrigação. Isso traz, como conseqüên-
cia, o emprêgo freqüente de formas a que faltam
expontaneidade, objetividade e razão de ser, não aten-
dendo bem às 'finalidades funcionais nem às estéticas.
Não se diga que somos contrários ao desenvolvimen-
to das faculdades criadoras dos nossos futuros colegas
mas entendemos que essa qualidade peculiar a cada
um, dese.nvolve-se naturalmente. Ninguém se torna
gênio por determinação expressa de um programa. E
quando não se tem um dom criador é mais acertado
procurar inspiração nas obras já feitas e nas boas
idéias alheias, do que insistir em esquecer que a ar-
quitetura é uma arte utilitária, ligada a um problema
econômico e social. Não pode a arquitetura, por essas
razões, ser encarada simplesmente como um problema
de ordem plástica capaz de ser resolvido, satisfatoria-
mente, desde que seja atendido o ponto de vista es-

.JAPÃO - DEPARTA~lENTO DE ARQUITETURA DA UNI-

VERSIDADE DE '\".-\SEDA, TOKIO

Funda-se êsse trabalho n uma Insph-ação tradicional. Trata-se
contudo, de UIHa tradição viva que, colhendo e analisando os
elementos que Ihes lega o passado, consegue sustentá-Ios e
amptta-Ios no que têm de sadios do ponto de vista humano e
de funcionais do ponto de vista social, COlHO se evidencia no
caso do teatro, das lútas, do banho coletivo. Tôda essa atenção
aos elementos da tradíçâo não perturba a análise da realidade
presente nos seus aspectos geo-tísícos, econômicos e psico-
sociais. Porísso mesmo, são pontos altos do projeto os mett-
culosos estudos da distribuição horária dos períodos de traba-
lho, repouso e recreação na vida do trabalhador e dos ruem-
bros de sua ramíüa, bem corno a análise da varíação das
r-ecreações e atividades esportivas, segundo as estações do
ano. Assim recolhidos os dados básicos de que depende a
correta formulação do problema proposto, sem per-der-se em
conclusões apressadas ou sugestões Ia u.ta siosaa, os autores
Irabrlrtar-am-se a l>l'OPÔI' as soluções, sem repúdto da rmagf na-
ção criadora onde e COlUO ela se Impõe. Dai resulta UIU plano
que, no cçn.iunto e nos detalhes, nas Iormas e nas estruturas,
na urbanização e na arquitetura, é coerente, legíthno e belo.
Aqui novaluente ressurge o tradicional, 111asde tal sorte ligado
ao moderno que o projeto tanto escapa a qualquer saudosismo
de Hneos", quanto a qualquer pretensão de "Ismos". Tudo se
sintetiza nUUI excelente exenlplo de Integrução do natural, do
Inunano e do arquttetõntco. A apresentação é clara e elegante,
embora não atenda completamente pelo tamanho das pran-
chas, às exigências de uma exposição de arquitetura.



correntes sempre apresentam considerações sôbre os
elementos humanos implícitos na proposição regula-
mentar e na correspondente função a ser atendida
pela solução arquitetônica, o certo é que, na grande
maioria dos estudos, tal fator acabou por ser encarado
de forma superficial e inefetiva, que então viu-se re-
duzido a noções e critérios pre-estabelecidos. Real-
mente, não basta apontar as vicissitudes do trabalho
nos grandes centros e as necessidades peculiares de
repouso e recreação, para definir-se satisfatàriamente
um centro de férias. Nesse sentido, é impressionante
o número de. projetos que, de início pretendendo ana-
lisar as condições de recuperação periódica, física e
psíquica, do trabalhador, acabaram por idealizar am-
bientes em que grandes blocos residenciais divididos
em apartamentos ou densos grupos de unidades re-
sidenciais parecem reconstituir obsessivamente, no
ambiente de férias, as más condições de iluminação,
aereação, tranquilidade e. confôrto que se condenam
nas grandes cidades. Muitas vêzes, os piores efeitos
da vida citadina são tornados como padrões o que
acontece com número apreciável de projetos em que
se cuida meticulosamente de isolar, em boa parte
senão no dia inteiro, as crianças de seus pais. Essa in-
capacidade. de superar ou pelo menos compensar as
deformações impostas à existência humana pela atual
realidade sócio-econômica, constitue contudo apenas
uma face das deficiências reveladas pela grande maio-
ria dos estudantes de arquitetura que se apresenta-
ram ao concurso. No extremo oposto estão os que,
tentando atender às contribuições da tradição local,
transferem para a solução presente, elementos de um
passado já definitivamente superado e de qualquer
forma inadequado às condições atuais. Assim, soluções
como a distribuição circular das malocas na aldeia
indígena do Brasil, a forma típica do teto de palha
construído pelo nativo mexicano, a choça do índio da
América no Norte, as estruturas campestres da Eu-

, . ('-.. ..... - -','
CUBA - ESCOLA DE AR·
QUl'rE'fURA DA UNIVER·
SIDADE DE HAVAl"\'A

Suscinta e correta análise
do problema. O plano do
centro é óttmo na disposi-
ção das partes; suas interll-
gações revelam boa noção
de distância com bem estu-
dadas circulações seja de
veículos como de pedestres.
Inteligente su b-dtvísão do
zoneamento e111 núcleos de
residências cada um a COIU

seu "clube comedoi-", em-
nora o refeitório não tenha
a devida capacidade. As
plantas dos edifícios assim
COlllO as das vivendas, cujos
projetos são íntetramente
modulados, definem de for·
ma clara e proporcional os
espaços, estabelecem equí-
Iíbrio entre zonas verdes e
zonas couatruídas, assim
COlllO coordenam bem co-
berturas planas e abobada-
das. Agradável plàsticamen-
te, a "plaza " relaciona e dis-
tribue de forma segura e
harmoniosa os edifícios com-
ponentes, perfeitamente a-
daptáveis ao clima do local.
Louvável a idéia de criação
do núcleo para auto-suficiên-
cia do centro, bem disposto
e resolvido dentro do zo-
neamenro geral. Apresenta-
ção gráfica de primeira 01'-

dem, clara e bonita, Iraven-
do a Iamentar porém a in-
clusão de ví'nhetas hlll1101'ÍS-

ticas de 111a1l gõsto,

ropa Central que traduzem fiel e eficazmente pa-
drôes de organização social e, pois, necessidades as-
pirações, costumes, convenções, instituições - r~pre-
sentam mentalidades que inutilmente se buscariam
identificar com as da chamada cultura ocidental mo-
derna e. muito menos, com elas mesclar. Qualquer
transposição de elementos de tal ordem, constitui,
nesse sentido, uma dupla violação que tanto despreza
as solicitações presentes a que. se finge atender, quan-
to desrespeita as culturas anteriores a que se pretende
reverenciar. Êsse, grave equívoco, infelizmente en-
contradiço no II Concurso Internacional para Escolas
de Arquitetura, só tem paralelo na gratuidade com
que se propõem certas formas, estranhamente elabo-
radas e sem melhor razão do que o arbítrio de seus
inventores, que supõem possível forçar o homem a
qualquer ambiente de vida apenas para atender ao
seu desejo de originalidade. E, aqui, a crítica não
deve se dirigir apenas aos que propuzeram formas
insólitas ou "econômicas" para as unidades de habi-
tação mas todos quantos pretenderam surpreender
com soluções inesperadas, e justificadas, em seus pro-
jetos. Assim o esfôrço dos jovens que enviaram tra-
balhos à competição de São Paulo, se. disperdiçou,
em grande parte na má solução plástica, na abun-
dância de elementos desnecessários, na falta de coope-
ração da componente e no sacrifício do conjunto ao
de.talhe. Ficou evidenciado que os alunos não apren-
deram suficientemente o problema cujo sentido para
êles permanece impreciso. Dai as soluções propostas
constituirem em sua maioria, mero exercício gratuito.
Manda contudo a justiça acrescentar que tais defi-
ciências, devem ser atribuidas menos aos alunos que
às escolas e professôres, pelo seu insucesso em incutir
nos estudantes a mentalidade verdadeira do arquiteto.
Tais observações dão base e razão à preferência do
juri, que distinguiu acima de todos, "ex-aequo", os
projetos dos estudantes japoneses e cubanos.
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ESPACIOS - (n,v 23·24 México)

Encontramos. neste número, sob o título "ARQUITETURA
SOCIAL NA ITÁLIA: INA-CASA", a grandiosa realização do
govêrno italiano, na qual a união de arquitetos e engenheiros,
realizam uma obra de grande alcance social-econômico. Reco-
nhecendo que a construção, entre as atividades produtivas é
justamente a que se utiliza do maior número de indústrias,
bem como das mais diversas oategorias de trabalhadores; a
Itália pelo Plano Fafani, aliviou ao mesmo tempo os proble-
mas: moradia e desemprego.

Deve-se salientar, que a execução dêste plano não caiu no
érro tão comum em casos semelhantes, que visando o inte-
rêsse político-social, despreza o lado aruuítetôníeo e urbanísti-
CO, o qual ausente á construção em larga escala, só pode pro-
duzir resultados funestos. Para que esta realização, 'atingisse
um alto nível ar quite tônico, recorreu-se ao profissional inde-
pendente, e para isso, foram realizados 30 concursos públicos,
conlhendo-se daí os melhores colaboradores. Uma equipe de
1.300 profissionais, entre arquitetos e engenheiros foi então
criada. Dos resultados obtidos em estudos e realizações, a
INA-CASA, estabeleceu, um conjunto de normas, tais como:
densidade máxima de 500h/hect., pé direito mínimo 3,30m. etc.
Como os projetos, provêm dos melhores arquitetos italianos,
sente-se a não existência de U11l estilo, tendo cada projeto
características pessoais, como soluções próprias para o local
a que se destina, por se acharem as obras, espalhadas em
4.200 das 7.600 oornunídados italianas, O número de moradias
entregues chegam a casa dos 110.000, e o ritmo atual dêste
plano permite acabar semanalmente, 560 habitações, asse-
gurando-se o trabalho contínuo de 50.000 trabalhadores em
2.000 comunidades.

Temos ainda neste número a anotar de interessante a des-
criminação da reconstrução da Oatedral de Cuzco, sob a dí re-
ção do arquiteto Andres L. Boyer.

Incgàvclmente outro excelente número dessa Revista. Nela
encontramos além da continuação da obra do arquiteto Carlos
Isazo, junto ao Ministério de Comunicaci.ones, uma série de
enquetes não só a arquitetos como também a pintores, escr i-
tores e estudantes; manterido-os nU111a ínt ima união cultural.
A revista que é de Planificação, Arquitetura e Artes Plásticas,
envereda pelo campo de Literatura, do Teatro, da Dança, do
Cinema como complemento natural às necessidades dêsses
artistas interligados, (muito embor-a no presente número não
seja essa a intenção). Assim é que "Espacios", integrando
tôdas essas manífcstações art ístíoas, consegue ser mais que
UlTIa Revista, e mais que UlTI livro; Ul11 ter-mômetro das atíví-
dades culturais do país.

Apenas a complexidade da apresentação, como assinalamos
anteriormente é lamentável nessa publicação, Se voltamos a
insistir, é porque as mesmas dificuldades anteriores se nos
depararam novamente ao folhearmos êste número. Estamos
convencidos, que êsse "bar r oqu isrno", impr-imido a composl-
ção de cada página, se depurado, ofereceria aos leitores 111e-
lhor assimilação dos assuntos ali tratados, Não chegamos a
compreender a necessidade dêsse excesso de cór , de superpo-
sição fotográfica, de títulos ern vários sentidos, para expôr
qualquer assunto. Nem 111eS1110a "ligação" ao passado e as
próprias tradições mexicanas r-espondem - ao nosso ver - a
essa va Ior iza çào fatigante da for-ma em detr-imento da com-
preensão.

O editorial é uma síntese do trabalho dessa revista desde seu
pr imeh-o número há 7 anos. Dai destacamos: "Espacios está de-
cididamente contra o runcionattsmo desumano e abstracionista,
que pretende desenvolver-se a margem da estética realista, o
que equivale a cíizer que repudiamos a arquitetura pela arqui-
tetura assim COIU·:) r-epudiamos a arte pela arte».

"Igualmente rechaçamos o conceito capitalista da função do
arquiteto, que reduz suas atividades pr incipalmerite a proje-
tos de casas residenciais papa as classes privilegiadas (de nossa
parte desconhecemos êsse conceito) e, por contra posição, es-
tamos firmemente 3'J lado ca arquitetura social, daquela que
se expressa em traços de casas para operários, de habitações
coletivas, de centros escolares e hospitalares, de fábricas e de
grandes núcleos urbanos. 'I'ambérn por isso nos Op01110S ao
cosmopottttsmo arquitetõnico, que tende a estanclarlizar a
expressão das diferentes culturas nacionais amputando seus
valores próprios, desligando suas raizes, criando maneiras de
vida extranhas a nossa nacionalidade,"

EL ARQUITECTO PERUANO - abril, 1955 (Pcrü)

Sob o título "Planificação", encontramos um levantamento
de "Dados básicos para a planificação nacional", do arquiteto
Carlos Lazo, onde êle faz uma análise detalhada dos aspectos
físicos, hU111anOS, econômicos, políticos e adn1inistrativos do

México. É uma descr-ição fiel e realista daquele país, Há três
anos, quando da posse do atual govêrno mexicano, UlTIa acer-
tada medida governamental - (de colocar técnicos e não po-
líticos -a frente dos Ministérios) -, confiou ao arquiteto Carlos
Lazo o l\Iinistério das Comun lcaciones. Imediatamente Lazo,
somando à sua experiência, (adquirida na organização e execu-
ção da Cidade Un lvcr-sítár ía ) o idealismo de uma equipe de
jovens, atacou frontalmente o problema máximo de sua pasta
e deu ao México o estudo de sua planificação nacional, e com
êle a or-garnzação de uma equipe completa de artistas, técnicos,
e cientistas que unirlos se pr-opõem a resolver os vastos e
complexos problemas do ui-ban ismo, da produção, sua distri-
buição e COnSU1110;enf'im de uma for-ma de vida do país. Es-
peramos pois que "Espacios" cont.ínue a divulgar êsses estu-
dos e soluções que por certo além de nós muitos outros estão
atentos 'aos resultados dessa experiência de vanguarda, que
torna o México a proveta mais preciosa, (pela grande seme-
lhança aos nossos problemas), da qual nos portemos servir.

Algumas páginas declicadas a II Bienal de S, Paulo, trans-
crevem opíriíôes de Gropius, de Hirbshi O Hye arquiteto ja-
ponês, Peter Graymer, jovem arquiteto britânico e Max Bill,
com sua dtscut.ír'a conferência proferida na FAUSP. Diz H.
Ohye ern suas Impressões: HÊles, (os nossos trabalhos), pare-
cen1 est-ar desenhados pr-Incipalmente para impt-cssionar. e
para serem vistos só em reprodução fotográficas"... "a
grande característica da arquitetura brasileira é sem dúvida a
exuberância. "



\VERK - N.o 7 (Suissa) Residência em construção empregando estrutara de aço apa-
rente e painéis de alvenarf a, do programa de casas exper-huen-
tais da revlsta AR'.rS AND ARCIDTECTURE.Além de seis residências campestres de interêsse relativo,

pois não apresentam inovações a destacar, aparecem nesse nú-
mero as últimas criações em móveis de série moduláveis e
algumas interessantes cerâmicas alemãs de uso doméstico .

. A secção de artes plásticas é destinada à apresentação e
comentário da obra de André DERAIN. Um dos criadores do
Fauvismo, Derain apresenta uma obra heterogênea e eclética.

Tentou todos os caminhos, legando um conjunto por vêzes
contraditório de trabalhos.

ARTS AND ARCRI'.rECTURE - Junho de 1955 (U. S. A.)

Sua morte recente ainda não deixou o necessário tempo
para uma apreciação imparcial e fria do verdadeiro alcance
de sua obra.

Destacamos em primeiro lugar a excelente apresentação
gr-áfica dessa revista do Oeste Americano. Outro ponto lou-
vável é o fato dos editores patrocinarem periàdicamente a
construção de uma reaidéncia experimental projetada por
arquitetos de valor, na qual são empregados novas técnicas
e as últimas inovações em matéria de equipamento e mobi-
liário. Dêsse programa têm resultado algumas das melhores
residências americanas atuais.
No momento está sendo construida à habitação de n.O 17

donde se poderá deduzir que o plano vem sendo satisfatorta-
mente renumerados (as residências são postas à venda, após
alguns meses de exposição ao público).

Voltamos a apresentar neste boletim a nossa seção
de detalhes técnicos. As figuras abaixo ilustram a
feliz solução encontrada pelos arquitetos Plínio Croce
e Roberto Aflalo, ao problema da proteção às aber-
turas, por meio de grades de segurança. Os montan-
tes que aparecem, são os elementos da própria estru-
tura do telhado valorizados pelo entrosamento
perfeito com o fôrro também de madeira que forma
no seu prolongamento o beiral e a pérgola A "grade
de proteção", é constituida de ferros redondos que
transpassam êsses montantes.

, -
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NOTÍCIAS DA SECRETARIA

Depois de debatida e aprovada a previsão orçamentária
mensal, decidiu a Diretoria dtstrfbuí-la por meio de circular,
a Hrn de que os associados possam conhecer melhor a vida
financeira do I. A. B. tomando inclusive conciência da necessi-
dade do pagamento regular das mensalídades e do aumento do
quadro de sócios.

Numa reunião à qual for-am convidados especialmente os
representantes do Diretório Acadêmico da Faculdade de Ar-
quitetura Mackenzie e do Grêmio da Faculdade de Arquitetura
e Ur-bamsmo, - discuth-am-se as bases de acôrdo para carac-
terizar o sócio-aspirante, seus deveres e direitos. EUl resumo,
acertou-se o seguinte: à categoria de sócio-aspirante poderá
pertencer qualquer aluno das referidas faculdades; pagará
uma anuidade de Cr$100,OO; terá direito à palavra nas Assem-
bléias do I. A. B.; poderá freqüentar livremente a sede; no
restaurante, ouvidas as opiniões, queixas e sugestões, - de-
cidiu-se oferecer um "prato do dia" ou refeição comercínl,
var-iando diàriamente, a preço conveniente; as circulares e
boletins serão distribuidos aos sócios aspirantes na medida
do possível, pois atualmente sua tiragem é ainda limitada; o
IAB se esfo rça rá para criar um ambiente propício às ativi-
dades recreativas e culturais dos estudantes.

RESTAURANTE

Estudada longamente a situação do restaurante da sede,
inclusive o contrato em vigor, - decidiu a Diretoria propor
novo contrato ao concessionário, obrigando-o a cláusulas mais
fàcilmente verificáveis, COUl prazo e demais condições clara-
mente estipuladas.

CURSO DE ACúSTICA

A apostila sôbre o curso de acústica ministrado pelo arq.
Garcia Pardo, está na dependência da publicação dos últimos
capítulos; esta edição será feita pela Faculdade de Arquite-
tura e Urbanismo, recebendo um exemplar os participantes
do curso do IAB.

EXPOSIÇÃO ALBERTO GUIGNARD

Será esta a primeira exposição da sede reaberta do IAB.
Sua organização se deve ao colega Davíd Libeskind que mo-
vímentou os possuidores de quadros do famoso pintor mrnetro
em Belo Horizonte, Rio e S. Paulo. Grande número de telas
já foi reunido, sendo que o próprio Guignard está preparando
bom númer-o de obras, especiabnente para esta mostr-a,

A exposição será um dos grandes acontecimentos artísticos
de S. Paulo, pois Guignard, considerado um dos maiores pin-
tores nacionais, nunca teve tão grande mostr-a individual
nesta cidade. Nascido em Nova Friburgo, em 1896, teve sua
formação artística na França, Alemanha e Itália; sua ativi-
dade mais mar-cante, no entanto, iniciou-se quando, convidado
em 1944 pelo governador Kubitschek para dirigir um curso
livre de desenho e pintura, - criou o que se poderia deno-
mínar de "a escola mmcír-a de Guignard". Reuniu em tôrno
de si bom número de jovens de talento a quem contagiou
com seu entusiasmo.

Boletim Mensal N.o 21 Novembro de 1955

Redatores: Alfredo Paesani - Bernardo Castelo Branco
Pedro Torrano - Rodolpho Ortenblad Filho

Há meses realizou-se 110 l\-linistério da Educação, nos salões
cedidos ao Museu de Arte Moder-na do Rio de Janeiro, - uma
grande exposição de suas telas. Não vindo a mostr-a a São
Paulo, pensou o IAB em proporcionar aos paulistanos esta
ocasião de apreciar a obra de Alberto da Veiga Guignard.

ANAIS DO IV CONGRESSO DE ARQUI'.rE'.rOS

A secretaria do Congresso publicou sob responsabilidade do
colega Eduardo Corona, os anais; êstes estão sendo distri-
buidos pelo correio, gr-atuttaruente, aos inscritos no dito Con-
gresso; quem estiver Interessado, contudo, enl retirar seu
exemplar mais r-àptdamente, poderá pedí-Io dtretamente ao
sr. Godoi, na sede do IAB, encarregado da expedição.

CAPA

CLASSIFICAÇÃO DE CARGOS

Estando em discussão a. reclassificação de cargos do fun-
cíonaltsmo estadual, o IAB tomou a iniciativa de analisar a
posição do arquiteto nesses quadros; encarregou então uma
comissão composta pelos colegas Rubens Carneiro Vianna,
'Vilson Moraes e Ney l\farcondes (que substituiu a colega M,
Tereza B. Camargo), de analisar o projeto. As conclusões a
que chegou a comtssão foram enviadas a Diretoria do IAB
que opor-tunamente fará a divulgação corup le'ta e pormenor-i-
zada. Todavia em tópicos resumidos podemos adiantar que
êsse estudo classifica o arquiteto, e com êsse título, nos qua-
dros do funcionalismo público, - observando ·que até hoje
os mesmos são enquadrados na categoria de Engenheiros.
Prerrogativas outras corno a da possíbtlfdadc de acesso aos
cargos não só de chefia dos serviços técnicos, COIllO também
dos cargos da Diretoria do Departamento de Arquitetura e
Urbanf smo e Tráfego Urbano, estão previstos nesse estudo,
que urna vez aprovado será enviado ao Diretor da Repar-tí-
ção Estadual de Administração.

V JORNADA PAULISTA DE HOSPITAIS

Está programada para o Inês de dezembro, a realização da
V Jornada Paulista de Hospitais, organizada pela Associação
Paulista de Hospitais em colaboração com o departamento de
S. Paulo do Instituto de Arquitetos do Brasil. O certame
reunirá em nossa capital representantes dos vários Estados
do País. Paralelamente está sendo organizada uma exposição
de projetos de hospitais, cuja inaugnração abrirá a Jornada.



DIA MUNDIAL DO URBANISMO pelo alto valor técnico emitido em seus artigos.
Nela ainda o leitor toma conhecimento de todo o
programa e atividades a que se propõem êsse Insti-
tuto.

Quando das comemorações do Dia Mundial do
Urbanismo, promovidas em nossa capital, o Instituto
de Arquitetos do Brasil, em conjunto com a Socie-
dade dos Engenheiros Municipais organizou uma
reunião na qual o arquiteto Carlos Brasil Lodi pro-
nunciou uma oração em que, além de discorrer sôbre
o trabalho dos urbanistas em geral, se referiu parti-
cularmente ao que vem sendo feito em nossa capital
com relação a êsse importante setor. No clichê um
aspecto dessa reunião.

FORMAÇAO REGIONAL E PLANEJAMENTO

Conferência do Arquiteto LUIS SAIA, realtzada em 2 de Se-
tembro do corrente ano, em Belo Hoi izonte, a convite do
Birô Nacional dos Estudantes de Arquitetura e Urbanismo
reunidos no seu IV Congresso anual.

CAPA

Apresentamos aqui um resumo da conferência que
o arquiteto Luis Saia pronunciou em Belo Horizonte
e que pela importância das asserções que contêm,
pela ampla visão dos nossos problemas de planeja-
mento e pelas soluções apontadas, mereceria uma
transcrição na íntegra que as dimensões reduzidas
dêste boletim não comportam.

Salientou, inicialmente, o conferencista que: "En-
quanto o Brasil Colônia foi um vasto acampamento
e, o Brasil Império foi um enorme entreposto comer-
cial, o Brasil de hoje começa a assumir uma feição de
país cuj os problemas específicos, em definição pro-
gressiva, solicitam cada vez mais um tratamento pe-
culiar e nacional - de universalidade talvez precária,
mas de valorização intelectual e conceitual possivel,
na medida em que êsse tratamento conseguir desco-
brir, inventar e selecionar soluções eficientes e ade-
quadas."
Desenvolvendo estas suas asserções iniciais, atra-

vés de uma linha lógica bastante coesa, o conferen-
cista mostra como os nossos problemas de produção,
abastecimento, organização e estrutura social inci-
dem, dia a dia com maior evidência, sôbre a profissão
do arquiteto. "De fachadistas que eram, há vinte
anos, os arquitetos foram convertidos em projetistas,
dando com isso um grande passo no sentido de atuali-
zação e de, progresso. Como projetistas, foram cha-
mados a colaborar no "boom" imobiliário, cuja agonia
assistimos, e cujos resultados viciosos são ainda bem
visíveis".

"Na realidade, já não satisfazem os passes de má-
gica que muitos colegas se acostumaram a manipular.
Já não basta ser racional ou funcional no âmbito res-
trito dos projetos que estudam e realizam. É fácil
mostrar como um projeto, estudado com a maior
racionalidade e funcionalidade no seu esquema par-
ticular, pode representar, uma vez agenciado e cons-
truido, um grave, desmentido das suas pretensas qua-
lidades funcionais e na sua racionalidade individua-
lista. Isso indica que a órbita dos compromissos da
arquitetura contemporânea transbordou para os pro-
blemas de agenciamento e organização de espaços
maiores, num tipo de consideração que foi desco-
nhecido pela arquitetura tradicional e acadêmica.
Isso indica que o arquiteto nacional tem pela frente
um novo campo de atividade, o qual rompe violenta-
mente a conceituaçâo profissional tradicionalista, con-
tradiz o acanhamento da nossa formação acadêmica e
se legitima pela condição de representar um correto
processo de desenvolvimento e uma resposta adequa-
da aos acontecimentos em curso. Indica que aumen-
taram as nossas responsabilidades e prerrogativas,
impondo-se ao arquiteto uma formação mais comple-
xa, e mais completa do que aquela prevista pelos
conceitos ultrapassados. Indica que a sensibilidade
do arquiteto deve ultrapassar aquêles acanhados li-
mites acadêmicos para alcançar, .numa atitude ampla
de, reajustamento, os panoramas mais largos e gene-
rosos onde se move comunidade".
Entrando adiante na análise do "Planejamento Ur-

bano" mostra o arquiteto Luis Saia as "condições
particularíssimas das nossas cidades" contrariando as
tentativas de aplicação das experiências quer norte-
americanas, quer européias e criando a necessidade
de adoção de soluções nacioanis partindo do estudo
de nossos problemas característicos. Sôbre a impossi-
bilidade (principalmente devida à falta de fôrça eco-
nômica) de resolverem os municípios os seus próprios
problemas, diz o conferencista: - "O que é possível,
necessário e indispensável é uma discíplinaçâo das
obras que são hoje, incontestàvelmente, da alçada do
Estado e da União. Esta carência de Uma disciplina

"ARQUITETURA BRASILEIRA E A INDÚSTRIA"

O NEDAB fez realizar no dia 10 de, novembro p.p.
um debate subordinado ao tema "A Arquitetura e a
Indústria" tendo á mesa os engenheiros E. L. Berlink,
Carvalho Mange e o arquiteto R. C. Vianna.

Neste, debate em que participaram engenheiros, ar-
quitetos, industriais e estudantes evidenciou-se a ne-
cessidade premente de um maior contacto entre êsses
profissionais e os industriais.
Foram abordadas várias facêtas do problema desde

os técnicos aos estéticos e funcionais, concluindo-se
pela criação de um órgão coordenador, para estabele-
cer um contacto mais direto e técnico entre os pro-
fissionais consumidores e os produtores.

O NEDAB encarregado de estudar a organização
dêsse órgão, está promovendo reuniões tôdas as
têrças-feiras para dar forma prática à conclusão che-
gada neste debate ...

REVISTA HOSPITAIS DE HOJE - órgão oficial do
Instituto de Pesquizas Hospitalares do Brasil

O IPH acaba de trazer a público em uma apresen-
tação esmerada o primeiro número da revista Hospi-
tais de Hoje. Reunindo farto material de interêsse
geral aos que estudam a técnica hospitalar, impõe-se



regional, constitue mesmo um dos tratos marcantes
do atual impasse do desenvolvimento do país."
Estuda o conferencista as deficiências do nosso sis-

tema de tributações, a má distribuição das rendas a
ausência de verbas destinadas nos municípios aos
trabalhos de planejamento e a ausência de uma lei
sôbre o "uso da terra". Mostra o estado de imaturi-
dade política, administrativa e técnica em que nos
encontramos e a necessidade de preparo profissional
(arquitetos especializados) para atender a esta emer-
gência .
.Abordando o problema do "Planejamento Regional"

dIZ o conferencista: "Além de constituir instrumento
imprescindível para disciplinar a reorganização do
país e das suas regiões, conduzindo-a em termos ra-
cionais que objetivem nossa independência econômi-
ca; porque representa a oportunidade de uma revisão
racional na política de uso) da terra, no esquema de
transporte, do trabalho e da produção, oplanejamento
regional se arroga à prerrogativa de premissa indis-
pensável ao planejamento urbano, o qual por seu
.intermédio poderá garantir-se Ide um minimo de
segurança nas suas proposições fundamentais. Na
verdade, não é no âmbito estrito das cidades e dos
municípios que o estudo profissional do planejamen-
to poderá focalizar os mais sérios e relevantes proble-
mas da reorganização do país. O próprio condiciona-
mento das soluções urbanas às linhas mais gerais de
alcance regional, denuncia uma razão de maior pro-
fundidade e alcance na organização das grandes áreas,
onde se inserem os fatôres mais fortemente condicio-
nantes da formação regional."

Concluindo o seu trabalho - admirável pela coesão
e profundidade de análise que o conferencista faz dos
problemas nacionais e de grande importância por
apontar uma solução avançada, não restrita, parcial
e provisória, mas de caráter geral - diz o arquiteto
Luis Saia: - "O plano deve definir apenas aquilo
que convém seja definido, representa uma verdade
interessada e não uma verdade natural. Constitue
uma hipótese de trabalho e não a verificação de inci-
dências que se furtam à intervenção e à capacidade
criadora do homem."

B.C.B.

.-

Revista das Revistas

KENCHIKUBUNKA - Setembro 1955 - Japão
A falta de habitações, que se fez sentir de maneira cru-

ciante após a guerra, ainda está longe de ser solucionada
no Japão.
O órgão estatal responsável, Ministério de Construção e

Engenharia, vem desenvolvendo todos os recursos para a
solução do problema. Da necessidade de construir com eco-
nomia e rapidez foi criado um corpo de especialistas no cam-
po de casas individuais e coletivas. Nota-se influência européia-
americana na disposição das plantas e no aspecto exterior dos
edifícios. A arquitetura contemporânea do Japão passa por
um período de adaptação a novos hábitos e novas técnicas. .

Grande parte dêsse número é dedicada ao trabalho de um
Instituto de Pesquisa no campo exclusivamente residencial
(RIA). Foram feitos estudos no sentido de simplificação das
estruturas e da produção em série.

Além de algumas residências de Antonin Rayrnont, arquite-
to americano radicado no Japão, apreciamos projetos de es-
colas onde foram aplicados sistemas de préfabricação em
série. O protótipo para novas escolas é em estrutura mista
de concreto e aço. (Ver figura) Clichê pago 10, 28 e 31.

SINKEKTIKU - Agôsto 1955 - Japão
Esta excelente revista nipônica nos apresenta um retros-

pecto das obras arquitetõnicas executadas no período de 1945
a 1951, após a enorme destruição provocada pela guerra.
A principal característica das construções nos anos que

sucederam ímediatamente ao término 'da guerra, é a impro-
visação necessária devido a urgência de substituir prédios
ostruíoos. Alguns conjuntos residenciais, apesar da extre-
ma economia, apresentam bom padrão de planejamento.

E principalmente nos últimos anos (1952 a 1955), que
aparecem edifícios de características definitivas quanto ao
acabamento e solução estrutural. Alguns campos de esporte,
edifícios públicos, hospitais e cinemas apresentam grande in-
fluência americana, não fôsse a presença de escritórios téc-
nicos e financiamento da nação ocupante.

Onde podemos aquilatar da excelência dos arquitetos e
artezãos japoneses é na arquitetura residencial recente. A
tradição se coaduna de maneira admirável com a evolução
dos métodos construtivos e com a ocidentalização da maneira
de vida da nova geração.
Estranhamos esta revista não possuir texto em iglês ou

francês,. tornando impossível sua leitura para os ocidentais.

ARCIDTECTURAL RECORD - Setembro 1955 - U. S. A.
Além de mais de 300 páginas de anúncios (!!), esta impor-

tante revista amerioana apresenta suficiente material atua-
líssimo e ,de boa qualidade. Temos notado- que poucas são
as, revistas que podem publicar projetos em primeira mão,
mim estilo de reportagem no amplo sentido do têrmo.



Assim, tomamos conhecimentos das maquetes e plantas
do Museu Nacional da Aeronáutica, filiado à Smithsonian
Institution, solução interessante dada as enormes proporções
do salão de exibições (sem o caráter comum de um pavi-
lhão quadrado ou circular, possue dois pá te os simétricos de
grande valor plástico).

Outro assunto atual, é a apresentação da exposição de Artes
Industriais em Estocolmo. De caráter internacional, foi muito
bem resolvido o aspecto formal da exibição; Iocal izada sôbre
um quebramar de 800 metros de comprimento, onde foram
construidos vários pavilhões independentes.

Interessante a solução dada a um dos pavilhões da X Trie-
nal de Milão, construido sôbre um lago e uninelo duas mar-
gens elo mesmo. Ponto obrigatório ele passagem, mostra al ter-
naelamente a paisagem e os estandes ele exibição. Note-se a
be leza ela estrutura.

O eelifício Internacional ele Conferências e Exposições pro-
posto pelos Estaelos Unielos para Berlim é ele excepcional
beleza plástico-estrutural. Dois arcos sustentam simultânea-
mente o teto do salão ele conferências e a finíssima laje de
cobertura das salas ele exibição.

ARCHl'l'ECTURAL DESIGN - N.os 6, 7. e 8 (Inglaterra)

O assunto ele maior interêsse refere-se a pré-fabricação. Pela
primeira vez podemos apreciar os inúmeros problemas que se
apresentam li construção com elementos préfabricaelos que
ofereçam ao arquiteto uma certa liberelaele na composição
espacial elo projeto. O autor, Roelney Thomas, fez parte de
um grupo ele arquitetos e técnicos financiaelos por uma fir-
ma ele construções para estudarem o problema nos seus me-
nores aspectos.

Partindo ele quatro pontos teóricos básicos, resolveram
progressivamente toelos os impresisíveis problemas de uma
proelução ele elementos de série que não limitassem a liber-
daele criativa elo arquiteto. Os pontos básicos foram os seguin-
tes: 1) variação elos tamanhos levanelo em conta uma margem
ele êrro eleviela à inexatielão; 2) variação das espessuras; 3) va-
riação das dimensões superficiais, tanto em planta como em
elevação; 4) variação ela forma elos cantos ele conexão.

Outro aspecto' interessante dêsse estudo é o que conclue
por um número mínimo ieleal ele tamanhos básicos que per-
mitam uma variação quase infinita ele dimensões espaciais.

O resulta elo prático elêsse desenvolvimento teórico 'do pro-
blema, apresenta um número rel·ativamente pequeno de uni-
daele básicas elestinaelas a dar enorme flexibilidaele à compo-
sição arquitetônica.

O perigo que se nos apresentaria com a generalização dêsse
sistema construtivo, seria a transformação elo projeto numa
espécie ele quebra-cabeça, anele o arquiteto, além ele estabele-
cer um plano básico para a obra, teria que menorizar e rela-
cíonar todos os elementos ao seu elispor para a obtenção do
resultaelo visado.

Isso não nos parece muito encorajado!', pelo menos do
ponto de vista artístico-plástico.

Artes Plasti"cas
BARIA FEITA EU CASA

Ao escritor José Geraldo Vieira
O motivo que nos levou a dír-ígfrrno-nos ao prezado roman ..

cista e crítico foi uma observação feita junto aos redatores
dês te Boletim por estudantes de arquitetura, tendo como mó-
vel o livro editado pela Cia. Melhoramentos "Manuel Kantor
- BAHIA", COIU uma notícia biográfica sôbre o autor, legen-
das em português e inglês, 11111 prefácio Intttulado HBali1a,
vista por Manuel Kantor" escrito por Jacques Aubert e in-
trodução de José Geraldo Vieira, a quem dirigimos esta cart'j,
certos de que melhor do que qualquer um de nós e com
maior autoridade poderá dar uma palavra definitiva ao
assunto.

Pensamos profundamente na propriedade em utilizarmos
ou não êste Boletim para exter-nai-mos nossa opinião sõbre
matér-ia de Inegável gr-avidade COIllO esta que exporemos a
seguir. Vários mottvos, no entanto, nos Ievaram a tomar
11Ina atitude afírmattvn. De início, cumpre salientar que a
denúncia partiu de estudantes de arquitetura (demonstrando
o estado constante de pesquisa existente em nossa jtrverrtu de
quanto aos livros que possam contribuir para a sua for-ma-
ção profissional), por outro lado cabe aos arquitetos (ou
deveria caber pelo menos) uma parcela da vigilância crítica
que devemos per-manentemente manter com severidade em
relação a tudo que se faz em artes plásticas nos nossos setõ-
res artísticos. Fazemos, assím, através dos redatores dêste
boletim uma acusação pública (que não sabemos se é a pri-
meira) contra o desenhista Manuel Kantor que julgamos du-
rante algum tempo tratar-se de um artista digno de respeito
e não sÍll1ple~nlente de um malabar-ista plagiário.

A denúncta não atinge de maneíra alguma o n01116 do
ilustre romancista de "A quadragésima porta", "A mulher
que fugiu de Sodoma", "Ladeira da memõr-ía" e tantos ou-
tros volumes que o colocaram entre os maiores representan-
tes de nossa literatura contemporânea, e que respeitamos co-
mo sério, honesto, profundo conhecedor e crítico de arte
plásticas. A denúncia atinge tão somente o desenhista Kantor,
sem desmoralizar os admiráveis capítulos introdutórios escri-
tos sôbre a Bahia pelo prezado escritor.



Confrontando-se os desenhos da Balda de i\Iannel Kantor
com as fotografias do livro "BRASIL - 217 FOTOGRAFIAS"
de A. Bon, M. Gautherot e P. Vergel', com prefácio de Alceu
Amoroso Lima e notas de Antoine Bon, percebe-se de imedia-
to e sem dificuldade, que muitos dos seus desenhos nada mais
são do 'Iue cópias de fotografias. Kantor nos dá uma Babia
postiça através de um grafismo que seria satisfatório se
fôsse autêntico. A Bahia de Kantor deixa de ser a Balda do
introdução de José Geraldo Vieira, de uma honestidade e
beleza literária admiráveis, na qual se sente o "sortilégio
pegajento" dês se recôncavo mostrado por um grande couhe-
cedor de sua gente, seus costumes, seus l11it08, suas casas,
seu passado e seu presente.

Como documentação do que dissemos acima (a utilização
de fotografias para a realização de desenhos) basta notar
que entre aquêles aos quais Kantol' dedica seu livro se en-
contra Pierre Verger, "iniciado no místérto da Balda, artista
e sábio em folclore africano" ... O plágio torna-se evidente e
comprovado qu ando descobrimos que os desenhos que consí-
deramos roubados são justamente aquêles confrontados com
fotografias da coleção de P. Vergel' incluida no livro "Brasil-
217 Fotografias", da Livraria AGIR Editora, imprimido por
Aulard, París (França-1951). Se a utilização das fotos foi
feita com o consentimento ou não de seu amigo Vergel' não
podemos dizer. E mesmo não viria justificar nada. Se Kantor
_ como plagiador - não roubou os direitos autorais foto-
gráficos de seu amigo, utilizando-se de suas fotos de incon-
testável importância e valor documental, roubou, 110 entanto,
e isto é pior aluda, todos os manuseadores do livro ao qual
uma introdução de José Geraldo Vieira deu um significado
\\e coisa respeitável. Naturalmente o prezado escrito.' acre-
ditou em Kantor como nós também acreditamos. Hoje, po-
rém, é preciso vir a público para desmascarar o autor desta
"BAHIA FEITA EM CASA" como a chamou o amigo Oswald
de Andrade Filho.

Você sabe muito bem, meu caro José Geraldo Vieira, que
os nossos artistas - principalmente os jovens - lutam con-
tra os maiores obstáculos nesta terra para conseguirem al-
guma coisa. Um Kantor, porém, em 1952 expôs os "seus"
temas da Bahia no Museu de Arte Moderna de São Paulo e
executou 111U1'ai8 sôhre o mesmo assunto, no Rio de Janeiro.
É O que nos diz a notícia biográfica. Isto acontece enquanto

nossos jovens artistas Iutam pOI' uma sala onde possam ex-
pôr os seus trabalhos, pelas observações de um crítico sõbre
aqu ilo que expuseram, pela oportuuidade de realizarem um
mural, sem fatarmos aqui disto que rrem 01188111 sonhar: te-
rem os seus desenhos reu nidos e publicados e111 volume,

O confronto entre fotos e desenhos pareceu-nos comprovar
de maneira absoluta a existência de cópias. Mesmo que supu-
sésaem os - corno ülttma tentativa de proteger o artista -
que 00 mesmo se encontrava ao lado do fotógrafo no momen-
to em que fixou seus desenhos seria inconcebível 'Iue êste
momento coincidisse exatamente COIU o da máqulua, esta ca-
paz de fixar um determinado conjunto de elementos fixos e
mõvets numa fracção de tempo dilninuta, aquêle necessitando
tratar os elementos vistos como modelos num espaço de
tempo relativamente grande comparado ao da mãquína. Jac-
ques Aubert diz o seguinte no prefácio escrito para o livro
de Kantor: - "Sentrmos hnediatamente que o artista amou
profundamente os assuntos, e os interpretou de uma manetra
muito hábil. Sentimos também que aprendeu a amar os mo-
delos", .. Para nós a habilidade de Kantor foi a de um me-
díocre copiado!' de fotografias, e não sentimos de modo al-
gum que êle tenha aprendido a amar os modelos.

A sua "Neg'r-iu.ha" desenho n.O 3 do volume foi tirado da
foto 11:° 128 do livro a 'Iue nos referimos. Da mesma foto
êle tirou a baiana gorda que se vê no seu desenho rr.? 22 -
"Nosso Senhor do Bonfim". O seu desenho n,? 10 - "Concei-
ção da praia e forte de São Marcelo" é a foto n.o 122, per-
cebe-se isto claramente pelas delimitações laterais e inferior
do desenho e pela permanência dos principais elementos mó-
veis 110S mesmos 'pontos da foto. O seu desenho n.v 20 - "Se-
gunda-feira da Ribeira" é a foto n.O 129 - "Festa do Senhor
do Bonftm" invertida, provàvelmente COIU o recurso de papel
vegetal. O desenho n.O 131 - "Nosso Senhor dos navegan-
tes" - é uma composição de mau-gõsto feita com as fotos
n.v 131 e 132 - "Procissão do Senhor dos naveguntes", Com-
pare-se ainda o desenho n.o 40 com a foto 125 e o n.o 42 com
a 96 e ter-se-a uma prova cabal da inautenticidade dêste ar-
tista.

Meu caro José Geraldo Vieira, estamos índubttãvelmente
diante de um escândalo. Não se trata - é evidente - de um
dêsses "escândalos do século" mas trata-se de mn caso que
merece ser medido, estudado e discutido apesar do mundo
de instâncias nacionais multo nlais graves e urgentes que nos
cer-cam e exigem a nossa participação.

Com a admiração de sempre,

ALFREDO PAESANI e BERNARDO CASTELO BRANCO
(São Paulo, Novembro de 1955).
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INFORMAÇÕES DA SECRETARIA

Baile dos arquitetos

Foi adiado o Baile dos Arquitetos, a fim de não
colidir com os diversos bailes de. formatura dos novos
arquitetos e com as festas do mês de Dezembro. A
sede iniciará seu funcionamento nêstes dias, reali-
zando-se o baile em data posterior.

Reclassificação de cargos

.. Foi ultimada a redação do parecer referente à re-
classificação de cargos do funcionalismo estadual, de
autoria da comissão especialmente. formada para êsse
fim e constituída pelos colegas Rubens Carneiro Vian-
na, Wilson Moraes e Ney Marcondes, O texto do
parecer é apresentado nêste. boletim em outra co-
luna.

NEDAB

O NEDAB decidiu alterar seu regime de reuniões,
dividindo-se em equipes que tratarão de problemas
específicos, reunindo-se todos os interessados ocasio-
nalmente. Desta forma se formou uma equipe diri-
gida pelo colega Kurt Hollaender para estudar pro-
blemas de padronização dos materiais e outros deta-
lhes relacionados com a indústria da construção.
Outra comissão, orientada pelo colega Flávio Villaça
está estudando a possibilidade de organizar u mciclo
de palestras e debates sôbre o tema "Sociologia Ur-
bana de S. Paulo"; êste curso forneceria subsídios à
formação do plano diretor da cidade, reunindo opi-
niões de sociólogos, geógrafos, administradores, eco-
nomistas e urbanistas. O plano está ainda em fase
de consultas.

Curso de planejamento

A diretoria do IAB está estudando a possibilidade
de organizar um pequeno curso sôbre planejamento,
endereçado espe.cialmente a novos prefeitos; a idéia
já anteriormente ventilada pelo colega Luis Saia e
paralelamente retomada pelo colega Jorge. Wilheim,
está recebendo opiniões de diversos especialistas, an-
tes de se, constituir uma comissão encarregada de es-
trutural' um plano definido.

Boletim Mensal N.O 22 Dezembro de 1955

Redatores: Alfredo Paesani - Bernardo Castelo Branco
Pedro Torrano - Rodolpho Ortenblad Filho

Exposição de materiais

Está inaugurada a Exposição de Materiais de Cons-
trução, na sede do IAB, despertando muito interêsse
e atraindo bom número de pessoas. Apontamos aos
colegas a oportunidade de visitarem com seus clientes
esta exposição, grande amostruário de materiais,
prestigiando ao mesmo tempo a iniciativa do IAB.

EDITAL
CONCURSO PARA PROVIMENTO DO CARGO DE
PROFESSOR CATEDRATICO DA CADEIRA N.o 6
"RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS, ESTABILIDADE

DAS CONSTRUÇÕES"

De ordem do Senhor Diretor Prof. Dr. Lysandro
Mele Pereira da Silva, e em cumprimento á delibera-
ção do Egrégio Conselho Universitário, funcionando
como Congregação desta Faculdade, acha-se abérta
na Secretaría desta Faculdade a inscrição para o con-
curso de preenchimento do cargo de Professor Cate-
drático da Cadeira n.? 6 "Resistência dos Materiais,
Estabilidade das Construções".

Para a inscrição feita de acôrdo com a legislação em
vigor o candidato deverá apresentar:
1 - Diploma profissional ou científico de, Instituto

de gráu Superior, onde seja ministrada a matéria da
cadeira em concurso;

2 - Prova de que é brasileiro, nato ou naturali-
zado;
3 - Certificado de quitação com o serviço militar;
4 - Provas de sanidade física e mental e, de ido-

neidade moral;
5 - Documentação de atividade profissional exer-

cida durante o prazo mínimo de 6 (seis) anos, para
as cadeiras de aplicação, e, para as outras, prova de
atividade científica, relacionada com a disciplina em
concurso;

6 - 100 (cem) exemplares da tése original sôbre
assunto de livre escolha, pertinente a matéria em
concurso e cuja defesa constituirá prova obrigatória.

O prazo de inscrição termina no dia 20 de março
de 1956, ,ás 16 horas.

Os candidatos poderão obter esclarecimentos e in-
formações todos os dias úteis das 15 ás 16 horas e aos
sábados das 10 ás 11 horas, na Secretaria desta Fa-
culdade, sita a rua Maranhão n.? 88, nesta Capital.

Secretaría da Faculdade de Arquitetura e Urbanis-
mo da Universidade de São Paulo, em 21 de novem-
bro de. 1955.

Paulo Quadri Prestes
Secretário



VISITA A FABRICA EUCATEX S. A. A ASSEMBLÉIA GERAL PROCLAMA

A PRESENTE DECLARAÇÃOUNIVERSAL DOS DIREITOS
DO HOMEM como o ideal comum pelo qual todos os povos
devem esforçar-se, a fim de que tanto os indivíduos como as
instituições, inspirando-se constantemente nela, promovam,
através do ensino e da educação, o respeito a êsses direitos e
liberdades, e assegurem, por meio de medidas progressivas e
de caráter nacional e internacional, o seu reconhecimento e
aplicação universais e efetivos, tanto entre os povos dos Esta-
dos Membros, como entre os dos territórios colocados sob a
sua jurisdição.

ARTIGO 1. Todos os sêres humanos nascem livres e iguais
em dignidade e direitos e, dotados que são de razão e cons-
ciência, devem comportar-se fraternalmente uns com os ou-
tros.

Atendendo ao amável convite dos diretores desta
indústria, foi organizada uma excursão à cidade de
Salto de Itú, à qual, infelizmente, compareceu um
numero muito reduzido de arquitetos.
A Indústria Eucatex veio preencher uma lacuna

existente em nossas indústrias de materiais moder-
nos para construção. Sendo uma das maiores e mais
completas do mundo, está aparelhada para fornecer
todo e qualquer tipo de material isotérmico, acústico
e chapas duras (Hardboard ), utilizando como matéria
prima troncos de eucaliptos. As aplicações desses ma-
teriais são inúmeras, conseguindo-se ótimo resultado
estético e econômico. Devido ao preço e facilidade de
aplicação constituem elementos ricos de possibilidades
na pré-fabricação em geral.
No cliché, um aspecto da visita, vendo-se além do

Snr. Paulo Maluf (diretor superintendente), os arqui-
tetos Eduardo Kneese de Mello, Wilson Maia Fina e
Rodolpho Ortenblad Filho.

ARTIGO 2.

PREÃMBULO

1 - Tõda pessoa tem todos os direitos e liberdades pro-
clamados nesta Declaração, sem distinção alguma de raça,
cor, sexo, idioma, religião, opinião política ou de qualquer
outra índole, origem nacional ou social, posição econõmica,
nascimento ou qualquer outra condição.

2 - Além disso, não se fará distinção alguma baseada na
condição política, jurídica ou internacional do país ou terri-
tório de cuja jurisdição dependa uma pessoa, quer se trate
de país independente, como de território sob administração
ríducíárta, não autônomo ou submetido a qualquer outra
limitação de soberania.

ARTIGO 3. Todo indivíduo tem direito à vida, à libero
dade e à segurança da sua pessoa.

ARTIGO 4. Ninguém será submetido a escravidão ou ser-
vidão; a escravidão e o trato de escravos são proíbidos em
tocas as suas formas.

ARTIGO 5. Ninguém será submetido a torturas, penali-
uaues ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes.

ARTIGO 6. Todo sêr humano tem direito, em tôda a parte,
ao reconhecimento da sua personalidade jurídica.

ARTIGO 7. Todos são iguais ante a lei e têm, sem distin-
ção, direito a igual proteção da lei. Todos têm direito a
igual proteção contra tôda discriminação que infrinja esta
Declaração e contra tôda provocação a tal discriminação.

ARTIGO 8. Tôda a pessoa tem direito a um recurso !OÍe-
tivo, ante os tribunais nacionais competentes, que a ampare
contra atos que violem os seus direitos fundamentais reconne-
cioos pela constituição ou pela lei.

ARTIGO 9. Ninguém poderá ser arbitràriamente detido,
preso ou desterrado.

ARTIGO 10. 'I'ôda pessoa tem direito, em condições de
plena igualdade, de ser ouvida publicamente e com justiça
por um tribunal independente e imparcial, para a deterrní-
nação dos seus direitos e obrigações ou para o exame de
qualquer acusação contra ela em matéria penal.

DECLARAÇãO UNIVERSAL DOS
DIREITOS DO HOMEM

'I'radução de Brenno Silveira

CONSIDERANDO que a liberdade, a justiça e a paz no
mundo têm por base o reconhecimento da dignidade intrínseca
e dos direitos iguais e inalienáveis de todos os membros da
família humana;

CONSIDERANDO que o desconhecimento e o menosprezo
dos direitos do homem originaram atos de barbárie ultrajantes
para a consciência da humanidade; e que se proclamou, como
a aspiração mais elevada do homem, o advento de um mundo
em que os sêres humanos, libertos do temor e da miséria,
desfrutem da liberdade de palavra e da liberdade de crenças;

CONSIDERANDO essencial que os direitos do homem se-
jam protegidos por um regímen de Direito, a fim de que o
homem não se veja compelido ao supremo recurso da rebelião
contra a tirania e a opressão;

ARTIGO 11.

1. Tôda pessoa acusada de delito tem direito a que se
presuma a sua inocência, enquanto não se provar a sua cul-
pabilidade, conforme a lei e em julgamento público no qual
se hajam assegurado tôdas as garantias necessárias à sua
defesa.

CONSIDERANDO também essencial promover o desenvol-
vimento das relações amistosas entre as nações;

CONSIDERANDO que os povos das Nações Unidas reafir-
maram, em sua Carta, a sua fé nos direitos fundamentais do
homem, na dignidade e no valor da pessoa humana e na
igualdade de direitos dos homens e das mulheres; e que se
declararam resolvidos a promover o progr eesso social e a
elevar o nível da vida dentro de um conceito mais amplo
da liberdade;

CONSIDERANDOque os PAíSES MEMBROS se comprome-
teram a assegurar, em cooperação com a Organização das
Nações Unidas, o respeito universal e efetivo dos direitos e
liberdades fundamentais do homem; e

CONSIDERANDOque uma concepção comum dêsses direitos
e liberdades é da máxima importância para o pleno cumpri-
mento do referido compromisso;

2. Ninguém será condenado por atos ou omissões que, no
momento em que foram cometidos, não tenham sido delituo-
sos segundo o Direito nacional ou internacional. Tão pouco
será imposta penalidade mais grave do que a aplicável no
momento em que foi cometido o delito.

ARTIGO 12. Ninguém será objeto de ingerências arbitrá-
rias em sua vida privada, sua família, seu domicílio ou corres-
pondência, nem de ataques à sua honra ou à sua reputação.
Tôda pessoa tem direito à proteção da lei contra tais inge-
rências -ou ataques.

ARTIGO 13.

1. Tôda pessoa tem direito a circular livremente e a esco-
lher sua residência no território de um País.

2. Tôda pessoa tem direito a sair de qualquer país, inclu-
sive do próprio, e a regressar ao seu país.

ARTIGO 14.
1. Em caso de perseguição, tôda pessoa tem direito de

procurar asilo, e a disfrutar dêle, em qualquer país.



2. ~ste direito não poderá ser invocado contra uma ação
judicial realmente originada em 'delitos comuns ou em atos
opostos aos, propósitos e princípios das Nações Unidas.
ARTIGO 15.
1. Tôda pessoa tem direito a uma nacionalidade.
2. Não se privará ninguém arbitràriamente da sua nacio-

nalidade nem do direito de mudar de nacionalidade.
ARTIGO 16.
1. Os homens e as mulheres, a partir da idade núbil têm

direito, sem restrição alguma por motivo de raça, nacíonalí-
dade ou religião, de casar e constituir família; e desfrutarão
de iguais direitos quanto ao matrimônio, durante o matrimô-
nio e no caso de dissolução do matrimônio.
2. Só mediante livre e pleno consentimento dos futuros

esposos poderá o matrimônio ser contraído.
3. A família é o elemento natural e fundamental da socie-

dade e tem direito à proteção da sociedade e do Estado.
ARTIGO 17.
1. Tôda pessoa tem direito à propriedade, individual ou

coletivamente. ,
2. Ninguém será privado arbitràriamente de sua pro-

priedade.
ARTIGO 18. Tôda pessoa tem direito à liberdade de peno

samento, de consciência e de religião; êste direito' inclui a
liberdade de mudar de religião ou de crença, assim como a
liberdade de manifestar a sua religião ou a sua crença, indivi-
dual e coletivamente, tanto em público como em privado, por
meio de ensino, prática, culto e observância.
ARTIGO 19. Todo indivíduo tem direito à liberdade de opí-

nião e de expressão; êste direito inclui o de não ser molestado
por causa de suas opiniões, o de Investigar e receber informa-
ções e opiniões, e o de difundi-Ia, sem limitação de fronteiras,
por qualquer meio de expressão.
ARTIGO 20.
1. Tôda pessoa tem direit!o à liberdade de reunião e de

associação pacífica.
2. Ninguém poderá ser obrigado a pertencer a uma asso-

ciaçâo.

ARTIGO 21.
1. Tôda a pessoa tem o direito de participar do govêrno

de seu país, diretamente ou por meio de representantes li-
vremente escolhidos.
2. Tôda pessoa tem o direito de acesso, em condições de

igualdade, às funções públicas de seu país.
3. A vontade do povo é a base da autoridade do poder

'públrco; esta vontade deverá ser expressa mediante eleições
autênttcas que deverão realizar-se periàdicamente, por sufrá-
gio universal e igual e por voto secreto ou outro procedimen-
to equivalente que garanta a liberdade do voto.
ARTIGO 22. Tôda pessoa, como membro da sociedade, tem

direito à segurança social, e a obter, por meio do esfôrço na-
cional e da cooperação internacional, a devida conta da orga-
nização e dos recursos de cada Estado, a satisfação dos direitos
econômicos, sociais e culturais, indispensáveis à sua dignidade
e ao livre desenvolvimento da sua personalidade.
ARTIGO 23.
1. Tôda pessoa tem direito ao trabalho, à livre escolha do

seu trabalho, a condições equitativas e satisfatórias de traba-
lho e à proteção contra o desemprego.
2. Tôda pessoa tem direito, sem discriminação alguma, a

igual salário por trabalho igual.
3. Tôda pessoa que trabalha tem direito a uma remunera-

ção equitativa e satisfatória, que lhe assegure, assim como à
sua família, uma existência de acôrdo com a dignidade huma-
na e que será completada, caso seja necessário, por quaisquer
outros meios de proteção social.
4. Tõda pessoa tem direito de fundar sindicatos e de sin-

dicalizar-se para a defesa dos seus interêsses.
ARTIGO 24. Tôda pessoa tem direito ao descanso, ao gozo

de tempo livre, a uma limitação razoável da duração do tra-
balho e a férias periódicas e remuneradas.
ARTIGO 25.
1. Tôda pessoa tem direito a um nível de vida adequado

que lhe assegure, assim como à sua família, a saúde e o bem
estar e, de modo especial, a alimentação, o vestuário, a habi-
tação, a assistência médica e os serviços sociais necessários;
tem, ademais, direito aos seguros em caso de desemprego, en-
fermidade, invalidez, viuvez, velhice e outros casos de perda
dos seus meios de subsistência por circunstâncias independen-
tes de sua vontade"

2. A maternidade e a infância têm direito a cuidados e
assistência especiais. Tôdas as crianças, nascidas de matri-
mônio ou fora do matrimônio, têm direito a igual proteção
social.
ARTIGO 26. Tôda pessoa tem direito à educação. A edu-

cação deve ser gratuúíta, ao menos quanto ao que se refere à
mstrução elementar e fundamental. A instrução elementar
será obrigatória. A instrução técnica e profissional deverá ser
generalizada; o acesso aos estudos superiores será igual para
todos, em funçâo dos méritos respectivos.
2. A educação terá por finalidade o pleno desenvolvim~nto

ela personalidade humana e o fortalecimento do respeito aos
cüreitos do homem e às liberdades fundamentais; favorecerá
a compreensão, a tolerância e a amizade entre tôdas as nações
e todos os grupos étnicos ou religiosos; e promoverá o desen-
volvimento das atividades das Nações Unidas para a manu-
tenção da paz.
3. Os pais terão direito de preferência na escolha do tipo

de educação que se lhes dará aos rilhos.
ARTIGO 27. Tôda pessoa tem direito de participar livre-

mente da vida cultural da comunidade, de gozar das artes e
de participar do progresso científico e dos benefícios que
clêle advenham.
2. Tôda pessoa tem direito à proteção dos interêsses morais

e materiais que lhe correspondam por motivo das produções
científicas, literárias ou artísticas de que seja autor.
ARTIGO 28. Tôda pessoa tem direito a que se estabeleça

uma ordem social e internacional na qual os direitos e as
liberdades proclamados nesta Declaração se tornem plena-
mente efetivos.
ARTIGO 29.
1. 'I'ôda pessoa tem deveres para com a comunidade, posto

que só ela pode desenvolver livre e plenamente a sua perso-
nalidade.
2. No exercício dos seus direitos e no gozo de suas liber-

dades, tôda pessoa estará somente sujeita às limitações esta-
belecidas pela lei com o único fim de assegurar O reconheci-
mento e o respeito dos direitos e Iiberdades dos demais, e de
satisfazer às justas exigências da moral, da ordem pública e do
bem-estar geral de uma sociedade democrática.
3. Êstes direitos e liberdades não poderão, em caso algum,

ser exercidos em oposição aos propósitos e princípios das
Nações Unidas.
ARTIGO 30. Nada poderá ser interpretado, na presente

Declaração, no sentido de que se confere direito algum ao
Estado, a um grupo ou a uma pessoa, para empreender e de-
senvolver atividades ou rcaüzar atos tendentes à supressão de
qualquer dos direitos e liberdades proclamados nesta Decla-
ração.

-~ .

Revista das Revistas
KENCHIKU BUNKA Outubro e Novembro Japão

Destacamos uma garagem em vários pavimentos na qual
a fachada acompanha o sentido de colocação dos automóveis.
A leveza do conjunto é admir-ável,

Como a sua congênere "Sinkentiku", esta publicação japo-
neza destina um bom número de páginas à publicação de de-
talhes completos de construção dos edifícios apresentados. São
desenhos de ótima legibilidade sôbre cortes totais e detalhes
parciais.



ESPACIOS 25 - Mexico
Além de entrevistas sôbre Pintura, Literatura e Arquitetura,

(esta do Arq.? Juan O'Gorman, de sentido altamente polêmico),
aprasenta-ncs a continuação dos estudos estatísticos regionais
do México, onde são apresentados os resultados das pesquí-
zas na Região Nordeste. Os quadros, complet.íssímos, como já
comentamos, se referem à produção, consumo e distribuição
de gêneros e produtos industriais; concentrações urbanas e
proposições para sanar os erros das cídades atuais e as que
se acham em processo de nascimento ou desenvolvimento.

Nos clichês, uma residência de Juan O'Gorman no Pedre-
gal (7) e um dos mapas do SCOP - Diretori·a de Planificação.

SINKEN'J'IKU - Setembro e Outubro - Japão

Como sempre, esta magnífica publicação apresenta-nos um
apanhado do progresso em que se encontra a arquitetura
moderna no Japão. Apoiados numa tradição construtivista
inegualável em todo o mundo, os arquitetos japoneses con-
seguem, com sensibilidade e gôsto, transpor para os atuais
métodos de construir e viver, aqueles conceitos puristas de
sintese adquiridos no decorrer dos séculos.

Apenas não apreciamos alguns edifícios de concreto armado,
talvez excessivamente frios e formais para o gôsto latino.

No cliché o Centro Internacional de Cultura em Nagasakí,
que ilustra êsse nosso ponto de vista.
•As modernas residências japonesas, geralmente construidas
Ge madeira, exemplificam a vitalidade e pureza dos princípios
arquitetônicos do Japão.

DISENÕ Y CONSTRUCCION EN LOS TRÕPICOS
publicação do "Centro Interamerlcano de Vivenda"
Bogota

Antes de comentarmos esta publicação, daremos
algumas informações sôbre a constituição e funcio-
name.nto desse Centro de Estudos, que vem oferecen-
do aos paises americanos ótimas informações técnicas
e científicas sôbre habitações em geral.
O Centro foi estabelecido por decisão do Conselho

Interame.ricano Econômico e Social, de acôrdo com o
programa de Cooperação Técnica da Organização dos
Estados Americanos. Foi instituido por meio de um
acôrdo multilateral firmado em setembro de 1951, e
inaugurado em maio de 1952 com a participação da
maioria dos paises do continente.
O Centro Interamericano de Habitação proporciona

ensinamentos a profissionaes de todos os países ame-
ricanos, que desejem especializar-se. nos aspectos cons-
trutivos, econômicos, sociais e administrativos da ha-
bitação. Com tal fim a União Panamericana oferece
vagas aos paises membros da Organização dos Esta-
dos Americanos. Outra finalidade do Centro é a de
realizar investigações e trabalhos experimentaes sô-
bre problemas técnicos, utilizando em especial mate-
riaes autoctonos que, aplicados à construção, ajudem
a resolver o vasto problema da Habitação. Um ser-
viço de intercâmbio científico e outro informativo
prestados liberalmente, extenderão o ráio de ação do
Centro de uma maneira constante, e farão chegar os
resultados de seus estudos a todos aqueles que pode-
rão beneficiar-se com seus conhecimentos.



DESENHO E CONSTRUÇÃO NOS TRÓPICOS
Trabalho de análise, coloca o problema apenas em

bases iniciaes, abordando sem muita profundidade não
só os aspectos técnicos como também sociais e cientí-
ficos das construções em climas quentes. G. Anthony
Atkinson apresenta o resultado de suas observações
de uma maneira simples e concisa. A publicação fo-
caliza a aplicação das Normas, a influência dos climas,
o comportamento de cada peça" da habitação, mate-
riais e métodos de construção. Não chega a ser um
compêndio de consulta imprescindível, mas apresenta
em forma de. advertência uma série de dados basea-
dos na observação local das várias soluções de habita-
ção nos trópicos.

WERK - Outubro 55
Deste número destacamos o projeto de um edifício

para escritório em Zurich idealizado pelo arquiteto
Werner Stücheli. Favorecido pelo panorama visual
e pelo ajardinamento de um dos lagos da cidade, er-
gue-se o edifício para escritórios. De uma planta
simples e bem jogada, resultou uma fachada interes-
sante. As amplas janelas compostas com os peitoris
e os pilares, e encimada por um beiral marselhesa-
mente aplicado, enfeixam o conjunto. A proteção
contra o sol foi resolvida com a persiana comum
aplicada no exterior, conforme se pode observar no
clichê. Outro trabalho interessante é o apresentado
pelos artistas May Gubber, Emanuel Jacob e o escul-
tor Paul Spee.ck, no ajardinamento do parque do
Hospital Municipal em Zurich. Uma grande figura de
mulher em pé, de uma concepção próxima da arte
abstrata, jogada no terreno compõem harrnoniosamen-
te com o duto de água em pedra tosca e, com a própria
agua que forma o pequeno lago. Esse conjunto foi
tratado pelo escultor Paul Speck. No interior do
hospital encontram-se dois murais em mosaicos dos
outros dois artistas.
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Nesta seção de detalhes técnicos apresentamos mais
um trabalho dos arquitetos Plinio Croce e Roberto
Aflalo, que veêm nos distinguindo com sua preciosa
colaboração.
Trata-se de um conjunto de portas envidraçadas

protegidas por uma persiana de madeira de enrolar.
As ilustrações mostram por si só a simplicidade e
singeleza do conjunto.
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Circular 638/55

INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL
DEPARTAMENTO DE SÃO PAULO

Prezado Cons6cio:

LEI N. 4.615, DE 13 DE JANEIRO DE 1955: -Encontram-
se na Secretaria do I.A.B., à rua Bento Freitas n. 306, 2Q~ andar, aI
guns exemplares do "Diário Oficial" que transcreve na íntegra a Lei
acima citada, decretada pela Câmara Municipal de são Paulo em 17 - 12
- 1954 e promulgada por S. Excia. O Sr. Prefeito Municipal em 12 - 1
- 1955, a qual regula as condições gerais do novo Código de Dbras, na
parte referente ao Capítulo de EDIFICAÇOES, e que tem os seguintes nú
meros e epígrafes: 4 - Condições Gerais das Edificações; 5 - Edifi=
cações para Fins Especiais; 6 - Execução da Construção.

A Secretaria deste Departamento, tendo adquirido de-
terminado número de exemplares do referido "Diário Oficial", coloca-
os à disposição dos interessados, que poderão adquirí-los mediante a
contribuição de Cr. $50,00, a título de cooperaçâo para com os corren
sociais do I.A.B.

CONCURSO DE ANTE-PROJETOS PARA O NOVO SENADO FEDERAL
- Recebemos a circular nQ• 6/54, do'Departamento Central, comunicando
aos associados que a Diretoria do I~AoB~, atendendo solicitação de vá
rios sócios inscritos do Concurso de ante-projetos para a nova séde-
do Senado Federal, pleiteou e obteve do Senhor Presidente do Senado
Federal, Senador Alexandre Marcondes Filho, a prorrogação do prazo pa
ra entrega dos trabalhos, até o dia 22 de Março de 1955.

CADEIRAS DE COMPOSIÇÃO DE ARQUITETURA DA FACULDADE
DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL: - Recebemos da Facul
dade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de são Paulo o ofíciõ
de nQ: D-70/55, datado de 22 de janeiro'p. findo, 'o qual transcreve -
mos na íntegra para conhecimento dos interessados: .

"Senhor Presidente,
Tendo esta Diretoria sido solicitada para mencionar

nomes credenciados para eventualmente ocuparem as cadeiras de Composi
ção de Arquitetura da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo doRiD Gran
de do Sul em Porto Alegre, peço a V. Excia. a fineza de indicar al-
~s dos nossos eminentes arquitetos~dispostos a prestar sua colabora
ção à acreditada universidade sulina;

Para governo de V.•Excia. transcrevo as condições que
nos foram transmitidas:

Os candidatos deverão apresentar os títulos de habi-
litação para o desempenho magisterial (atividades didáticas, profis-
sionais e científicas) e ainda: .

1 - diploma profissional ou científico de instituto
onde se ministre o ensino da disciplina, devidamente registrado;

. 2 - prova de que é brasileiro;
3 - prova de sanidade física e mental;
4 - prova de idoneidade moral;
5 - prova de que está em dia com as obrigações rela-

tivas ao serviço militar;
6 - título de eleitor.
O contrato será pelo prazo de um ano; não impedirá a

abertura de concurso de títulos e provas para provimento efetivo das
cátedras e será tornado insubsistente, sem direito a qualquer indeni-
zação, se for provido o cargo, em carater efetivo, durante a sua vi-
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gência. A Universidade reserva-se o direito de escolher li-
vremente entre os candidatos inscritos, ou de recusar todos.

Aproveito a oportunidade para apresentar a V. Excia~
os meus protestos de elevada consideração e apreço.

(a) Lysandro Pereira da Silva
Diretor

ExmQ• Sr~ ArqQ. Armando Ciampolini
DD. Presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil
Departamento de são Paulo."

. DESENHISTA: - A Srtª'.Maria do Carmo Jimenez Campaiia
está procurando, por nosso intermédio, um lugar de desenhista em es-
crit6rios de arquitetura. Para entendimentos com essa profissional,
solicitamos aos interessados dirigirem-se à Alameda Itú n. 920 - tele
fone: 31-3474.

CO:MEMORAÇÔES DO "DIA DO URBANISMO" EM HAVANA: - Rea-
lizaram-se no dia 8 de novembro as solenidades do Dia Mundial do Urba
nismo. As celebrações iniciar~~-se com um ato solene na séde da Muni=
cipalidade, durante o qual o dro Jacobo de Plazaola, reEresentando o
Prefeito dr. Justo Garcia Rayneri, fez eloquente alocuçao sôbre a ci-
ência que organiza cidades, mostrando a necessidade de ser aquela da-
ta festejada em todo o mundo com o maior brilho e entusiasmo pelo bem
estar das populações radicadas nos aglomerados humanos. A seguir, fa
lou o arquiteto Carlos M. Maruri, diretor do Departamento de Urbanis-
mo daquela Prefeitura, que demonstrou a conveniência de ficarem as ad
ministrações municipais debaixo da orientação direta do Urbanismo. Fi
nalizando, falou o arquiteto José Bens Arrarte, diretor da revista"Ar
quitetura", examinando em rápida síntese os problemas ur-banf sti'cosde
Cuba, de ontem e de hoje, e apontou a maneira de resolvê-los, aplican
do-se rigorosamente os princípios da ciência urbanística, que segundõ
ele, é fundada numa doutrina de fraternidade, que tem por objetivo~
cipal organizar bem para se vive~ melhor, nos centros populosos.

No Ministério de Obras Públicas, às 12 horas, com a
presença de altas autoridades, inaugurou-se a Exposição de Urbanismo
q~e, em homenagem ao Dia do Urbanismo, foi organizada :,eordetermina-o
çao do ministro engenheiro Antonio Carvajal. Na ocasiao falou o arq.
Vicente J. Sallés, que entre outras coisas~ disse: "O urbanismo é a
ciência da ordenação dos espaços urbanos, no sentido de obter melho-
res artérias de circulação~ melhor transporte, melhor ambiente para o
trabalhos melhores habitaçoes e melhores campos de recreação, diverti
mentos e jogos". -

À noite, às 21 horas, na séde social da Casa dos Ar-
.quitetos, presidida pelo arqo Agustin Sorhegui Vazquez, presidente do
Colegio Nacional dos Arquitetos de Havana, efetuou-se uma sessão mag-
na, fal~~do vários oradores. Ao dar início à cerimônia, o presidente
fez entrega ao conselheiro da embaixada da Argentina, sr. Juan Anto-
nio Pardo Argerich1 da medalha Panamericana e respectivo diploma, que
a Sociedade Colombista concedeu ao professor Carlos Maria della Paole
r~, urbanista argentino 1 idealizador do Dia Mundial do Urbanismo, pe=
10 bem que durante ~ sua brilhante e longa carreira prestou à humani-
dade~ Infelizmente enfermo, aquele profissional não pôde ausentar~se
de Buenos Aires para receber pessoalmente a homenagem. Na ocasião fa-
lou, tambem, o arq;>José Bens Arrarte, sôbre "Contribuição do Urbanismo". .

Das comemorações constou ainda a inauguração de uma
Exposição de Urbanismo na Casa dos Arquitetos, preparada pelo arquit~
to Manuel Tapia Ruano.

A Diretoria

são Paulo, 14 de fevereiro de 1955.



INSTITUTO DE

Oiroular 639/55

DO BRASI.l
DEPARTAMENTO DE SÃO PAULO

Prezado Cbns6oiô:

I. Como j' ~ do oonhecimento dos associados, .n~ madrugada de 5~. fei-
ra, 17 do corrente, em consequência de um ~rto-cirouite nas instalações elé-
tricas, no teto da séde sooial do Institut9, reg~stroU-SG um inoênd~o,de gr~n-
des proporções, que des~ruiu a quasi totalidade do mobiliário, as divisõesin-
terna:1, o forro e o pi8q do "mezza.nino", onde funoion~vam a cosinha, o restau-
rante, a diretoria e a secretaria. .

A seoretaria foi:a parte menos danifioada, tendo-se salvo o arqui-
vo e os fichários, do I. A. B. ,\

A polícia interditou a séde, at~ às 18 hora~ de 2~_ feira, dia 21,
tendo sido tomadas aS,~rovidênoias que se tornaram neoessárias.

A diretoria, desolada oom o acontecimento, agradece as manif'esta-
ções de a:pôio que, tem, reoebido dos sócios e amigos do. +AB, e espera :poder con-,
tar com e. filuasolidariedade na obra de restabelecimento das instalações da sé-
de.

.,

lI. ASSEMBLflIA .GEBAL EXTRAORDIlliUq:.A:De oonformidadG 120m a alínea "a"
do Artig021º. ~os nossos Es~atutos·socials, fica eonvocada ~ara o dia 4 de a-
br~.l p. ví.ndouz-o , às 18 honas em lª. convcoaçâo com o mínimo ô.e 2/3 dos flÓ-
cios qul boa ':'tI. ",8 }.[,,30hor-as em 2ª. convocação com qualquer númer-o do ,a·[;':('-

OiFd.ofl, uma A8s<:Jrr.bléia.Gei~éi.lExtraordinária com a seguil'l-teOrc.-Jlllô,o d.:L:.~
a) - Opini2:o do I.l.B. com relação às últ:tma:3medida::;8/111111118-

tra"'iiV3.se.s+adue í,s que atingem a. oLaaae e com rel(;J.~~03.;3r~~
va.s dis1)oSiÇÕO;3.do C~EA 9 referentes ao registro <10 .l!.:~CI·'Xl•. ; e··
tos CO:!l<) firmi.1:.ndividual •.

õ) - si~'Ua.ç'ã'Õ dos sod.os as:;;Ji.rantesdo IA:3; problemas de séde~
hor(,.J:;!)~resta'Jrante, at:'vid;:-,deo,atc.

Looa.l: S~de social do LtU3, à ruo. :Bento Freitas u ••306, lº. andar.

Presidente

j \::::::==-.:: __ ---t~-,_\-_.~-.
A:t'mando<.Ci~.mpolin:t

do D8pa~:'tamento ele são Paulo do
J;nstituto de Al.'c:ui-:'etosdo Brasil.

são Paulo, !4 de março de 1955.



Circular 64e/S5

INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL
DEPARTAMENTO DE SÃO PAULO

ASSEtffiLEIAGERAL ORDINÁRIA

Preza.do Colega:

Nos têrmos dos Estatutos convocamos ao prezado con-
s60io para comparecer à Assembléia Geral Ordinária que se realiza-
rá no dia 13 de julho pr6ximo vindouro, para tratar dos seguintes
assuntos:

1) - Exame e discussão do balanço anual;
2) - Eleições da Comissão Diretora e do Conselho

Fiscal deste Departamento do I. A. B.
A Assembléia realizar-se-á às 18 horas, na séde do

Departamento de São'Paulo do'Instituto de Arquitetos do Brasil, à
rua Bento Freitas n. 306, lº. andar, com 2/3 de s6cios quites, ou
em 2ª. conovocação às 18,30 horas do mesmo dia, com qualquer núme-
ro de s6cios.

Chamamos a atenção do prezado cons6cio para o que
estabelece o artigo 23º. dos nossos estatutos sociais, o qual pa~
samos a transcrever, na íntegra:
Artº 232 - A Assembléia reger-se-á pelas seguintes disposições:

a) Será convocada com antecedência pelo menos de 3 dias
por mêio de circulares ou publicações pela imprensa,
deliberando em lª. convocação com o mínimo de 2/3 das
s6cios quites e, em 2ª. com qualquer número.

b) As resoluções serão tomadas por maioria de votos.
c) As votações serão por escru'tf.rrí.osecreto para eleição

da Comissão Diretora e ?iscal e exclusão de s6cios, e
simb61icas ou nominais em todos os outros casos.

d) Qualquer s60io, no goso de s~us direi~os, pode se fa-
zer representar por procuraçao, mas nao poderá s e r
mandatário de mais de 3 associados~

e) Â mesa da Assembléia Geral será constituida pelo Pre-
sidente, 12• e 22• Secretários da Comissão Diretora e
mais g escrutinadores quando se tratar da apuração de
eleiçao.

N O TA: De acôrdo com o que foi resolvido em Assembléia reali-
zada a 13-4-1950, as procurações não precisam ter fir-
ma reconhecida por Tabeli.ão.

fUmando Ciampolini
Presi.dente

I

são Paulo, 28 de junho de 1955



".Cuç.ular &41./55

-..

. INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL
D'EPARTAMENTO DE SÃO PAULO

~----,

•
Prezado Cons6cio:

C.ANrJ?ANHAFINANCEIRADOIÁJ3: - Em v·:'rtude do incêndio de
que foi vítima 8 Que destruiu parcialmente sua séde social, inclu-
sive a- instaJ..a,qãó da secretaria, tesourariay sala de reuniões da
diretoria~ sal('" de estar, r-e staur-an te , máquinas de escrever e mio.
meógr-af'ç , quadros e mobiliárigt rQ'solveu o Instituto de Arquitetos
do Brasil Departamento ,d13'Sao Paulo~ J2romover Urna campanha finan-
Céira ehtre seus assóciados. Esta dccisao. tomada em Assembléia Ge
ral, tem a finalidade de obter os recursos q1A8 o possibilite ares
tabelecer sua séde.

Para ·tal fim, foi nomeada uma comissão ccnsti tuj da dos
colegas Eduardo Kneese de Mello, Maria Thereza de Barros CaiTI.8.rgo,
Mario Puccc, , Jarbas Karman e Jorge Wilhe:im"

F'3.ZemCBum ape.Lo aos associados para que enviem seus do-
nativos ô.í.r-obamerrte à Tesouraria do IAB ou os ontreguem aos arq,u-l-
tetos que f'a zem parte da comissão acima' menc:Lonada e que deverão
visitar os associados oportunamente, a fim do que a Comissão Dire-
tora deste Dcpa r-bamerrco possa atender às dospesas de restauração:;· -;
da séde, já em andamento. . ,

IV SALÃOPAULISTADE ~]Li':iO:m;BK~. _. Erico:rra-se a 7 do ju-
lho p. vindouro o prazo para as inscrições no IV Salão Paulista de
kta.::T{ódeZ':Z:":)-l comunJcação que s6 nos chegou ao conhecimento no dia
22 do_correni-o, acompanhada de fichas de inscrição que estão à dl a-
posiçao dos :::::ÓCiOE na Secretaria do I.AB. A entrega dos trabalhos
deverá ser feita de 7 a 14 de julho; devendo a exposição ser inau-
gurada no dia 5 de Agosto p. futuro.

Os prêmios para a Secção de Arquitetura são os seguintes~
lQ. Prêmio "Governo do Estado" Cr. $20~OOO,OO
2Q ""Governo do Estado" Cr $10.000,00

NOVOSsocros DOI.A.B. - Foram aprovadas ultimamente pela
Comissão Diretora deste Departamento as-propostas para novos s6-
cios Titulares dos seguintes arquitetos: Alexandre Cesar Cococi,
Alfredo Paesani, Archimedes Rocha Rego, Antonio Luiz Lacerda Ribei.
ro, Ary de Que·i.roz Barros, Bernardo Castelo Branco 1 Carlos Jacque-s
Lucien Bettendorf, Erwin Zirker, Estevão HegGdus1 Fernando Ferrei-
ra de Pinh0l FrC'der'tco Renê de Jaegher, JCJn A. Vergareche Maitre-
j ean, Kurt Holl.::_nc1er~srtª" Maria Ther·ez8. de Barros Camargo7 Ra-
phae1 Gcnd.l.cr-, Sajo1J.s Henri Paul Pierre, 1amartine Maia Rosa, Do
mingos Theodoro de .tlzevedo Neto, e F1av"LoJ'osé Magalhaes Vi11açao

Forara 3.]rovadas as propostas para s6cios Aspirantes dos e~
tudantes J os6 Lc:....i.zFleury de Oliveira e Julio Ribeiro Bandeira Vil-
1e1a.

",

A Diretorla."

são PauJ..o~ 30 de junho de 1955



INSTITUTO DE .t~R~UITETOS
departamento de S~ Paulo· 12 Agosto 1955

D O B R A S I L
Circular ~4c..1SS

1. CONGRESSOPfl.NAMERICAHODE AR~UrrETOS (CAl-iACAS17 a 26 SET);
O I.a~Bo conseguiu ce~tas reauç6e~ po ]r~ço das passagens,
3. saber:preço normal lda-voltc. Cr$ 25.)2(,00. Para 11 mem-
br cs 1 1/2 passagem gra,tui ta : para 16 membros, uma passagem.
gra tui ta j o 1ITUIYJ sera f'ormad- por; ar qui tetos de S "PauIG

ÓRio, ete. ° "'bolivar"venezuelano o oquivalen-te a US$ 013 .
Preços medioD dç refeiçõ~s: de U~$ 1.50 a U~$~6~OO;lanehes
US$ 1.50; estadl3.Sy hotels de Cr~ 400100 a Gr~ üOO~OOpor '
peasoa , em ht e í » classe A e B~ todos com banheiro pr ívat ivc ,
Inscrição no Congress:: US$ 10100,. .
Facilidades out rãs poder ã. ser obtidas pe l. I ,;' ..B" 1 dependen-
do do numero de interessados" Podem ser enviados trabalhos
para a expo3iç~0 panamerícana. ~on~é.1dos sobre p::.:.ir:eis de2,44xl,22 ou 1~22xl;22 ou l,22xv,6k m~

--. .

'~ ,
2. ZONEAMENTOE DENSIDADEDEMOGPJü' I CA~ Sobre e s se toma f'a lara

no proxim:J dia 25, as 20 -,30 n« Inat í tut o de Engenharia o
eng~ Carlos Berrini.

3. CURsa SOBREACUSTICA; O :J.rq. uruaua io GarcLt Pard.. iniciará
no dia 23 de Agosto seu curse sonre :J, m~teri8.; pede-se 3.0S
interessados, nctadamente aqueles qUB ja anteriormente fize-
ram sua mecr í ção f para mfor marem a socre tar La do interesse,
em participar~ Ocurso que sera intenssivo esta programado com
aulas as terças, quartas e sextns feiras das +8 as 19;30 hs.dur n .•.·e 3 !"'Ir:" r"').s I C' .~~ c~~ r"""",~ (rIr" f\:~ G"-,·-~ ·...• r-r .. • ("C"f de I 'I Bali ür,.,manu... ,. ,n0Cl;L ...•0, v ....-P. v,fJ "I.J\) '--"l_·•.' ÜUvl,),::> ,),,11. "
Cr$ 400,CO~ O IvA.B~ emitirri ce~tificados aos alunos~

4. A~V10ÇOSDAS QUINTAS,-FEIRJ~0;Sem~nalment~?;as~ :].2~30$ pr cv iso-
r í ament e na Caverna St o • Ant orrí; 9 rua EpI tÚ(;} o Pessoa 8Sq~
rua Rego Fr e.í tas , realIza-se> a Imo ço de ar quí t etc s Numero-
sos ccleg-c.l.3 partici~aramdos primeiros t em que f í gur arum como
conv í dadós o dcputad, ~Ji.".::?lau 'I'uma j' ~ pi~ltoT:l, Ani to. M~-..lf2t t i
e ul.t í nament e o Sr. LUltUOC:;.n" fi. d í r et ór í.a pcu e o comparecl-
ment o dos co l.egas c S8Uf3 convidados"

5~ REVIST'a INTERNACIO~.H.L DE CIMEN'l'O-AilIli.Nl'O:Esta puhl í caçãc , que
recebe ~ colaboraçao do historiador Sa Gledion~ nede aos arqui
tetos. brus í l.e ír oe 'l fotograf~L;':~s E:; desenhos c:-:~empr8gus daque Ie"
materIal de construçao. AS lnformaçoes uad2rao ser obtidas com
maiores detalhes no I,A,Be ou , matr;;ria1 direto.mente ao redator
daquela revista Snr FoL.Ji.dle.r, P.C,:B. Ní ede.runem , Suí s sa ,

6. NOVOSSOCIOS: Jorge Bal Lan , Jaime Vel.ce: de Cas t.r c , AluisioJ.
~" Mqnteir::,.. G,1:13t8.YO_,G:l~-:?cha j\~EW88 ~J.spiranté)) lQarlos R.S.
RrauJo, Jose ~llson Larnolro, F2~lo A. ~endc8 da rtocha, ~esar
L. Plrcs de Mello; Nelson AeM. Morse(aspirante)~ Alfrelo DeDivitiis
Fabio M; Penteado e Acyr Moura Ferrsirs:

7, ....A d.í ret or ia se reune r-orma lment e iis sextua-f'o í raa j as 18 h, tendo
ate agora ado tad. a norna de r ea l í zar reuniões em conjunto com
o Conselho Fi3c~1. Pede-se a~s colegas sugBstões paraLmelhqria
desta circulo.r cqj( 2specto c rGsult~do d~ ~USenCl3. provisoria
de mimeografo proprio,o



Oiroular 643/55
INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL

DEPARTAMENTO DE SÃO PAULO

Prezado Cons6cio~

~. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: - De conformidade com a
alínea "a" do artigo 22~. dos no~sos Estatutos sociais,
fica convocada para a pr6xima 4~. feira, dia 14 de setem
bro corrente, às 18 horas em lª. convocação com 9 mínimo
de 2/3 dos s60ios ~uites ou às 18,30 horas em 2ª9 convo-
cação com QualQuer número de s6cios, uma Assembléia Ge-
ral Extraordinária com a seguinte Ordem do :Dia:

I - Indicação de 1 delegado eleitor e de mais 3 no-.~"
mes do Quadro social, para a escolha de um Con-
selheiro do Departamento de são Paulo do Insti-
tuto de ArQuitetos do Brasil junto ao Conselho
Regional de Engenharia e ArQuitetura •

.-+II - Debater o possive~ ingresso do IAB na Federação
das Insti tuições Culturais de são Paulo.

Preceden.do à Ordem do Dia, será debatida no l1expedi-
ente" a Questão surgida com a proposição das novas condi
ções de acesso às Faouldades de ArQuitetura, dos pinto-
res e escultores Que concluiram os respectivos curses nas
Escolas de Belas Ártes do país •. Ainda no "expediente",
serão dadas diversas informações.

2. COMISSÃO ORIENTA:DORA :DOPLANO DIRETOR DO MUNICIPIO:.-. O
arQuiteto Leo Ribeiro de Moraes, representante do Io!.B.
junto à essa Comissão, irá proferir no pr6ximo dia 16 do
mês em curso, na séde deste Instituto, às 20,30 horas, u
ma palestra expondo o trabalho feito e os programados pe
la Comissão.

Â :Diretoria

são Paulo, 9 de setembro de 1955



Oiroular 643/55
INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL

DEPARTAMENTO DE SÃO PAULO

Prezado Cons6cio~

~. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: - De conformidade com a
alínea "a" do artigo 22~. dos no~sos Estatutos sociais,
fica convocada para a pr6xima 4~. feira, dia 14 de setem
bro corrente, às 18 horas em lª. convocação com 9 mínimo
de 2/3 dos s60ios ~uites ou às 18,30 horas em 2ª9 convo-
cação com QualQuer número de s6cios, uma Assembléia Ge-
ral Extraordinária com a seguinte Ordem do :Dia:

I - Indicação de 1 delegado eleitor e de mais 3 no-.~"
mes do Quadro social, para a escolha de um Con-
selheiro do Departamento de são Paulo do Insti-
tuto de ArQuitetos do Brasil junto ao Conselho
Regional de Engenharia e ArQuitetura •

.-+II - Debater o possive~ ingresso do IAB na Federação
das Insti tuições Culturais de são Paulo.

Preceden.do à Ordem do Dia, será debatida no l1expedi-
ente" a Questão surgida com a proposição das novas condi
ções de acesso às Faouldades de ArQuitetura, dos pinto-
res e escultores Que concluiram os respectivos curses nas
Escolas de Belas Ártes do país •. Ainda no "expediente",
serão dadas diversas informações.

2. COMISSÃO ORIENTA:DORA :DOPLANO DIRETOR DO MUNICIPIO:.-. O
arQuiteto Leo Ribeiro de Moraes, representante do Io!.B.
junto à essa Comissão, irá proferir no pr6ximo dia 16 do
mês em curso, na séde deste Instituto, às 20,30 horas, u
ma palestra expondo o trabalho feito e os programados pe
la Comissão.

Â :Diretoria

são Paulo, 9 de setembro de 1955



Oircular 644/55

INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL
DEPARTAMENTO DE SÃO PAULO

Prezado Cons6cio:

CONFERENCIAS: - Promovidas pelo Departamento de S~ Paulo
do Il'E'" realizar~m~,se em sua séde aocâ.a'l,as seguintes:
Dia 31 de agosto: Conferência do arquiteto Gordon Grah~

professor de Ar~uitetura da Universida
de de Nothingham , sôbre os 11 ASI>eotos
da Arqu.itetura Inglêsa Contemporanea."

Dia' 2 de setembro: - Conferênoia do arquiteto mexicano Rea-
tor Rernandez, sôbre a ilAr~uitetura e
a Arte no Méxá co",

Dia 16 de setembro: - Conferência do ar~uiteto Leo Ribei~o
d~ Morae@s abordando os trabalho~ qUe
vem sendo realizados pela Comissao Ori
entadora do Plano Diretor do Municípiã.

2. UR13..A.NISMODE SÃO PAULO: - No intui to de organizar um a
exposiçao sobre os dados histórico-sociais, geo16gicos'e hu-
manos, neoessários à organização do pl~no diretor de S.Paul~
a diretoria do IAB designou uma oomissao integrada pelos 00-
legas Luiz Saia e José Bresser B+,andão; Wilson de Moraes e
Jorge Wilheim (pelo NEDáB) e pelo estudante GustavoNeves da
Rooha FQ. (pelo Centro de Estudos~Folo16rio?s da F.~.U.), $
qual está'estudando o plano de açao para a ~nstalaçao dessá
exposição. Qualquer oolaboração dos prezados cons6cio~ pode-
rá ser encaminhada ao colega Luiz Saia (fone 34-3159)~

3. ~ U B U G R A S: - O IAB convidou o colega ,João B~ Vila-
nova Artigas para organizar equipe§ de trabalho para estudo,
levantamento e montagem de exposiçao da obra do ar~uit~o pa~
lista Dubugras, ~ue1 como se sabe, foi uma figura importante
da arquitetura paul~sta das primeiras déoadas do séoulo XX.
Pedimos aos interessados que se comuniquem com o colega Arti
gas pelo telefone 36-2077Q -

OOMISSÃO PERMANENTE DO CÓDIGO DE OBRAS: - Por indicação
do Sr. Prefeito_Muni oipal , já se encontra em funcionamento a
referida Comissao, da qual participa um representante do lAR.A fim de forneceria este representante dados e estudos resul
tantes de um constante debate, pedimos aos oolegas interess~
dos que deixem seu nome na secretaria do Instituto, a fim de
se oonstituir um grupo de estudos ~u~ se reuniria_periodioa-
mente com o objetivo de fazer sugestoes e indicaçoes que vi-
sassem a melhoria do nosso C6digo de Obrass

CAMPAN}U FINANCEIRA: - A comissão encarregada de levan-
tar fundos para a restauração da nossa séde social arrecadou,
até o presente momento, cêrca de ~ $lOOcCOO,OOo

A Diretoria .•



Oirou1ar 645/55

Prezado Cons6cio:

SESSÃO
DE
OIlfEM.A.

No pr6x1mo dia 18, terça-feira,
oom início impreterive~mente às 21
horasl rea~izar-se-á na séde do

.4. •I • B •
•..uma sessao de cinema dedioada aos s6cios e seus familiares.

Eeta realização se deve à genti~ colaboração da
ti~oteca do Museu de Arte Moderna de são Paulo, que houve
por bem ceder, por solicitação da Diretoria deste Departa-
mento, uma programação com filmes recentemente ~presenta -
dos no festival "Dez Anos de Filmes sõbr-e Arte".

o programa será o seguinte:
1tUMJ.IGREJA BAHIAlfAIt Brasil

"GOTIK IN TIROL" Austria
"IMAGES GOTHIQUEsn França

ItTHE DANISH VILLAGE OHURCH't Dinamaroa.
QDESENHOS DE LEONARDO DA VINGI" -

- IngJ.aterra

Chamamos a atenção dos colegas em espeoial para
o filme brasileiro, orientado pelo pintor Qaribé, e ° fil-
me ing~ês, colorido, que apre$enta a famosa co~eção britâ-
nioa dos desenhos de Leonardo.

A Diretoria

são Paulo, ~O de outubro de 1955



;."..•
Circular 646/55

PrezadoOons6cioi
I.
1. PLANO DE O;GASSIFICAQÃO DE cÁRG0S lX) GOVERNO DO ESTAm: - O

Departamento de Sao Paulo do I.A,E., - no interesse da olasse
dos arq~itetos~ .~ está acompanhando atentamente o pla~o de Qla~
sificaçao de Oargos do Departamento Estadual de Âdmin~straçao.
Desde julho está o Governo do Estado estudando o assunto e ohe-
gou o momentd preciso para o I.A~B. tomar posição e ~ mais uma
vez, defender os arquitetos de Sao Paulo. .

Oom uma comissao oonatituida pelos arquitetos NeY'Marcondes,
Rubens Carneiro Vianna e Wilson de Moraest está o I.A.B. enfro-
nhado do assunto. Necessitat no' entanto, da opinião, do apôio e
dO trabalho dos arquitetos de S. Paulo.

Oonvoca-os pois, para debaterem o assunto, numa reunião que
se realizará no dia 19 de outubro corrente, às 18,30 horas, na
séde do I,A,B" à rua Bento Freitas n. 306, para a .qual estão
especialmente convocados os'arquitetos funcionários estaduais,-
s6cios ou não s6cios do I.A.B. .

Para se inteirarem do assnnto'e poderem acompanhar ~ reu-
nião com ma~s facilidade, o I.A~E, recomenda aos· interessados
neasa reuniao alei tura do .2º. fascículo do suplemento do'Diá-
rio Oficial (o ~ual poderá ser consultado na séde', sob n. 163,
em que esse orgao da imprensa estadual trata de todo o plano de
classifioação de cargos de arquitetos e engenheiros dentro do
funoionalismo estadual. ..

2. OURSO DE ING~S PARA..ARQUITETOS: - O prof. Armin Gemer, oa
tedrãtico pela Universidade de Cambridge, na Inglaterra, consuI
tou a diretoria do IAB sôbre a possibilidade de reunir turmas
de arquitetos (em número limitado a 6 oada uma), a quem lecion~
ria um ourso de inglês, exclusivo para universitários.

O prof. Armin Gemer leciona nos Institutos de Engenharia e
dos Advogados e na Facultiade de Filosofia, tendo já diplomado
m~dicost engenheiros, adV2gados, etc. ~

Os interessados deverao fazer suas inscriçoes oom a maior
urgênoia possivaL, Par-a-mad.ores i:hfo:rmaçõesdevem dirigir-se à
rua João Adolfo ri, 75, 62 ande ,-~apt.Q·65 (telefone 32-6878) - ou
à secretaria do IAB (telefone 36-4264) com o sr, Amaury.

3. BOLSA DE ESTUDOS: - O Departamento Central do IAB comunica-
nos que recebeu do Centro Interamericano de Vivienda ( Bogotá -
COlômbia), a noticia de ~e será concedida uma bolsa de estudos
para o ano l~tivo ªe 1956, a um prof~ssional brasileiro, com as
devid§s qualíficaçoes, que deseje frequentar o ourso de especi~
lizaçao para post-graduados naquele Centro. _

Para melhores esclarecimentos, os interessados deverao diri
gir-se à secretaria do'IAB Central, à rua da Quitanda n. 3, l3~
andar - Rio de Janeiro.

4. ORGiNIZAÇÃO DE BIBLIOTECA: - A'Comissão do Centro de Estu-
dos e Deoates sôbre Urbanismo do I.A.B. faz um apêlo aos cons6-
c108 no sentido de doarem livros e revistas, para a constitui-
çao da sua biblioteca especializada.

A Diretoria.

são Paulo, 12 de outubro de 1955
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Prezado Consócio:

A.SSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÃRIA - TIia_..?G1_quinta-feira,
às 18 horas

Foi requerida estatutàriamen'te uma assembléia, mediante
o ofício abaixo transcrito:

"Estando em curso de aprovação o Regulamento da Faculda
de de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de são Paulo,-1) considerando que o ensino da arquitetura é assunto
do interesse da classe;

2) considerando que a rogulamentação em pauta já foi en
carecida pela Direção da seção paulista do :LAB, que assim re
conhecew. a sua oapacidade de interveniência; -

3) consider-andof entretanto,' que essa intervenção não
cogitou do mérito do projeto em questão;4) considerando que o contexto do referido regulamento
contem itens capazes de afetar a atividade profissional;

5) considerando que decisão de tamanha relevância não
deve se consumar sem a audiência da classe?

6) considerando ainda que ~ tramitação da lei-regulamen
to se encontra na fase final tornando assim a audiência da-
classe assunto da maior urgência;

Os abaixo assinados requerem, de acôrdo com os estatu-
tos, seja convocada imediatamente uma Assembléia Geral atra-
vés da qual possam os profissionais se manifestar1 e que se-
ja considerada a conveniência de convocar o comparecimento,
nessa Assembléia, de'oolegas ou entidades eventualmente int~
ressadas no assunto" .•

Por este motivo, fica convocada uma Ássembléia Extraor-
dinária, para a pr6xima g,uinta-feira, dia 20 do corrente, às
18 horas em lª. convocaçao oom o mínimo de 2/3 dos s6cios qui
tes, ou ~s 18130 horas em 2ªn convocação com qualquer nÚIDero-
de só cã.o a, com a seguinte ordem do d'í.a e ,

O REGULAMENTO TIAFACULJ)ADE DE ARQUITETURA E URBANISMO.
Na séde enco:m:ttram-seg,uinze exemplares do projeto-lei

acima referido, à disposiçao dos interessadoso

.A. Diretoria"

são PauLo , 15 de outubro de 1955"



Circular 648/55

Prezado Consócio:

:o I A :o O U R B A Nr I S M' O

O :Oepartamento de são Paulo do Instituto de Arquitet~a
do Brasil, em colaboração com a Sociedad~ doe Engenheiros M~
nifipais de são Paulo, organizou o seguinte programa para c~
memorar o "Dí.a Mundial do Urbanismo":

:Dia 6, domingo, às 22 horas: - Palestra do arquiteto
Leo Ribeiro de Moraes sôbre a data, na Televisão Reoord
- canal 7;

:Dia 8, terça-feira, às 18,30 horas: - !locução sôbre
a efeméride, a cargo do arquiteto Car19S ~ra~il Lod1, -
seguindo-se um Ueock taã.L" na, séde do I. A. B., à rua Ben
to Freitas n. 3G6, 12• andar.

A Reunião Espiritual Telegráfica, no "Dí.a Mundial do
Urbanismo" de 1955, terá como séde a cidade de Mons, na Bél-
gioa, devendo os telegramas, cartas, cartões e demais mensa-
gens de congratulações ser enviadas, até o dia 7 de novembro,
a Monsieur Léo Collard, :Bourgmestre daquela cidade.

Por indicação do nosso colega José Bens Arrarte, dire-
tor da revista "Arqui tectura 11 , de Havana, prestar-se-á, nes-
se mesmo dia, uma homenagem internacional ao urbanista Car-
los Maria :Oella Paolera, pelo' muito que esse notavel enge-
nheiro realizou em beneficio da ordenação dos aglomerados hu
manos. As mensagens de congratulações deverão ser formula -
das ao Senor Carlos Maria della Paolerat Ombú, 2905 - Buenos
Aires -República Argentina.

À Diretoria.

são Paulo, 3 de novembro de 1955



Prezado ConS6cio~

1. W JORNADA P.AULISTA DE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

P~trocinada pela Associação Paulista de Hospitais, em
colaboraça2 com o Instituto de Arquitetos do Brasil - Depart~
mento de Sao Paulo ~ realizar.-se-.ánesta Capital, de 27 de no-
vembro a 3 de dezembro pç vindouros, a vr Jornada Paulista de
.Administração Hospitalar1 de âmbito nacional"

Dentre as v~riaD realizações dessa Jornada, está pro-
gramada urna exposiçao de projetos de hosp1.tais~ que será mon.;..
tada no saguão da Faculdad.e de Medicina da Universidade de S,
Paulo.

O IoA~Bo solicita aos arquitetos que desejarem parti-
cipar daquela mostra, que enviem - com apresentaçao ao crité-
rio dos participantes 1 - projetos, memoriais e maquetes, até
o dia 20 de novembro em curso t para a séde do L. A. B" ou para
a Faculdade de Medicina da Universidade de são Paulo, 'devendo
as maquetes ser enviadas diretamente para esta última.

Devido ao EOUCO espaço destinado à exposição, recomeE
da-se a apresentaçao dos PEojetos em fotograf:i.afJfpreferivel-mente montada~. Em relaçao às maque.teof solicita-se que o
seu tamanho nao seja excessivoo

z, VISITÁ. À FJ.BRIGA.'~EUCATEX"

À firma fabricante'desse material de construcão convi
da aos associados do IuÁeBvJ por intermédio de seu Jõrgão de
classe, para efetuarem uma visita à fábrica dos produtos "Ru-
catexlt, em Salto de Itú~ no próximo dia 24 do mês corrente.

A fim de se organizar a caravana, que deverá ir àque-
la cidade, roga-se aos arquitetos que dela desejem fazer par-
te, a fineza de se comunicarem com a secretaria do IAB, pelo
telefone 36-4264,

Esta entidade di.rigi'lJ_-se,por oficior ao I.•A.B., comu
nicando que está organizando urna comissao deatrí.nada ao estudo
de paredes removíveis, leves e anti-acústicas, indispensaveis
à flexibilidade dos ambientes hospitalares e solicitando a co
laboração dos nossos consóci.os interessados em integrar a re=
ferida comissão? aos quaí.s pedf.mos entrarem em contato com a
seoretaria para tal fim"

A Diretoria
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são Pau.l.o,24 de novembro de 1955 .

~zado Cons6cio:

IXI orCLO DA EXPOSIÇlo PERMANENTE DE MATEBI.AIS
I:DE CONSTRUÇÃO

A Diretoria do De,artamento de são Paulo do I.
À. B~ tem a satisfação de convidar o estimado colega ~
exmi• familia para comparecer à inauguração do lI! Ciclo
da Exposição Permanente de Materiais de Construção, que'
se realizará no pr6ximo dia 30 do corrente mês, às 18,30
horas, no recinto da referida Exposição, à rua Bente
Frei tas n , 314, seguida de um "cocktail n na séde do Iil,
oferecido pelos senhores expositores.

C·ontando com sua honrosa presença, que mui'to
prestigiará esta realização do Instituto, antecipa seus
melhores agradecimentos

! Diretoria..
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Oirou.lar 651/55
são Pau~01 1-12-1955

I
I Para comemorar condá.gnamerrte a reins
I ·tala2ão da séde soci.al do 10 À. B., a ao.·

1
1 missao Diretora deste Depar-tamerrto prcg:r~

J.RQ1J!TETOa meu um BAILE :DOSARQUITETOS,que se re2.1);;.
I zará no dia 10 de dezembro corrente com :L

nicio às 22 horas ~ no quaL se festejará,-
tambem a XIII Semana do Árquiteto.

À aqu.í.sã.çao de ingressos para o baile do qua.l,
poderão participar tambem os não s6cios do IAB, -- deve ser
tei ta na Secretaria do Insti tuto.

JJ,.A.ILE
D O, a

Á partir dessa data passará a funcionar normalmente o restaurante e bar, assim como todas as instalações do
I.Â •.B$

O CE])URconvida os colegas
para comparecerem à sessão-- de de•..
bates que se realizará na sede do
I.AB no dia },4 de dezembro corren-
te, na qual ser·ã" debatidos os s~
guintes aaevn+o s 2

I - Exame critico do pr-oce s -
so de representaçao de dens1daaes

urbanas, apresentado pála Revista Engenharia e Arqui 't etu.t-a ,
- (Pelo arquiteto Carlos Lodi).

2 - Exame e esclarecimentos sôbre t6picos da pa-
lestra realizada. no "])ia Mundial do Urbani.smo" no I,AJ3•. rela
cã.onados com o problema do automovel ~. (Pelo arquiteto Car-
108 Lodi) ..

Z -Á. un:idade de visinhança como mêio de se estru
turar organlcamente a vida da população na cidade de S" Paü
10 - (Pelo ar-quf. teto Leo Ribei;ro de NIoraes) '" -

Em regosijo pela passagem
do 22º aniversário da promulga-
ção do ])eoreto Federal n.. 23269,
que regulamentou as profl.ssoes
do engenheiro; do arquiteto e do
agrimensor, será realizada n a
oidade de Sal.vadori na Bahã a , a
XIlI Semana Oficial do Engenhe1

Ãrqu.i te'to 1 no período de 9 a 20 de dezembro em ou.r::

-CENTRO])E~])EB~~:--l

E ESTU])OSSOBRE
"fi: R EU N I S M O

o s interessados em participar das festi vf.dade s de
..-erão faze:r suas i.nscrições no CREA1até o pr6ximo dia 5 de
dezembr09 onde poderão colher as' demais infonnações sôbreos preços de estada e transporte~

XIII SEM..ANll.OFICIAL
DO ENGENHEIROE
ro ARQUI TE:IO

••....---------~~~--
ro~e do
so,

.à Diretoria
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PREVISÃODE DESPESASlvfENSAIS~ - Para seu.
conhecimento~ transcrevemos a seguir a previsão de despesas
mensais apres~ntada pGla'Tesouraria deste Departamento do I.
A.BG à Comissao'Diretora~ .

•

Oircula;r 652/55

Prezado Cons6ciog

A) DESPESAS]'IXAS~-'- ---'
1
2
) Ordenado S !: fi o o ID (.I o () • ~ o o • " o o o o e o 9 o I;) o o o () ft (j e- o ID o

) Férias si ordenados (menos
1 f'uncá.onár-í.o ) "O o •••••• ". .500,00

3
4
). Leis Socia~s (menos 1 f'un c , ) .::...1~00
) Caixa Eoonomica Federal de
S,tPaulo - Juros e amorti.za.--:
çao 'f. I) 'O >,) ;:: • o •. -= e _ o c (J :t o fi o o o a ~ l5 ~653 "}10
Caixa de pequenas despesas
- Séde~e Exposição <.oo ••••• _b3~Ol00.

.,. ~ Oonri. s s o e s ,.".. o " • e '" " ," • • e • • • " " c • • 4 • • ~ • , ~ o •. e. '"

6/ 'I'e.lef'one ~ água, 11.1Z ,tgás 9 for
ça - Séde e Exposiçao •• .,"'., 1;)500100

6a
7
) Limpesa da Exposiçao • o' .', ~. l.,Oº-º.:.QQ
) Condominio I .•A•.B, - Taxa fi .
xa - Reser,Wo - Seguro o o 4;':: 20100, t)~~
Prefei tura - Licenças "o,~. <1 • 200j 00
Seguros - Séde e Exposi.çao ~09.0, 00

}[) DESPESASVARIAVEIS
1) Impressosg'cartas, ci.rcula-

re s 7 et c Q ~ ••••••••• ~ •••• v ~ ~ 2 e 3001 00
2) Conservaçao de máquinas.. 500~;)O
.34~ Mat , de limJ2esa - Exposição 3~OO?OQ

< Representaçao ~$ Q \I IIJ. e 'O. ~ l) o ~ ••.• ? G. 6.01' CI '" o e ~ 1 (:

5) Trapo stos g - Predial ,;..Vi.a.;....
, ção .-- Sani t o c •• 5 2"8 5 (\ 00

6) Instalo sé de ~ Bar - r-es tau
rante - Secretaria - etc.-o ......•..•...• o~

7) 'Paxa de água e esgoto q .• 'o •• o.o'o~oo •• ~ ••• ~

Mensal.
9••600$00

3 "'00 "(')"'.) ,~uv

3~100200
5)" 000, 00

2.,850,00

9~100,00
2,,205,00

T o tal

RE O EI TA

a) Mensalidades - média mensaJ.
b l Gontri buições l-eLo Exposi çáo
c~ Clube dos Artistas •.••..••
dJ Extraordinários .•.• e.G ••• ~

lló500~OÔ
48;,000;00
4.548,40

600,00

RESUMO GERAL
Receita .... ~~••...•..•• ~~~64_648~40· - .
Deapesas ~o ti·. <;.I ~:J C. e" o o t) ~ ~ ~.:,,, i)'~ Ó 'O ~? ~ e .• ~ e C o •• O C $67 ~74l~lO
Defi c1.t "<> •• 9 ~ ••••• e •.. ~ ., O <> <,"~~~J.x.9.5?,~.l]º._=".~~... ',. ~.~_

$67674l!lO $67Q741:10
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CREOORES~. ATIVOS)-----~-_...,.,.,.-_-:.'-. --

OREDORES -PASSIVOS
a) Condôminos _. Incorporação e ••••• ~ ',' , ••• e ~ ~'O .~ ~ •• Ç>.~. 22~...LC00.2oCL

e $ li 4"' 5°6 '),.o.r. ~ (I ~ ~ " 4T !l J ~ ~:.1,c .) 1 _)\,)

Com referênoia aos créditos ac.í.ma onumeradc s ~ o I" Á-.,
Bc. precisa liqui.dar até J&'"lei..ro, a dívida' com a Caixa Econômica
Federal e com a Prefei tura Murücipal (Tmp , Predial de J-951. a ~:-'\
para nao imped1..ra lavratura da oscr-í. tura do C1ube dos AJ':'"U.J tias,
com a apresentação das cer"G:i.dões nega ti vas de Lmpos+or. e do 11 ccn
cordo I! da Caixa Econômã ca Federalo .-

Por esta demonstração, que su.hwJ'temos à análise con-
cienci oea do prezado colega S' destaca=Ge a ne cc s ~i.(l8,de de ser~m
criadas novas fontes de recei ta para o 1 ..A.,B"s receitas f'Lxa,s,

EST..1.GIODE JO\TENARQUITETOFRANCES~_.. O arquiteto e ur
banista f rancê s , Mr" Jean Royer , diretor da Escola Bape cti.a'l, d G
Arquitetura de Paris", dirigiu~se por carta ao nosso colega Hei-
tor A~ Eiras Garciaf' comurrí.canô o que um de seus a.Lunos , que aO!"1T

ba de f'orma.r--ae com brilhantismo pela Escola da qual é di.:l.~\.-~\''-.I',!
deseja fazer um ou dois anos de dstágio prático em esóri tório d.e
arqui 't etur-a no Br"-ds:il"

Para melhores esclarecimentos, os possisp; s interessa-
dos em proporc~ionar~-lh8 o referido estágio-,· deverao d.l.r-i p--1Y8S à
secretaria do L. Ã ••B, ~ pele: telel0n2 3ó~4264"

Â D:L:r.e"to:ri.a"

sãc Pau.Lo, 27 de dezem'bro de 1955"
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